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РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ В АКАДЕМІЇ ЗА 2013 РІК
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика
Вступ. Наука завжди була справою талановитих і сміливих людей. На

сучасному етапі медична наука розглядалась і буде розглядатись в майбутньому
як рушійна сила в процесі реформування системи охорони здоров’я.

Мета. Провести аналіз наукової діяльності співробітників академії за 2013 рік.
Результати. В академії в 2013 році співробітниками академії виконува-

лось 13 НДР з бюджетним фінансування, 68 НДР ініціативно-пошукової
тематики (кафедральні) та 138 НДР госпдоговірної тематики. Структура НДР
в академії представлена за різними формами фінансування: 52,3% - на госп-
договірних умовах; 40,0% - з ініціативно-пошукової тематики; 7,7% - за бюд-
жетним фінансуванням. У звітному році розроблено 4 фармацевтичних
препаратів; розроблено та впроваджено в практичну охорону здоров’я 8 при-
строїв та апаратів; 24 нових способів діагностики і профілактики та 35 нових
способів лікування. Результати виконання НДР лягли в основу 15 підручників,
з них 8 мають статус національного, 33 навчальних посібників, атлас, енцик-
лопедію, 2 словника, 27 монографій, 20 довідників, 5 збірників, 6 матеріалів
наукових форумів; зроблено 1238 доповідей на наукових форумах, в тому
числі 262 - на міжнародному; надруковано 2447 наукових праць, з них 543 – на між-
народному рівні і 137 наукових праць надруковано в наукометричних журналах.

Ключові слова: наукова діяльність, дослідники, досягнення, НМАПО
імені П.Л.Шупика.

ВСТУП
Медична наука в академії регламентується законами України «Про нау-

кову і науково-технічну діяльність» №1977-ХІІ, «Про пріоритетні напрямки роз-
витку науки і техніки» №51/95-ВР, «Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій», постановою Кабінету Міністрів України від 25
серпня 2004 року №1084 «Про затвердження Порядку формування і вико-
нання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень,
прикладних наукових досліджень та виконання  науково-технічних (експери-
ментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету», постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.09 р. №1182 «Питання підвищення ефек-
тивності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень» (за
2011 і 2013 роки проведення конкурсу), Законом України «Про власність»
№885-ХІІ, Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
№1765-IV, Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,
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дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за наказом Міністерства освіти
і науки України від 27.10.2008 №977 зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 06 квітня 2009, №312/16328.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ
Успішний розвиток медичної науки в академії здійснюється за рахунок

міцного наукового і кадрового потенціалів.
Кадровий потенціал академії у 2013 році - це 792 наукових  і педагогічних

працівників, з яких 226 докторів наук, в тому числі 166 професорів, 496 кан-
дидатів наук, з них - 282 доцентів, 257 аспірантів. 

Науковий потенціал академії у 2013 році складався з трьох інститутів:
Інституту сімейної медицини, Інституту стоматології, Українського державного
інституту репродуктології, Центральної науково-дослідної лабораторії,
Науково-дослідного центру, Державного навчально-методичного геріатричного
центру, Міжнародного генетичного центру, Державного навчально-науково-
методичного центру паліативної та хоспісної медицини, 79 кафедр.

У НМАПО імені П.Л.Шупика як фундаментальні, так і прикладні дослід-
ження виконувались і виконуються під керівництвом визнаних наукових ліде-
рів, які очолюють наукові школи. Завдяки їх діяльності в академії відбувається
ефективний розвиток наукового потенціалу, розробки науковців впровад-
жуються в практичну охорону здоров’я і педагогічний процес, відбувається
розвиток винахідницької діяльності, формується інноваційна модель розвитку
медицини тощо. 

У звітному 2013 році підготовлені проекти заявок (запитів) на перехідні і
нові НДР з державним фінансуванням та формування тематичних планів науково-
дослідних робіт на 2014 рік. Замовлення будуть виконуватись у рамках фун-
даментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини,
прикладних розробок, метою яких є створення нових, та удосконалення іс-
нуючих, медичних технологій діагностики, лікування та профілактики
найбільш поширених захворювань. 

Для участі у конкурсі до Департаменту роботи з персоналом, освіти і
науки подавались заявки на фінансування замовлення на НДР, затверджені
експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи
НМАПО імені П.Л.Шупика з обґрунтуванням наукової новизни та очікуваної
практичної цінності проекту, відповідним експертним висновком структурних
підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та
проблемних комісій МОЗ України. Запити подавались згідно з формами,
затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України від
05.08.2013 р. №687 (табл. 1). 
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Таблиця 1
Пропозиції проектів НДР академії для фінансування за рахунок

коштів Державного бюджету України на 2014 рік
Бюджетна програма КПКВК 2301020 «Фундаментальні розробки у сфері
профілактичної та клінічної медицини і «Прикладні наукові розробки»»

7
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



8
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



9
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



10
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



11
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Науково-дослідні роботи в НМАПО імені П.Л.Шупика виконувались згідно
«Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2013 рік», затвердженого рек-
тором академії, академіком НАМН України Ю.В.Вороненком.

Зведений план вміщує 13 НДР пріоритетного напрямку, що мають бюд-
жетне фінансування (одна фундаментальна та 12 прикладних). НДР, що
фінансувались, виконувались такими кафедрами і інститутами: ЦНДЛ; дитячої
оториноларингології, аудіології та фоніатрії; педіатрії №2; торакальної хірургії
та пульмонології; дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології; медичної
інформатики; медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини; 2 НДР
Українського державного інституту репродуктології (кафедри: акушерства,
гінекології та перинатології; акушерства і гінекології №1, акушерства, гінеко-
логії та медицини плода; медичної генетики; акушерства, гінекології та репро-
дуктології); кардіології; сімейної медицини; 2 НДР Державного навчально-
науково-методичного центру паліативної та хоспісної медицини; 

У зведеному плані НДР на 2013 рік входить 68 НДР ініціативно-пошукової
тематики (кафедральні) та 138 НДР госпдоговірної тематики (табл. 2).

Таблиця 2
НДР, які виконувались в академії у 2013 році

Згідно наведених таблиць (табл. 2) структура НДР в академії представ-
лена за різними формами фінансування: 52,3% - госпдоговірних умовах;
40,0% - з ініціативно-пошукової тематики; 7,7% - за бюджетним фінансуван-
ням (рис. 1).
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Рис. 1. Структура НДР
У 2013 році виконувались 13 НДР пріоритетного спрямування, що фінан-

сувались з Державного бюджету, з них завершилось 4 НДР (ЦНДЛ, медичної
інформатики, УДІР, медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології), а 9 НДР
є перехідними (кафедри: педіатрії №2; торакальної хірургії та пульмонології;
дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології; акушерства, гінекології та
репродуктології; дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії; кардіо-
логії; сімейної медицини; 2 НДР Державного науково-навчально-методичного
центру паліативної та хоспісної медицини). Звіти як завершених, так і пере-
хідних НДР за бюджетним фінансуванням затверджені на факультетських
вчених радах, мають експертну оцінку Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги, головного позаштатного спеціаліста та профільних про-
блемних комісій МОЗ України.

У звітному році з ініціативно-пошукової тематики (68 НДР) завершені 12
науково-дослідних робіт, які виконувались на наступних кафедрах: 2 НДР
кафедри гігієни харчування і ГДП; неврології №1; терапії; психіатрії; терапії і
ревматології; анестезіології і інтенсивної терапії; загальної та невідкладної
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хірургії; ортопедії і травматології №2; паліативної та хоспісної медицини;
медичної генетики; стоматології дитячого віку. Звіти завершених кафедраль-
них НДР доповідались на профільних вчених радах, проблемних комісіях
академії та на засіданнях відповідних кафедр.

Порівняння кількісного складу та фінансування НДР з пріоритетного
напрямку впродовж п’яти останніх років (2009-2013 р.р.) дозволило виявити
певні закономірності: кількість НДР з бюджетним фінансуванням з 2009  по
2011 р.р. збільшувалась і зросла з 13 до 16, а з 2012  по 2013 р.р. кількість
НДР зменшилась до 13. Таке зниження кількості НДР відбулося не за рахунок
зменшення тем, а з’єднання деяких НДР за пропозицією МОЗ України.
Останнє мало місце на кафедрі торакальної хірургії та пульмонології і медичної
генетики (табл. 3, рис. 2).

Кількість НДР в динаміці за п’ять останніх років представлена на рис. 2.
Фінансування пріоритетних НДР з кожним роком збільшувалось до 2012

року, а в 2013 році воно різко зменшилось - з 2323,8 до 1734,44 тис.грн. Таке
зниження фінансування, на наш розсуд, можна пояснити фінансовою кризою
в державі (табл. 3, рис. 2).

Таблиця 3
НДР, що виконувались в академії впродовж п’яти років 

(2009-2013 р.р.)

Рис. 2. Фінансування і  виконання НДР в динаміці за п’ять років 
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ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Важливу роль у розвитку сучасного суспільства відіграє наукова інфор-

мація, отримана в результаті наукового пізнання, її отримання, поширення та
використання, мають суттєве значення для розвитку науки. Нові знання,
здобуті в процесі фундаментальних та прикладних клінічних досліджень і
зафіксовані на носіях наукової інформації у вигляді наукового звіту, наукової
праці можуть лягти в основу монографії, навчального посібника, підручника,
оформлені у вигляді наукової доповіді на конгресах, симпозіумах, конференціях.

У рік, коли колектив академії, відзначав 95-річчя з дня її заснування, нау-
ковцями академії створено понад 15 підручників, з них більша частина є на-
ціональними та 33 посібника (табл. 4, рис. 3).

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Отримані дані наукових на науково-експериментальних досліджень у

2013 році лягли в основу створення наукової літератури: 27 монографій,
атласу,  енциклопедії, 2 словників, 20 довідників, 5 збірників наукових праць,
6 матеріалів наукових форумів (табл. 4, рис. 3-4).

Динаміка видання навчально-методичної літератури за п’ять років пред-
ставлена в таблиці 16 і рис. 2, 3. Аналіз цих даних засвідчив, що абсолютна
кількість підручників сама висока в 2013 році, в порівнянні з усіма роками іс-
нування академії, а посібників є найменшою в 2013 році, в порівнянні з 2010-
2012 роками (табл. 4).

Таблиця 4
Видання навчальної та наукової літератури за п’ять останніх років

(2009-2013 р.р.)

Кількість монографій у 2013 році є найменшою в порівнянні з попередніми
4 роками, що можна пояснити випуском великої кількості підручників, посіб-
ників (рис. 3). У звітному році вийшли з друку також рідкі види друкованих
видань, зокрема, 2 словники, атлас на іноземній мові та енциклопедія.
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В той же час, слід відзначити, що у звітному році зросла кількість моно-
графій, виданих за кордоном, їх кількість у 2013 році становила 3.

Рис. 3. Видання навчальної літератури в динаміці (2009-2013 р.р.)

Рис. 4. Наукові видання в динаміці

ВАГОМІ ДОСЯГНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ АКАДЕМІЇ
До вагомих досягнень співробітників академії віднесено розробки лікарсь-

ких препаратів, апаратів, нові ефективні способи діагностики, профілактики
та лікування найпоширеніших захворювань населення.

Аналіз результатів НДР, які виконувались у 2013 році показав, що деякі з них
мають комерційний характер  і можуть впливати на інноваційну політику галузі.

Доцентом Загорійом Г.В. розроблені три лікарські препарати, які можуть
знайти широке застосування в різних галузях медицини: «Застосування ком-
позиції як протиалергійного засобу», «Комбінований лікарський препарат»,
«Застосування комбінованого лікарського препарату як знеболюючого засобу».
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Рубаник О.М., Борткевич О.П. розробили спосіб одержання багатої на
тромбоцити плазми крові.

Питання біосумісності матеріалів у відновлювальній хірургії є дуже акту-
альним, особливо в тих випадках, де використовуються імплантати.

Лазаренко О.М., Сморжевський В.Й., Галич С.П. та інші розробили і розі-
слали по регіонах України методичні рекомендації «Клінічне застосування
обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх
біосумісних властивостей у відновлювальній хірургії».

Павленком О.В., Бідою В.І., Леоненком П.В. запропонована «Фармацев-
тична композиція знеболюючої, антибактеріальної та антисептичної дії для
лікування хвороб ротової порожнини».

Ветютневою Н.О.. Шукаєвою О.П. обґрунтовано  «Основні вимоги до
регулювання обліку та забезпечення якості біологічних лікарських засобів».

У 2013 році значно зменшилась кількість розробок апаратів, нових пристроїв.
У процентному відношенні вони становлять 10,8% проти 24,1% в порівнянні
з 2012 роком.

Співробітники кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної
медицини під керівництвом проф. Губенка В.П. розробили пристрій для ком-
бінованої тракції хребта.

Під керівництвом проф. Слонецького Б.І. групою науковців кафедри
медицини невідкладних станів розроблені 2 пристрої: «Пристрій для прове-
дення інтраопераційної ентероскопії» та «Затискач для високочастотного
електрозварювання кишкової стінки».

Групою співробітників кафедри сімейної медицини та амбулаторно-полі-
клінічної допомоги на чолі з проф. Коваленко О.Є. розроблено 2 міні-трена-
жери для відновлення рухової активності паретичної кисті у хворих після
перенесеного інсульту паретичної кисті руки «Лапка».

Проф. Косаковським А.Л., Косаківською І.А., Семеновим Р.Г. та Семено-
вим В.Р. (кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії) роз-
роблено «Біполярний скальпель» і «Біполярний распатор».

Проф. Бідою В.І. розроблено ортопедичний апарат для мезіалізації
жувальної групи зубів.

Наукові розробки вчених академії в 2013 році показали, що найбільша
кількість розробок відноситься до способів лікування в процентному співвід-
ношенні складають 51,4% і набагато менше розроблених способів профілак-
тики – 12,2% і способів діагностики 20,3% (табл. 5-6).
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Таблиця 5
Нові способи лікування

Таблиця 6
Нові способи діагностикиі профілактики
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Продовження таблиці

До найбільш вагомих досягнень співробітників академії відносимо педа-
гогічну та наукову літературу, яка створена у 2013 році.

За результатами виконання НДР співробітниками академії підготовлено і
опубліковано 15 підручників, з них 8 мають статус національного, 33 навчаль-
них посібників, атлас, енциклопедію, 2 словника, 27 монографій, 20 довідни-
ків, 5 збірників, 6 матеріалів наукових форумів. Результати досліджень
доповідались 1238 разів на наукових форумах, в тому числі 262  - на міжна-
родному рівні; лягли в основу 2447 наукових праць, з яких 543 – на міжнарод-
ному рівні і 137 наукових праць надруковано в наукометричних виданнях.

У 2013 році доценту О.Лінчевському і професору А.Макарову на 2-му
симпозіумі з лобектомії в Австрії присуджена Преша премія за краще інтра-
операційне відео.

НАГОРОДИ
За вагомі здобутки в області освіти і науки співробітники академії отримали:

Державну премію в галузі науки і техніки України
Поляченко Ю.В. – завідувач кафедри хірургії і транс-плантології, професор

Орден «За заслуги» ІІ ступеня
Поляченко Ю.В. – завідувач кафедри хірургії і трансплантології, професор

Почесне звання «Заслужений лікар України»
Муравський А.В. – доцент кафедри нейрохірургії
Скрипченко Н.Я. – професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Слепов О.К. – професор кафедри дитячої хірургії

Почесна грамота МОЗ України
Мечев Д.С. – завідувач кафедри радіології, професор
Шупик Ю.П. – професор кафедри судової медицини
Шлапак І.П. – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор
Михальчук В.М. – професор кафедри управління охороною здоров’я
Макаров А.В. – професор кафедри тора кальної хірургії та пульмонології
Шунько Є.Є. – завідувач кафедри неонатології, професор
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Подяка МОЗ України
Мішалов В.Д. – завідувач кафедри судової медицини, професор
Риков С.О. – завідувач кафедри офтальмології, професор
Жарінов О.Й. – професор кафедри кардіології та функціональної діагностики
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Ю.В.Вороненко, И.С. Зозуля, А.Л.Косаковский, 
Н.В. Харченко, Р.И. Гош, О.Е.Смаглюк

Развитие медицинской науки в академии за 2013 год
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика
Введение. Наука всегда была делом талантливых и смелых людей. На

современном этапе медицинская наука рассматривалась и будет рассмат-
риватся в будущем как действующая сила в процессе реформирования
системы здравоохранения.

Цель. Провести анализ научной деятельности сотрудников академии за 2013 год.
Результаты. В академии в 2013 году сотрудниками академии выполня-

лось 13 НИР с бюджетным финансированием, 68 НИР инициативно-поисковой
тематики (кафедральные) и 138 НИР хоздоговорной тематики. Структура
НИР в академии представлена по разным формам финансирования: 52,3%
- на хоздоговорных условиях; 40,0% - по инициативно-поисковой тематике;
7,7% - по бюджетному финансированию. В отчетном году разработано 6 фар-
мацевтических препаратов; разработано и внедрено в практическую охрану
здоровья 7 устройств и аппаратов; 11 новых способов діагностики, профи-
лактики и 9 новых способов лечения. Результаты выполнения НИР легли в
основу 15 учебников, из них 8 имеют статус национального, 33 учебных
пособий, атласа, энциклопедии, 2 словарей, 27 монографий, 20 справочников,
5 сборников, 6 материалов научных мероприятий; сделано 1238 докладов на
научных мероприятиях, в том числе 262  - на международніх; напечатано
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2447 научных работ, из них 543 – на международном уровне и 137 научных
работ напечатано в наукометрических иданиях.

Ключевые слова: научная деятельность, исследователи, достижения,
НМАПО имени П.Л.Шупика.

Yu. V. Voronenko, I. S. Zozulia, A. L. Kosakovskyi,
N.V.Kharchenko, R. I. Gosh, O. Ye. Smahliuk 

The development of medical science at the academy in 2013 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

Introduction. Science has always been a sphere of interests of talented and
brave people. At the present stage medical science is a motive power in the
process of the health care system formation. 

Aim. To conduct the analysis of scientific effort of the staff members of the
Academy in 2013. 

Results. In 2013 there were conducted 13 budgetary financing research
works, 68 initiative (department) research works and 138 state-financed research
works at the Academy. The structure of the research works at the Academy is pre-
sented by the following types of financing: state-financed (52.3%), initiative (40%),
budgetary financing (7.7%). In the reporting year there were developed 6 phar-
maceutical preparations; there were worked out and introduced into the health
care practice 7 devices and instruments, 11 innovative methods of diagnostics and
prophylaxis and 9 new methods of treatment. The results of the scientific works
were the basis for 15 textbooks, including 8 national, 33 teaching aids, atlas, en-
cyclopedia, 2 dictionaries, 27 monographs, 20 manuals, 5 collected papers, 6 sci-
entific forums  proceedings; there were made 1238 reports on the scientific forums,
including 262 international; there were published 2447 papers, including 543 in-
ternational and 137 scientometric. 

Key words: scientific effort, researchers, achievements, Shupyk National
Medical Academy of Postgraduate Education. 
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Б.І.Слонецький, М.І.Тутченко, М.В.Максименко,
М.О.Ахмед Батавіл, О.Д.Довженко, І.В.Вербицький 

ГОСТРИЙ РОЗЛИТИЙ ПЕРИТОНІТ – ВІКОВІ 
ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНОГО ПЕРЕРОСПОДІЛУ

КОНТАМІНАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика,
Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця
Вступ. Дослідження системних уражень в умовах гострого розлитого

перитоніту, чи навіть абдомінального сепсису, нерозривно пов’язано з індиві-
дуальними особливостями хворого, а також з його віковим резервом, що
потребує подальшого поглибленого вирішення. 

Мета.  Дослідити вікові особливості перебігу дренування тонкої кишки при
гострому експериментальному розлитому 24 годинному перитоніті.

Матеріал і методи. Експериментальна робота виконана на 24 піддослід-
них тваринах (білі щурі), у яких моделювали 24 годинний гострий розлитий
перитоніт та досліджували вікові розбіжності інтраопераційної інтестиноса-
нації через одноканальний зонд. В залежності від мети роботи піддослідних
тварин за віком розділили на дві групи : І  група - 6 місяців і ІІ група -12 місяців.

Результати.  Моделювання гострого розлитого 24 годинного перитоніту
у піддослідних тварин різного віку супроводжується різним ступенем проявів
патологічного процесу. У піддослідних тварин 6 місяців спостерігали  зростан-
ням концентрації молекул середньої маси (280) в портальній крові до
0,48±0,03 ум.од., лейкоцитарний індекс інтоксикації до 2,26±0,11, тоді як у 12
місячних тварин концентрація молекул середньої маси (280) сягала навіть
0,56±0,04 ум.од, і лейкоцитарний індекс інтоксикації - 2,69±0,17. Інтраопера-
ційна інтестинокорекція у другій  групі, на відміну від першої, супроводжува-
лась зростанням прохідності інтестино-портального барʼєру внаслідок
виснаження компенсаторних регіонарно-системних захисних властивостей.

Ключові слова: експеримент, вікові особливості, інтраопераційна інте-
стиносанація, гострий розлитий перитоніт.
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ВСТУП
Сучасні вимоги до хірургічного лікування хворих з гострим розлитим

перитонітом ґрунтуються на чималій низці історичних здобутків, що знаходять
своє відображення у досить великій кількості літературних джерел [1,7,8].
Однак, постійний пошук у вдосконаленні принципів та підходів у лікуванні
пацієнтів з перитонітом створює передумови до поглибленого аналізу різно-
манітних прогностичних шкал, індексів, коефіцієнтів, котрі дозволяють
прогнозувати перебіг захворювання, але нерідко знаходиться ,,біологічна
ніша”, в якій безперспективний пацієнт залишається живим, а з гарним
прогнозами у пацієнта іноді фатальний наслідок[5]. 

Саме тому досить складно в розмаїтті різноманітних захворювань у
пацієнтів різного віку чітко відстежити біологічні особливості окремих складових
комплексного лікування, що і потребує проведення експериментальних
досліджень, котрі дозволять розробити і довести ефективність нових пріори-
тетів та попередити негативні наслідки їх впровадження у клінічну практику.

Мета роботи - дослідження вікових особливостей перебігу дренування тонкої
кишки при гострому експериментальному розлитому 24 годинному перитоніті.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Експериментальна робота виконана на 24 піддослідних тваринах (білі

щурі), які утримувались у віварії Національної медичної академії післяди-
пломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України  відповідно до загальноприй-
нятих норм. Експериментальне дослідження проводили згідно діючих етичних
стандартів та рекомендацій  [6], а з експерименту виводили тварин шляхом
його поглиблення. 

З урахуванням мети роботи піддослідних тварин (вагою 250-300 гр.) було
розділено на 2 групи. Першу групу (12 тварин) склали тварини віком 6 місяців,
тоді як другу групу - віком 12 місяців. В обох групах здійснювали інтраопера-
ційну інтестиносанацію через одноканальний зонд. Для стандартизації умов
експерименту інтестиносанацію проводили з дотриманням наступних умов:
а) санація ізокишечним  розчином; б) об'єм розчину 400 мл; в) внутрішньо-
кишний тиск до 30 мм. вод.ст.; г) довжина сегменту тонкої кишки 80 см. 

В експерименті оцінювали токсичність портальної крові за концентрацією
молекул середньої маси (МСМ-280) [2] та лейкоцитарним індексом інтокси-
кації (ЛІІ) [3], застосовували лабораторні та статистичні методи дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Підставою до проведення експериментального дослідження були нега-

тивні тенденції клінічних результатів при здійснені інтраопераційної інтести-
нокорекції у хворих похилого та старечого віку з гострим розлитим
перитонітом. Коли є абсолютні показання до здійснення дренування кишеч-
нику та його санації, а проведення лікувального заходу супроводжується в
післяопераційному періоді  прогресуванням поліорганної недостатності  на
фоні ефективної декомпресії та деконтамінації вмісту тонкої кишки.
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Експериментальне дослідження було здійснено при моделюванні
гострого розлитого перитоніту на пріоритетній моделі (Патент України №
75413) в два етапи. На першому етапі моделювали компресію сегменту обо-
дової кишки, а на другому етапі пункційно вводили в черевну порожнину 20%
аутокишечну суміш з розрахунку 1,0 мл на 100 грам піддослідної тварини [4].

Отримані результати (рис. 1) засвідчили, що моделювання гострого роз-
литого 24 годинного перитоніту супроводжується різким зростанням контамі-
нації токсичних речовин в портальній крові. Так, в першій групі спостерігали
зростання у два рази концентрації МСМ-280 з 0,24±0,02 ум.од. до 0,48±0,03
ум.од (р<0,01). Це знайшло своє відображення і у тварин другої групи, але
ступінь контамінації суттєво відрізнялась і складала, на відміну від першої
групи, навіть 0,56±0,04  ум.од (р<0,01). Аналізуючи окремі складові здійснення
інтраопераційної інтестиносанації  дослідження, було розділено на декілька частин.

Рис. 1. Вікові особливості змін концентрації МСМ-280 в v.portae у під-
дослідних тварин при проведенні інтраопераційної інтестиносанації

Спочатку вивчали зміни концентрації МСМ-280 у піддослідних тварин
першої групи після здійснення лише трансгастральної інтубації тонкої кишки
одноканальним зондом. Встановили, що не дивлячись на декомпресію
кишечного вмісту, під час інтубації кишечника спостерігали зростання кон-
центрації МСМ-280 в портальній крові з  0,48±0,03 ум.од. до 0,64±0,07 ум.од
(р<0,01). Тобто, механічна компресія на стінку тонкої кишки призводить до
зростання токсичних речовин, що найменше, портального кровотоку. Подібну
тенденцію відмічали і при аналізу результатів, отриманих у піддослідних  тва-
рин другої групи. Виявили, що у другій групі інтубація тонкої кишки викликає
зростання концентрації МСМ-280 в портальній крові, але на відміну від пер-
шої групи значно агресивніше та становила навіть 0,73±0,08 ум.од (р<0,001).
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Вивчення особливостей компенсаторних процесів щодо проведення
інтраопераційної інтестиносанації  у піддослідних тварин першої групи пока-
зало стабілізацію перебігу патологічного процесу та характеризувалось
ослабленням контамінації портальної крові, на відміну від етапу дренування
тонкої кишки.

Однак, оцінюючи вікові розбіжності при здійсненні трансгастральної інте-
стиносанації у піддослідних тварин 2 групи, на відміну від 1 групи,  встановили
протилежну тенденцію під час здійснення інтраопераційної  інтестиносанації.
Довели, що не дивлячись на зменшення забруднення тонкої кишки при вико-
нанні інтестиносанації, мало місце поступове зростання концентрації МСМ-
280 в v.portae з 0,73±0,08 ум.од до 0,81±0,36 ум.од. Крім того, співставляючи
особливості перебігу ендогенної інтоксикації за даними змін концентрації
МСМ-280, встановили суттєві розбіжності не лише на кінцевому етапі інтра-
операційної інтестинокорекції, але і протягом усього дослідження. Спостері-
гали превалююче збільшення концентрації МСМ-280 в v.portae у піддослідних
тварин 2 групи над 1 групою, що свідчить про значне зменшення вікових ком-
пенсаторних резервів при протіканні гострого розлитого перитоніту.

При дослідженні вікових особливостей клітинних реакцій у піддослідних
тварин з гострим розлитим перитонітом також встановили окремі групові роз-
біжності (рис. 2). У другій групі, на відміну від піддослідних тварин  першої
групи, моделювання 24 годинного гострого розлитого перитоніту супроводжу-
валось більш агресивним зростанням ЛІІ з 1,58±0,09 до 2,69±0,17 (р<0,01),
а не до 2,26±0,11 (р<0,05) як у першій групі. Крім того, встановили значно не-
гативніші наслідки у зростанні ЛІІ при здійсненні трансгастральної інтубації
тонкої кишки у піддослідних тварин 2 групи. У них, на відміну від 1 групи, після
завершення інтубації тонкої кишки було виявлено зростання ЛІІ з 2,69±0,17
до 3,32±0,28 (р<0,05), на відміну від 2,26±0,11 до 2,65±0,18 у першій групі.

Рис. 2. Вікові особливості змін ЛІІ в v.portae у піддослідних тварин
при проведенні інтраопераційної інтестиносанації
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Особливо міжгрупові розбіжності виявили при заборі портальної крові
після завершення санації тонкої кишки. Отримані результати засвідчили, що
у піддослідних тварин 1 групи було навіть зменшення ЛІІ у портальній крові з
2,65±0,18 до 2,41±0,14, тоді як у тварин 2 групи мала місце абсолютно про-
тилежна тенденція. У них було виявлено прогресуюче зростання в портальній крові
ЛІІ, одного з клітинних маркерів ендогенної інтоксикації, з  3,32±0,28 до 3,46±0,31.

Таким чином, проведення інтраопераційної інтестиносанації в умовах
гострого 24 годинного розлитого перитоніту хоча і має позитивний декомпре-
сійний ефект, але під час самої хірургічної маніпуляції  супроводжується
зростанням фітильності  інтестино-портального барʼєру та призводить до
виникнення чи навіть подальшого прогресування поліорганної недостатності.
Аналіз вікових розбіжностей між піддослідними тваринами 1 та 2 груп засвід-
чив про ослаблення захисних властивостей регіонарно-системного компо-
ненту антиконтамінаційних процесів.

ВИСНОВКИ
1.Перебіг гострого розлитого 24 годинного перитоніту у піддослідних тва-

рин 6 місяців супроводжувався зростанням концентрації МСМ-280 в порталь-
ній крові до 0,48±0,03 ум.од., тоді як у піддослідних тварин 12 місяців навіть
до 0,56±0,04  ум.од, а ЛІІ до 2,26±0,11 та 2,69±0,17 відповідно.

2. При здійсненні інтраопераційної інтестиносанації для попередження
генералізації контамінаційних процесів доцільно здійснювати інтестино-
портальні протекційні заходи, особливо з урахуванням вікових та індивіду-
альних особливостей.
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Б.И. Слонецкий,  Н.И. Тутченко, М.В. Максименко, 
Ахмед М.О.Батавіл, А.Д. Довженко, И.В. Вербицкий 

Острый разлитой перитонит - возрастные особенности 
негативного перераспределение контаминационных процессов

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П. Л. Шупика,

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Введение. Исследование системных поражений в условиях острого раз-

литого перитонита, или даже абдоминального сепсиса, неразрывно связано
с индивидуальными особенностями больного, а также с его возрастным ре-
зервом, требует дальнейшего углубленного решения.

Цель. Исследовать возрастные особенности течения дренирования тон-
кой кишки при остром экспериментальном разлитом 24-часовом перитоните.

Материал и методы. Экспериментальная работа выполнена на 24 под-
опытных животных (белые крысы), в которых моделировали 24-часовой
острый разлитой перитонит и исследовали возрастные различия интраопе-
рационной интестиносанации через одноканальный зонд. В зависимости от
цели работы подопытных животных по возрасту разделили на две группы: I
группа - 6 месяцев и II группа -12 месяцев.

Результаты. Моделирование острого разлитого 24-часового перитонита
у подопытных животных разного возраста сопровождается разной степенью
проявлений патологического процесса. У подопытных животных 6 месяцев
наблюдали рост концентрации МСМ -280 в портальной крови до 0,48 ± 0,03
у.е., ЛИИ до 2,26 ± 0,11, тогда как у 12 месячных животных концентрация
МСМ-280 достигала даже 0,56 ± 0,04 у.е., и ЛИИ - 2,69 ± 0,17. Интраопера-
ционная интестинокорекция во второй группе, в отличие от первой, сопро-
вождалась ростом проходимости интестино-портального барьера вследствие
истощения компенсаторных регионарно-системных защитных свойств.

Ключевые слова: эксперимент, возрастные особенности, интраопера-
ционная интестиносанация, острый разлитой перитонит.
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B. Slonetskyi, N. Tutchenko, M. Maksymenko, O. Dovzhenko, 
Akhmed Batavil, I.Verbytskyi 

Acute diffuse peritonitis: age peculiaritities of negative 
redistribution of contamination processes

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,
O.O. Bohomolets National Medical University

Introduction. Enhanced studying systemic disturbances in acute diffuse peri-

tonitis, or even abdominal sepsis, which is inextricably linked to the individual char-

acteristics of a patient, as well as his age reserves, needs to be carried on.

Aim. To investigate age-related peculiarities of drainage of the small intestine

in 24 hour experimental acute diffuse peritonitis.

Material and methods. The experimental work was performed on 24 animals

(white rats). The 24 hour acute diffuse peritonitis was induced to investigate age

differences of intraoperative intestine sanation through channel probe. Depending

on the purpose the experimental animals were divided into two groups: group I of

6 months, and group II of 12 months.

Results. The simulation of 24 hour acute diffuse peritonitis in laboratory ani-

mals of all ages is accompanied by varying degrees of pathological manifestations.

Group I experimental animals increasing MCM- 280 concentration in the portal

blood to 0,48 ± 0,03 cu, LI to 2,26 ± 0,11.  Group I experimental animals displayed

MCM- 280 concentration of  0,56 ± 0,04 cu and LI - 2,69 ± 0,17. The intraoperative

intestine correction in the second group, in contrast to the first, was being accom-

panied by increasing intestinal portal barrier permeability of due to the depletion

of the compensatory systemic and regional protective cell properties.

Key words: experiment, age characteristics, intraoperative intestine sanation,

acute diffuse peritonitis.
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ВАРІАНТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРИПРОТЕЗНИХ 
ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ 

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика
Вступ. В роботі викладено результати лікування у42 хворих з пери про-

тезними переломами стегнової кістки після ендопротезування кульшового суг-
лобу, проаналізовано існуючі класифікації та обрано найбільш доцільну яка може
використовуватись для планування та виконання лікування хворих даної групи.

Мета. Вибір найбільш доцільної класифікації перипротезних переломів
стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглобу на етапі плану-
вання та лікування даної групи переломів.

Методи. Під час дослідження нами було проаналізовано 42 випадки
перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового
суглобу, проаналізовано та обрано найбільш доцільну класифікацію цих  перело-
мів яка може використовуватись на етапі планування лікування даної патології.

Висновки. Згідно нашого аналізу такі класифікації перипротезних пере-
ломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглобу як Parrish

and Jones, Whittaker, Bethea, Johansson, Cooke and Newman не дають мож-
ливість повноцінно планувати тактику лікування, в той же час Ванкуверівська
класифікація перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезу-
вання кульшового суглобу поєднує такі показники як локалізацію перелому,
стабільність перелому, якість кісткової тканини, використання якої на етапі
планування та лікування цих переломів дозволило отримати у 35 (83,3 %)
хворих за бальною шкалою Харіса добрі віддалені функціональні результати.

Ключові слова: ендопротезування, кульшовий суглоб, перипротезний
перелом, стегнова кістка, класифікація.

ВСТУП
Кількість ендопротезувань кульшового суглоба у світі щороку зростає.

За останніми даними в Німеччині виконується 296 подібних операцій на 100
тис. населення, в Данії – 236, Великобританії – 194 [9,16]. Ускладнення у виг-
ляді перипротезних переломів стегнової кістки (ППСК) після ендопротезу-
вання кульшового суглоба (ЕКС) виникають від 0,1 до 4%, їх кількість суттєво
збільшується після ревізійного ендопротезування [11,13-15]. Особливість
лікування ППСК з функціонуючим ендопротезом полягає у досягненні їх
кісткового зрощення, збереженні анатомічного розміщення і функціональних
характеристик ендопротеза, з відновленням функції нижньої кінцівки [1,2,13,16].
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Як вважають численні автори, планування лікування ППСК повинно вра-
ховувати загальний стан пацієнта, локалізацію перелому, стабільність стег-
нового компоненту ендопротезу, якість кісткової тканини навколо ніжки
ендопротезу, а також наявність ендопротезув каналі стегнової кістки яка впли-
ває на техніку виконання остеосинтезу в перипротезній зоні, перешкоджаючи
введенню гвинтів або цвяхів [1-3,6,8]. Авторами запропоновані різні класифікації,
які можуть використовуватись для планування тактики лікування ППСК після ЕКС.

З огляду на викладене мета дослідження полягала у виборі найбільш
доцільної класифікації під час планування та проведення лікування ППСК
після ЕКС.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Під час дослідження нами було проаналізовано віддалені результати

лікування 42 випадків ППСК після ЕКС. Вік пацієнтів у дослідній групі склав
від 52 до 83 років, середній - 67,5. Серед них жінок було 30, чоловіків – 12. 33
ППСК виникли після тотального ЕКС у т. ч. серед 22 пацієнтів після цемент-
ного, 11 – безцементного.9 ППСК виникло після цементного однополюсного ЕКС.

Для розподілу пацієнтів з ППСК після ЕКС на групи для планування так-
тики подальшого лікування ми користувались різними класифікаціями. Кла-
сифікація Parrish and Jones, яка була запропонована одна із перших (1964
р.) і базується на локалізації перелому, за допомогою неї пери протезні пере-
ломи стегнової кістки поділяються на чотири групи: 1-а група може включати
переломи ділянки великого вертлюга, 2-а - переломи на рівні проксимальної
третини стегна; 3 – на рівні середньої третини; 4 – нижче нижнього краю стег-
нового компоненту. Класифікації Whittaker та ін., Bethea та ін., Johansson та
ін. базуються на місці перелому, характеру зламу (косий, поперечний) і ста-
більності перелому. Класифікація Cooke and Newman поділяє ППСК в залеж-
ності від характеру перелому: скалковий, косий, спіральний; стабільності
перелому а також стабільності ніжки ендопротезу. Ванкуверівська класифікація
(Duncan and Masri), яка базується на локалізації перелому як анатомічно, так
і по відношенню до ніжки ендопротезу; стабільності ніжки ендопротезу, якості
кісткової тканини стегнової кістки та особливості лінії зламу.

Загальний розподіл ППСК після ЕКС був наступний: 2 випадки (4,8%)
склали переломи великого вертлюга, які були віднесені до типу А1. 17 (40,5%)
ППСК локалізувались на рівні ніжки ендопротезу, в переважній більшості
мали косий напрям лінії зламу при цьому рентгенологічних проявів зниження
щільності кісткової тканини та ознак нестабільності стегнового компоненту
ендопротезу не було, ці переломи були віднесені до типу В1. 12 (29,4%) ППСК
були на рівні ніжки ендопротезу, при цьому були присутні ознаки нестабіль-
ності ніжки ендопротезу без проявів остеопорозу кісткової тканини навколо
ендопротезу. 8 (20,1%) – ППСК локалізувались на рівні ніжки ендопротезу на
фоні зниження якості кісткової тканини, та ознак нестабільності стегнового
компоненту ендопротезу, ці переломи віднесені до типу В3. У 3 (5,2%) ППСК
нижче дистального краю ніжки ендопротезу і були віднесені до типу С (рис. 1).
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Рис. 1. Фотокопії рентгенограм різних типів перипротезних перело-
мів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглобу згідно
ванкуверівської класифікації

Примітка:  а. – перелом типу А1; б. – перелом типу А2; в – перелом типу
В1; г – перелом типу В2; д – перелом типу В3; е – перелом типу С.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На етапі планування тактики лікування ППСК після ЕКС необхідно вра-

ховувати загальний стан пацієнта, локалізацію перелому, стабільність стег-
нового компоненту ендопротезу, характер зламу, а саме кількість фрагментів,
напрямок та довжину лінії зламу, якість кісткової тканини навколо ніжки
ендопротезу. Наявність стегнового компоненту ендопротезу в каналі стегнової
кістки, яка впливає на техніку виконання остеосинтезу в перипротезній зоні,
перешкоджаючи введенню гвинтів або цвяхів і таким чином унеможливлює
виконання класичного остеосинтезу стегнової кістки, і впливає на якість
фіксації перелому. Більшість класифікацій ППСК після ЕКС, які запропоновані
в літературі, в тому числі Parrish and Jones, Whittaker, Bethea, Johansson,

Cooke and Newman не охоплюють всіх необхідних показників для планування
техніки подальшого лікування і не дали можливість обрати тактику та вид
фіксатора для досягнення максимальної стабільності перелому під час
остеосинтезу. Функціональний результат лікування пацієнтів з перипротез-
ними переломами стегнової кістки після ендопротезування кульшового суг-
лобу оцінювали через 2,5 – 6 років за шкалою Харіса. У 35 (83,3 %) хворих за
бальною шкалою Харісаотримали добрі віддалені функціональні результати
(81-89 балів), у 6 (14,2%) - задовільні (71-79 балів). В одному випадку отри-
маний незадовільний результат який був пов’язаний із зламом метало фікса-
тора, повторним оперативним втручанням і як наслідок стійкою контрактурою
у суглобах кінцівки.

ВИСНОВКИ
1. Згідно нашого аналізу такі класифікації перипротезних переломів стег-

нової кістки після ендопротезування кульшового суглобу як Parrish and Jones,
Whittaker, Bethea, Johansson, Cooke and Newman не дають можливість
повноцінно планувати тактику лікування, обрати фіксатор для остеосинтезу,
через те що жодна з них не враховує одночасно локалізацію перелому,
стабільність стегнового компоненту ендопротезу, стабільність самого пере-
лому, та якість кісткової тканини перипротезної ділянки стегнової кістки.
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2. Ванкуверівська класифікація перипротезних переломів стегнової кістки
після ендопротезування кульшового суглобу (DuncanandMasri)поєднує такі
показники як локалізацію перелому, стабільність перелому, якість кісткової
тканини, її використання на етапі планування та лікування дозволило отри-
мати у 35 (83,3 %) хворих за бальною шкалою Харіса добрі віддалені функ-
ціональні результати (81-89 балів), у 6 (14,2%) - задовільні (71-79 балів).
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Д.В.Штонда
Варианты классификации перипротезных переломов

бедренной кости
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Введение. В работе изложены результаты лечения у 42 больных с пери-

протезнымы переломами бедренной кости после эндопротезирования тазо-
бедренного сустава, проанализированы существующие классификации,
выбрано наиболее целесообразную, которая может использоваться для пла-
нирования и лечения больных данной группы.
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Цель. Выбор наиболее целесообразной классификации перипротезных
переломов бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного су-
става на этапе планирования и лечения данной группы переломов.

Методы. В ходе исследования нами были проанализированы 42 случая
перипротезных переломов бедренной кости после эндопротезирования та-
зобедренного сустава, проанализировано и выбрано наиболее целесообраз-
ную классификацию переломов которая может использоваться на этапе
планирования и лечения данной патологии.

Выводы. Согласно нашему анализу такие классификации перипротез-
ных переломов бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного
сустава как Parrish and Jones, Whittaker, Bethea, Johansson, Cooke and New-
man не дают возможность полноценно планировать тактику лечения, в то же
время Ванкуверовская классификация перипротезных переломов бедренной
кости после эндопротезирования тазобедренного сустава объединяет такие
показатели как локализацию перелома, стабильность перелома, качество
костной ткани, использование которой на этапе планирования и лечения этих
переломов позволило получить у 35 (83,3 %) больных по балльной шкале
Харриса хорошие отдаленные функциональные результаты.

Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, пери-
протезный перелом, бедренная кость, классификация.

D. Shtonda
Various classifications of periprosthetic femoral fractures

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
The paper presents the results of treatment of 42 patients with рeriprosthetic

femoral fractures after hip arthroplasty. There has been analyzed the existing clas-

sifications to choose the most appropriate for treatment of these patients.

Aim. Choosing the most appropriate classification of periprosthetic femoral

fractures after hip arthroplasty on the treatment stage of  this group of fractures.

Methods. In the study, we analyzed 42 cases of periprosthetic femoral frac-

tures after hip arthroplasty. It was selected the most appropriate classification of

fractures that can be used on the treatment stage.

Conclusions: According to our analysis, it is  impossible to plan appropriate

treatment strategy using such classifications of  periprosthetic femoral fractures

after hip arthroplasty as Parrish and Jones, Whittaker, Bethea, Johansson, Cooke

and Newman. At the same time Vankuver classification combines such indicators

as the fracture localization, the fracture stability, bone quality. The use of Vankuver

classification showed good long-term functional results in 35 (83.3 %) patients on

the planning and treatment stage according to Harris hip score.

Key words: hip arthroplasty, periprosthetic femoral fracture classification.
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НЕЙРОХІРУРГІЯ

УДК 616-089.8
© О.В. ЗЕМСКОВА, О.Ю. ЧУВАШОВА, 2014 

О.В. Земскова, О.Ю. Чувашова 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МРТ ПРИ 
РАДІОХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

ВЕСТИБУЛЯРНИХ ШВАНОМ
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад.

А. П. Ромоданова НАМН України”
Вступ. В останній час інтенсивно розвивається інноваційний метод ліку-

вання вестибулярних шваном (ВШ) – стереотаксична радіохірургія (СРХ).
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) є невід’ємною складовою виконання СРХ. 

Мета. Встановлення особливостей проведення МРТ при радіохірургіч-
ному лікуванні хворих на ВШ.

Матеріали і методи. СРХ у 2010-2014 рр. проведена 125 хворим на ВШ.
Усім хворим на етапі планування СРХ та для топометрії проводилось  МРТ
та МСКТ головного мозку. За для отримання детальної візуалізації співвідно-
шення пухлини з прилеглими анатомічними структурами протокол МРТ-
обстеження доповнювали додатковими послідовностями.

Результати. Встановлено основні переваги та недоліки стандартних і
додаткових послідовностей МРТ-обстеження хворих на ВШ при плануванні
СРХ. З’ясовано, що застосування додаткових протоколів дозволяє детально
візуалізувати співвідношення пухлини з оточуючими анатомічними структу-
рами, що є вкрай важливим для планування радіохірургічного лікування. 

Висновки. Визначено необхідні послідовності при МРТ-обстеженні хво-
рих на ВШ, що лікуються методом СРХ. Доповнення  протоколу МРТ-обсте-
ження спеціальними послідовностями дозволяють отримати додаткову
інформацію при плануванні СРХ у хворих на ВШ.

Ключові слова: вестибулярна шванома, стереотаксична радіохірургія.
ВСТУП
Вестибулярні шваноми складають 5-8% в структурі первинних інтракра-

ніальних пухлин та 80-90% усіх пухлин мосто-мозочкового кута [1]. Питання
вибору лікувальної тактики у хворих на вестибулярні шваноми (ВШ) залиша-
ється дискутабельним. В останні роки інтенсивно розвивається інноваційний
метод лікування ВШ – стереотаксична радіохірургія (СРХ) [2]. 

Однією з основних переваг радіохірургії є неінвазивність, що дозволяє

34
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



мінімізувати ризики, пов’язані з відкритим оперативним втручанням (кровоте-
чею, інфекційними ускладненнями, ліквореєю, пошкожденням прилеглих до
пухлини черепних нервів (ЧН)), анестезіологічними заходами і післяоперцій-
ною летальністю. СРХ опромінює патологічний осередок за один сеанс з
мінімальним опроміненням прилеглих до пухлини анатомічних структур.
Останнє обумовлено конформністю опромінення -  максимально точним спів-
падінням потоку опромінення та форми патологічного вогнища (пухлини) [3,4].
Це може бути реалізовано лише завдяки сучасному високому розвитку ней-
ровізуалізації, насамперед, магнітно-резонансної томографії (МРТ) та муль-
тиспіральної комп’ютерної томографії(МСКТ). У контексті радіохірургії методи
нейровізуалізації з суто діагностичних переходять у невід’ємну складову про-
меневого лікування, так як саме об’єднані МРТ- та МСКТ-зображення вико-
ристовуються при розробці топометричного плану опромінення на робочій
станції лінійного прискорювача або гама-ножа (радіологічна фаза радіохірур-
гічного лікування) [1,5-7].  

Мета дослідження. Встановити роль та визначити особливості прове-
дення магнітно-резонансної томографії при проведенні радіохірургічного
лікування хворих на вестибулярні шваноми. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У 2010-2014 рр. у відділі нейрорадіології та радіонейрохірургії  ДУ “Інсти-

тут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України” СРХ проведено
125 (100%) хворим на ВШ(48 чоловіків і 77 жінок), з яких 30 (24%) було
попередньо прооперовано відкритим способом. 

Променеве лікування виконувалось на лінійному прискорювачі «Trilogy»
(«Varian», США) з стереотаксичною системою «Brain Lab» («Brain Lab»,
Німеччина), з енергією гальмівного опромінення 6 МеВ. Безпосередньо перед
СРХ виконувалось МРТ на апараті “Intera 1,5 Tl“ (“Philips”) з індукцією магніт-
ного поля 1,5 Тl. В протокол МРТ-обстеження входили послідовності Т1 та Т2
зважені зображення (ЗЗ), Т1ЗЗ з внутрішньовенним (в/в) парамагнітним конт-
растуванням) та 3DТ2-DRIVE послідовність з високим ступенем роздільної
здатності(T2 weighted turbo spin echo sequence) – в протоколі T2W VISTA у
“Philips”, Т2 STIR та Т1 STIR послідовності з пригніченням сигналу від жирової
тканини (T1, Т2 weighted inversion recovery based sequence with fatsuppres-

sion). Окрім МРТ головного мозку, всім хворим на етапі планування СРХ
виконувалась МСКТ на 64-зрізовому комп’ютерному томографі “Brilliance CT

64 slices“ (“Philips“). В ході планування СРХ на робочій станції лінійного
прискорювача (радіологічна фаза) дані МРТ співставлялись і поєднувалися
з даними МСКТ. На основі об’єднаних даних нейровізуалізації виконувалось
позрізове контурування мішені опромінення (ВШ) та критичних (більш ураз-
ливих до опромінення) структур головного мозку (стовбуру мозку, завитки,
прилеглих до пухлини ЧН, зорових структур, гіпофізу, тощо), з подальшим
визначенням дозового навантаження на кожну вибрану анатомічну структуру
(етап дозового планування).
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Якість радіологічої фази в радіохірургічному лікуванні є вкрай важливою.

Безпека при опроміненні патологічного вогнища високою дозою за одну фрак-
цію базується на високій просторовій точності 3D-зображень.Cтандартні про-
токоли нейровізуалізації з товщиною зрізу 3-5 мм не дозволяють детально
оцінити співвідношення ВШ і прилеглих структур, враховуючи складність ана-
томічної будови ділянки мосто-мозочкового кута. Ця обставина вимагає
доповнення МРТ-обстеження додатковими послідовностями (протоколами).
Аналогами послідовності 3DТ2-DRIVEна інших томографах є CISS (“Siemens”),

FIESTA (“GE”) [1, 7, 8].  

При аналізі отриманих МРТ-зображень у 125 (100%) досліджуваних хво-
рих встановлено наступні переваги застосування цього протоколу:

1. Високий ступінь роздільної здатності (розмір пікселя 0.5 mm3).
2.Чітка візуалізація межі цереброспінальної рідини і тканини пухлини.
3. Чітка візуалізація нервів у цистерні, особливо при пухлинах малого розміру.
4. Зменьшення артефактів на межі середовищ.
Його недоліками були відсутність чіткої межі між нервом та пухлиною в

місцях їх близького прилягання, відсутність візуализації чіткої межі міжпухли-
ною та кісткою в слуховому каналі.

Застосування програми Т1 STIR та доповнення її в/в парамагнітним конт-
растуванням дозволяло уникнути цих недоліків. В/в контрастування значно
покращувало візуализацію співвідношення пухлини та прилеглих нервів,
збільшувало чіткість меж інтраканальної частини пухлини, ступіню її поши-
рення у внутрішній слуховий канал (дно, центральну частину, ділянку внутрі-
шнього слухового отвору).

Таким чином, встановлено, що доповнення МРТ-обстеження послідовні-
стю з високим ступенем роздільної здатності (0.5 mm3)3DТ2дозволяє
детально оцінити об’єкти, що потребують особливої уваги при радіохірургіч-
ному лікуванні ВШ, а саме:

1. Чіткі межі контрастованої пухлини для запобігання недооцінки або
переоцінки об’єму патологічної тканини.

2. Точна ідентифікація прилеглих до пухлини структур: стовбуру мозку,
ЧН (V, VII  і VIII пари, каудальної групи) та судин як  у мосто-мозочковій
цистерні, так і у внутрішньому слуховому каналі.

3.Чітке окреслення меж поширення пухлини в ділянку дна внутрішнього
слухового каналу та співвідношення з отоневрологічними структурами (завіт-
кою, лабіринтом, лицевим нервом).

При аналізі даних МРТ у 30 (24%) попередньо прооперовані відкритим
способом з приводу ВШ хворих, було встановлено, що використання T2 STIR

послідовності з пригніченням сигналу від жирової тканини (weighted inversion

recovery based sequence with fat suppression) дозволяло отримати додаткову
інформацію в зоні перенесеного оперативного втручання, полегшувало
диференціацію резідуальних елементів пухлини та післяопераційних змін.
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Дані, що були отримані при Т1 ЗЗ з в/в парамагнітним контрастуванням,
дозволяли проводити автосегментацію (автоматично та вручну) органів ри-
зику (міст, продовговатий мозок, зорові структури) та подальше контурування
пухлини. Встановлено, що  послідовність є особливо корисною при ВШ вели-
ких розмірів, що викликають  мас-ефект, так як дають чітку візуалізацію у міс-
цях прилягання пухлини до стовбуру мозку. Недоліками данної послідовності
є підвищена чутливість до гетерогенності магнітного поля, що призводить до
стимулювання  частих спотворень МР-сигналу, та переоцінка об’єму  мішені
опромінення, пов’язана з контрастуванням прилеглих до пухлини структур,
насамперед судин.

ВИСНОВКИ
1. В контексті радіохірургії МРТ є не тільки суто діагностичним методом,

але й невід’ємною частиною виконання радіохірургічної операції. 
2. Якість нейровізуалізації при радіохірургічному лікуванні є  вкрай важливою. 
3. Складності анатомічної будови ділянки мосто-мозочкового кута вима-

гають доповнення протоколу МРТ-обстеження послідовностями 3DТ2-DRIVE,

Т2 STIR та Т1 STIR, що дозволяють отримати додаткову інформацію при пла-
нуванні СРХ  у хворих на ВШ.
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О. В. Земскова, О. Ю. Чувашова 
Особенности применения МРТ в радиохирургическом

лечении вестибулярных шванном
ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. 

А.П. Ромоданова НАМН Украины»
Вступление. В последнее время интенсивно развивается инновацион-

ный метод лечения вестибулярных шванном (ВШ) – стереотаксическая
радиохирургия (СРХ). Магнитно-резонансная томография (МРТ) является
неотъемлимой частью выполнения СРХ. 

Цель. Установление особенностей проведения МРТ при радиохирурги-
ческом лечении ВШ. 

Материалы и методы. В 2010-2014 гг. 125 больным с ВШ было прове-
дено СРХ. Всем больным перед облучением проводили МРТ и МСКТ голов-
ного мозга. По данным нейровизуализации выполнялось планирование СРХ.
Протокол МРТ-обследования был дополнен последовательностями для
получения дополнительной информации.  

Результаты. Определены основные преимущества и недостатки различ-
ных  протоколов МРТ-обследования при планировании радиохирургии у
больных с ВШ. Установлено, что применение протоколов 3DТ2-DRIVE, Т2
STIR та Т1 STIR позволяет детально визуализировать взаимоотношение
опухоли и окружающих анатомических структур, что является важным для
планирования радиохирургического лечения. 

Выводы. Определены необходимые последовательности при МРТ-
обследовании у больных ВШ при лечении методом СРХ, которые позволяют
получить дополнительную информацию при выполнении планирования облучения.

Ключевые слова: вестибулярная шваннома, стереотаксичная радиохирургия.

O.Zemskova, O. Chuvashova 
MRI-diagnostic features in stereotactic radiosurgical treatment

of vestibular schwannoma
Institute of Neurosurgery named after Acad. A.P. Romodanov 

of NAMS of Ukraine
Introduction. Therapeutic strategy in vestibular schwannoma (VS) is still disputable.

Stereotactic Radiosurgery (SRS) is one of the new approaches in this field.

Magnetic resonance imaging (MRI) is an important part of SRS in treatment of VS.

Materials and methods. During 2010 – 2014 by SRS there were treated 125

patients with VS. All the patients underwent brain MRI and MSCT (multi-slice com-

puter tomography). Planning of SRS was conducted according to imaging data.

Standard MRI protocol (including intravenous paramagnetic enhancement) was

added with 3DТ2-DRIVE, fat saturation-T2, Т1 sequences in order to see optimal

anatomical relation of tumor and neighboring structures.

Results. Technical MRI features are described in SRS of VS. The main ben-

efits and disadvantages of standard and additional MRI sequences in SRS treat-
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ment of VS are described. It was established that the use of additional protocols

makes possible to visualize the tumor with surrounding anatomical structures

which is essential for planning radiosurgical treatment.

Conclusion. Imaging and its technical features require special attention in

VS treatment. Using additional sequences in order to see optimal anatomical re-

lation of tumor and neighboring structures is found to be beneficial in SRS planning.

Key words: vestibular schwannoma, MRI, radio surgery treatment.
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В.И.Щеглов, С.В.Рыбальченко, Г.М.Олейник 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  ВНУТРИАРТЕРИАЛЬ-
НОГО  ВВЕДЕНИЯ ХИМИОПРЕПАРАТОВ В СОСТАВЕ

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, 
ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

ГУ «Научно-практический Центр эндоваскулярной
нейрорентгенохирургии НАМН Украины»

Цель. Выучить влияние  химиопрепаратов  при использовании метода
внутриартериальной доставки в составе комбинированного лечения на каче-
ство жизни нейроонкобольных, определить частоту возникновения побочных
эффектов при лечении.

Материалы и методы. Обследовано 98 пациентов с глиомами III и IV
степени, которые проходили комбинированное лечение в клинике ГУ «На-
учно-практический Центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН
Украины» в период с 2006 по 2012 год. Критерием эффективности лечения
были продолжительность безрецидивного периода, динамика состояния
больного по неврологическим показателям. Качество жизни оценивалось с
помощью опросного листа Европейской организации исследования и лече-
ния рака, версия 2,0 (EORTC QLQ - C30, version 2,0) - его модуля QLQ - BN20.

Результаты. Критерий 6-ти месячной безрецидивной выживаемости у
больных с анапластическими астроцитомами составил 65,4%, при глиобла-
стомах – 21,5%. У 18% пациентов отмечались непосредственные побочные
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эффекты действия цитостатиков. Показатели качества жизни, показатели
нейро-психиатрической оценки у больных неуклонно снижались со временем
и были хуже в группе пациентов с глиобластомой.

Выводы. Установлено, что метод внутриартериального введения химио-
препаратов является действенным и эффективным в комплексном лечении
больных со злокачественными глиомами головного мозга, позволяет умень-
шить токсическое воздействие химиопрепаратов на организм больного, улуч-
шить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: глиомы головного мозга, внутриартериальное введе-
ние, химиотерапия, осложнения, качество жизни.

ВСТУПЛЕНИЕ
Злокачественные новообразования, в силу их широкой распространен-

ности, продолжают оставаться важнейшей проблемой здравоохранения прак-
тически всех стран мира. По статистике ВОЗ, ежегодно от рака во всем мире
умирает около 7,6 миллионов людей. Но, как  прогнозируют в организации,
уже с 2030 года эта цифра может достичь  17 миллионов. Опухоли ЦНС
составляю 1,5% всех опухолей, и являются причиной смерти 2,3% онкологи-
ческих больных,  занимая четвертое место среди причин смертности от
онкологических заболеваний мужчин и женщин работоспособного возраста. [1,3,4]

Лечение злокачественных опухолей головного мозга является до сих пор
нерешенным заданием.

Невзирая на значительные успехи в развитии медицины за последнее
десятилетие, основной целью лечения нейроонкологических больных оста-
ется клиническая ремиссия, удлинение жизни больного, сохранения ее качества.

Современная тактика лечения нейроонкологических больных базируется
на комбинированном лечении, которое включает хирургическое вмешатель-
ство с последующим применением адьювантных методов - лучевой и химиотерапии.
Однако срок жизни большинства больных не превышает 12 месяцев.

Лечение первичных опухолей головного мозга усложняется многими фак-
торами. Среди них можно выделить: развитие в процессе лечения резистент-
ности опухолей к средствам традиционной терапии, косвенное неблаго-
приятное действие на здоровую ткань мозга  противоопухолевых агентов,
ограниченную способность ткани мозга к восстановлению. Негативно сказы-
вается также проникновение опухолевых клеток в паренхиму мозга, наличие
тех или других нарушений гематоэнцефалического барьера, повышенная
проницаемость капилляров, которая приводит к возникновению перитумо-
рального отека и повышению внутримозгового давления. Кроме того, при
лечении бывает очень трудно выявить разницу между прогрессом опухоле-
вого роста и осложнениями терапии(например, некрозом опухоли и измене-
ниями целостности гематоэнцефалического барьера в условиях облучения
или корректировки доз глюкокортикоидов).[2,3]

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения больных зло-
качественными опухолями головного мозга дают основания для постановки
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вопроса о целесообразности самостоятельного применения оперативного
вмешательства для лечения больных анапластическими астроцитомами, и
особенно мультиформными глиобластомами головного мозга и вынуждает к
поиску новых методов, способных улучшить результаты терапии. В настоя-
щее время одним из ведущих методов, в составе комбинированного лечения
злокачественных опухолей головного мозга, стала химиотерапия с разными
путями введения химиопрепаратов.[3]

Достижения современной химиотерапии (ХТ) позволили добиться успе-
хов в лечении многих злокачественных новообразований, которые ранее счи-
тались фатальными. Повышение эффективности лечения достигнуто
благодаря интенсификации режимов ХТ. Однако негативной стороной ХТ яв-
ляются побочные эффекты действия противоопухолевых лекарственных
средств, обусловленных низкой селективностью большинства цитостатиков,
которое служит серьезным ограничением в достижении максимального ле-
чебного действия.

Побочные эффекты ХТ различают по времени их возникновения.
Условно выделяют непосредственные, ближайшие и отсроченные побочные
эффекты. К непосредственным побочным эффектам, которые проявляются
сразу или на протяжении первых суток, относятся тошнота, рвота, лихорадка,
повышение температуры тела. Ближайшие побочные реакции проявляются
на протяжении 7-10 дней(угнетение костномозгового кроветворения, сниже-
ние уровня лейкоцитов, эритроцитов, диспептический синдром, неврологи-
ческие нарушения, токсичные поражения органов). Отсроченные побочные эффекты
возможны через несколько недель и больше после окончания курса лечения.[2]

Для повышения эффективности ХТ злокачественных глиом нами исполь-
зуется метод внутриартериальной доставки химиопрепаратов с помощью
эндоваскулярных методик. Применение этого метода позволяет значительно
повысить концентрацию препарата в опухоли при его минимальной токсичности.

Цель: изучить влияние  химиотерапии на качество жизни пациентов при
использовании метода внутриартериальной доставки химиопрепаратов в
составе комбинированного лечения злокачественных глиом головного мозга,
определить частоту возникновения побочных эффектов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследование было включено  98 пациентов с глиомами III и IV степени

анаплазии, которые проходили комбинированное лечение в условиях ста-
ционара в период с 2006 по 2012 год. Возраст больных был от 22 до 64 лет,
средний возраст составил 43,2±1,2 года,  среди них женщин - 67(68,6%), муж-
чин 33 (31,4%).  Все пациенты прошли курс комбинированного лечения(в том
числе от 1 до 6 курсов химиотерапии) в клинике ДУ "Научно-практический
Центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины".

Все пациенты, включенные в данное исследование, были оперированы,
целью операции было максимально возможное удаление опухолевой ткани,
устранения дислокационного синдрома, установление точного гистологиче-
ского диагноза.
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Тотальное (95-100%) удаление опухоли в пределах нормальной мозговой
ткани выполнено у 45(46%) пациентов, субтотальное удаление - у 31 (31%)
пациентов, частичное - у 24(23%).

Лучевая терапия проводилась всем пациентам, которые вошли в это
исследование. Режим фракционирования составил 1,8-2,0 Гр по 80%
изодозы, однократно с интервалом в 24 часа. Суммарная доза облучения
составляла от 42 до 60 Гр.

Химиотерапия проводилась всем пациентам после операции и лучевой
терапии. Во всех случаях использовался внутриартериальный способ
введения химиопрепарата.

Критерием эффективности лечения были динамика состояния больного
по неврологическим, лабораторным показателям, длительность безрецидив-
ного периода.

Качество жизни оценивалось с помощью опросного листа Европейской
организации исследований и лечения рака, версия 2,0 (EORTC QLQ - C30,

version 2,0) - его модуля, специально разработанного для опухолей головного
мозга, - QLQ - BN20. Оценка состояния головного мозга осуществлялась с
помощью следующих систем: "Малое исследование умственной деятельно-
сти" (Mini - Mental State Examination - MMSE),  "Шкала оценки деменции Мат-
тиса" (Mattis Dementia Rating Scale - MDRS) и "Нейропсихиатрическая оценка"
(Neuropsychiatric Inventory).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лучшие результаты лечения были в группе пациентов с анапластиче-

скими астроцитомами головного мозга. Критерий 6-ти месячной безрецидив-
ной выживаемости составил 65,4%. А при глиобластомах головного мозга -
лишь 21,5%. На эффективность терапии влияли такие показатели, как стадия
заболевания, степень анаплазии, размеры и локализация опухоли, объем
резекции при операции, возраст пациента, сопутствующая патология.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Под рецидивом опухоли понимали увеличение размера опухоли на ¼  и

более, а также случаи появления метастазов по данным КТ или МРТ.
Второстепенными критериями были: 6 - ти месячная выживаемость без

продолженного роста опухоли, переносимость лечения, качество жизни,
когнитивная функция.

Показатели качества жизни, умственная деятельность и показатели
нейро-психиатрической оценки у больных неуклонно снижались со време-
нем, причем они были худшими в группе пациентов с глиобластомой голов-
ного мозга.

У 18% пациентов отмечались непосредственные побочные эффекты
действия цитостатиков, которые проявлялись сразу или на протяжении пер-
вых суток: тошнота, рвота, в одном случае повышения температуры тела.
В 95% случав  клинические проявления осложнений регрессировали в тече-
ние первых суток после введения химиопрепаратов.
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ВЫВОДЫ
Таким образом исследование показало, что осложнения после проведе-

ния химиотерапии  методом внутриартериального введения химиопрепара-
тов, а именно непосредственные побочные эффекты действия цитостатиков,
отмечались в 18% пациентов. У других непосредственных побочных эффек-
тов действию химиопрепаратов не выявлено.

Получены положительные результаты лечения злокачественных опухо-
лей головного мозга, а именно высокие показатели 6-ти месячной безреци-
дивной выживаемости при использовании внутриартериальной доставки
химиопрепаратов в составе комбинированного лечения.  В результате иссле-
дования показана перспективность метода доставки антибластических пре-
паратов непосредственно в сосуды, которые питают опухоль, что позволяет
уменьшить токсическое влияние химиопрепаратов на организм больного.
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Використання методу внутрішньо артеріального введення

хіміопрепаратів у складі комплексного лікування пацієнтів
з гліомами головного мозку супратенторіальної локалізації,

частота виникнення ускладнень
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії НАМНУ»
Мета. Вивчити вплив хіміотерапії при використанні методу внутрішньо-

артеріальної доставки у складі комбінованого лікування на якість життя ней-
роонкохворих, визначити частоту виникнення побічних ефектів при лікуванні.

Матеріали і методи. Обстежено  98 пацієнтів з гліомами III і IV ступеню,
які проходили  комбіноване лікування в клініці ДУ «Науково-практичний Центр
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМНУ» в період з 2006 по 2012 рік.
Критерієм ефективності лікування були тривалість безрецидивного періоду,
динаміка стану хворого за неврологічними показниками. Якість життя оціню-
валася за допомогою опитувального листа Європейської організації дослід-
жень і лікування раку, версія 2,0 (EORTC QLQ - C30, version 2,0) - його модуля
QLQ - BN20.
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Результати. Критерій 6-ти місячною безрецидивної виживаності у хворих
з анапластичними астроцитомами склав 65,4%, при гліобластомах – 21,5%.
У 18% пацієнтів відмічались безпосередні побічні ефекти дії цитостатиків. По-
казники якості життя, показники нейро-психіатричної оцінки у хворих не-
ухильно знижувалися з часом та були гіршими у групі пацієнтів на
гліобластому. 

Висновки. Встановлено, що метод внутрішньоартеріального введення
хіміопрепаратів  є дієвим та ефективним в комплексному лікуванні хворих на
злоякісні гліоми головного мозку,  дозволяє зменшити токсичний вплив хіміо-
препаратів на організм хворого, покращити якість життя пацієнтів. 

Ключові слова: гліоми головного мозку, внутрішньоартеріальне вве-
дення, хіміотерапія, ускладнення, якість життя. 

V. Shсhehlov, S. Rybalchenko, H.Oleinik
Intra-arterial introduction of chemotherapy in multimodality

treatment of patients with supratentorial gliomas of the cerebrum:
frequency of complications 

State Institution «Research-Practical Centrе of Endovascular
Neuroradiosurgery Medical Academy of Ukraine»

Рurposes. To examine the effect of chemotherapy on neurooncologic patients’
quality of life using the method of intra-arterial delivery of chemotherapy as a part
of multimodality therapy, to determine the incidence of side effects during the treatment.

Materials and methods. We investigated 98 patients with low-grade gliomas
who were treated between 2006 and 2012. The dynamics of patients’ neurological
indicators as well as duration of progression-free survival period were the criteria
for the effectiveness of the treatment. Quality of life was assessed using the ques-
tionnaire of the European Organization  for Research and Treatment of Cancer,
version 2,0 (EORTC QLQ - C30, version 2,0), module QLQ - BN20.

Results. The rate of 6-month progression-free survival in patients with
anaplastic astrocytomas was 65.4%, with glioblastomas – 21.5%. 18% of patients
experienced immediate side effects caused by cytotoxic drugs. Values of life qual-
ity and neuro-psychiatric evaluation of patients steadily declined over the time and
were worse in patients with glioblastoma.

Conclusions. Intra-arterial delivery of chemotherapy was found to be effective
and efficient in treatment of patients with malignant gliomas of the brain. It allowed
reducing the toxic effects of chemotherapy and improving the patients’ life quality.

Key words: brain glioma, intra-arterial injection, chemotherapy, complications,
quality of life.
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Н. В.Русецька, В. В.Андріяш

ВИВЧЕННЯ ЗМІН КЛІТИННОЇ ЗАГИБЕЛІ МОНОНУК-
ЛЕАРІВ ОБУМОВЛЕНОЇ СТРЕСОМ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Одним з найважливіших напрямків сучасних медичних досліджень є
моделювання процесів життєдіяльності. 

Метою даної роботи було вивчення впливу стресу різного генезу та
тривалості на показники клітинної загибелі мононукреарних клітин крові. 

Дослідження проводили на проточному цитометрі, з використанням
набору для визначення апоптозу Annexin V-FITC Apoptosis detection Kit I зміни
мітохондріального мембраного потенціалу клітин оцінювали, використовуючи
методику з флуорохромами родамін 123 і пропідій йодід. Виходячи з отрима-
них даних слід вважати, що психо-емоційне стресорне навантаження впливає
на рівні організму та викликає активацію захисних систем організму, а іммо-
білізаційне навантаження, впливає на клітинному рівні і активує системи
відновлення на субклітинному рівні. Сумарна дія цих систем призводить до
більш ефективного захисту, хоча і з більшими негативними наслідками для
організму в цілому.

Ключові слова: мононуклеари, стрес; апоптоз; некроз; патологія.
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку медико-біологічної науки накопичений

великий обсяг знань про механізми пошкодження і адаптації клітинних систем
при патологічних процесах різного генезу. Відомо, що розвиток різних хвороб
(злоякісних новоутворень, серцево-судинних патологій, цукрового діабету,
та інш.) пов’язано з порушенням механізмів регуляції апоптозу [1, 2]. 

Часто розвиток зазначених захворювань пов’язаний з хронічним стресом,
впливу якого піддається людина, а широка розповсюдженість даної проблеми
зумовлює інтенсивність досліджень дії стресу на процеси дизрегуляції орга-
нізму. Враховуючи ключову роль дизрегуляції апоптозу в патогенезі розпов-
сюджених захворювань людини, вивчення ролі апоптозу в механізмах
накопичення патологічних клітин дозволить створити нові патогенетично-
обумовлені терапії соціально значимих захворювань. 
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Сучасні дослідження вказують на диференційний вплив стресу різної
етіології та тривалості на функціонування організму. Доведено, що тоді як
гострий стрес може підвищувати деякі імунологічні параметри, то хронічний
стрес негативно впливає на всі імунологічні параметри. Шляхи впливу різних
видів стресу на імунну систему досі не вивчені досконально, хоча відомо,
що імунні функції опосередковані гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковою та
вегетативною нервовою системами [3]. Тому, перед фундаментальною
наукою постає задача проведення комплексного дослідження механізмів
порушення програмованої загибелі клітин в конкретних умовах та стадіях
стресу, та запровадження технологій, що допоможуть корегувати даний процес.

Мета роботи. Вивчити вплив стресу різного генезу та тривалості на
показники клітинної загибелі мононукреарних клітин крові.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження проводили на білих безпородних самцях щурів (n=60), вагою

200±30 г. Всі процедури виконували відповідно міжнародним правилам гуман-
ного поводження з тваринами. 

За основу психоемоційного стресорного навантаження була обрана сен-
сорно контактна модель вивчення агресивності і дослідження впливу психо-
емоційного стресорного навантаження пацюків, як фактору розвитку
патологічних станів [4].

Експериментальних тварин щоденно висаджували попарно в темні бокси,
кожний день змінюючи їм партнерів, які були іммобілізовані. Додатково щурів,
які знаходились в пеналах, занурювали в воду t+5oC, поступово збільшуючи
час перебування, після чого їх же занурювали в воду t+42oC з метою форму-
вання екстремального навантаження за допомогою психоемоційної напруги
та гіпо-гіпертермічного виснаження (1 група). Тварини групи 2, щоденно під-
давали лише психоемоційним навантаженням. Третя група тварин піддава-
лась лише іммобілізаційно-гіпо-гіпертермічному навантаженню. Остання
група тварин (група 4), була контрольною і не піддавалась дії стресових фак-
торів. Стресорне навантаження збільшувалось поступово протягом усього
дослідження 77 діб.

Стан мононуклеарів крові оцінювали за показниками апоптозу, некрозу
та зміною мітохондріального мембраного потенціалу. Для визначення рівня
апоптозу анексиновим методом з використанням набору для визначення
апоптозу Annexin V-FITC Apoptosis detection Kit I (BD Bioscience Pharmingen,

США) [5]. Для визначення індексу індукції апоптозу клітини інкубували з
індуктором апоптозу (дексометазоном) при 37оС протягом 18 годин.

Зміни мітохондріального мембраного потенціалу клітин оцінювали, вико-
ристовуючи методику з флуорохромами родамін 123 («Fluka») і пропідій йодід
(«Sigma»). Запропонований метод дозволяє визначити в дослідному зразку
життєздатні клітини, некротичні та апоптичні клітини [5].

Дослідження проводили на проточному цитометрі PAS (Partec, Германія).

Статистичну обробку здійснювали з використанням програми Statistica,

застосовували t-критерій Стьюдента та описувальну статистику. 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз даних щодо зміни кількості клітин, які знаходились на ранній стадії

апоптозу, в процесі вивчення впливу факторів стресу різної етіології, показав
статистично не значимі зміни даного показника в процесі експерименту в усіх
групах, що вивчались, та на всіх строках експерименту (рис. 1а). 

Оцінюючи динаміку змін зазначеного показника можна зробити висновок,
що збільшення стресорного навантаження майже не впливає на збільшення
кількості клітин на ранній стадії апоптозу. Рання стадія апоптозу є зворотньою,
тобто її можна загальмувати або зупинити взагалі, а оскільки значимих від-
мінностей в показниках виявлено не було то доцільно припустити, що запро-
поновані схеми стресорного навантаження зі збільшенням термінів,
призводять до незворотніх змін стану клітин. Для підтвердження даної думки
слід розглянути результати дослідження кількості МНК на пізній стадії апоптозу.

Дослідження кількості МНК на пізній стадії спонтанного апоптозу виявило
статистично значиме (р<0,05) зростання цього показника в групах, що дослід-
жувались, після 14 діб експерименту до 31,38±7,67% проти 23,55±4,91%
вихідного. Подальші дослідження виявили зниження показника, майже до
контрольного значення, в першій та другій групах проте в третій спостеріга-
лось значне статистично значиме (р<0,01) зростання кількості апоптичних
МНК. В першій групі виявлене майже лінійне зниження кількості МНК на пізній
стадії з 31,38±7,67% на 14 добу до 14,90±4,75% на 63 добу експерименту, що
було статистично достовірно (р<0,05) і найнижчим результатом, отриманим
під час вивчення пізньої стадії апоптозу. Одночасно на 63 добу одержали най-
більший статистично достовірний показник апоптозу МНК на пізній стадії,
49,04±4,82% в другій групі, щодо результатів третьої групи то виявлено, що
стресорне навантаження запропоноване для третьої групи викликало підвищення
кількості МНК на пізній стадії апоптозу, протягом всього експерименту (рис.1б).

Рис. 1а
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Рис. 1б
Зміни рівня МНК на ранній (а) та пізній (б) стадіях апоптозу експери-

ментальних тварин за результатами дослідження мембранних маркерів
в динаміці розвитку відповіді на різні типи стресорного навантаження.

Вивчення рівня сумарного апоптозу мононуклеарних клітин крові при дії
різних типів стресу виявило не лінійний характер змін в кожній групі. Так, в
першій та другій групах спостерігалось статистично значиме (р<0,05) зро-
стання показника, що вивчали, до 50,08±8,10% на 14 добу експерименталь-
ного стресування проти контрольного значення 37,63±6,13%. Третя група
піддавалась іммобілізаційному стресорному навантаженню з затримкою,
отже спостерігалось значне підвищення рівня спонтанного апоптозу МНК до
61,31±4,66% з подальшим зниженням на 42 добу експерименту. На 63 добу
спостерігалось зменшення рівня спонтанного апоптозу в першій групі до
30,88±11,60%, а в другій та третій групах виявили зростання рівня апоптозу
до 64,59±4,27% та 62,78±2,62% відповідно, що було статистично достовірно
(р<0,05), і більше ніж у першій групі.

На останніх строках експерименту 77 доба статистично достовірних від-
мінностей між першою та третьою групами не виявлено (41,65±9,74% та
39,82±8,20% відповідно), проте дещо вищими були показники для другої групи
і групи контролю (4 група) і становили 50,78±11,32% та 53,83±10,34% відпо-
відно, вказані показники отримано статистично достовірно вищими за анало-
гічні в інших групах (рис. 2а.).

Вивчення індексу індукції апоптозу як індикатора функціонального ре-
зерву клітин організму виявило лінійне зниження цього показника в першій
групі з 0,910±0,135 у.о. до 0,671±0,163 у.о. на 77 добу, що вказувало на нако-
пичення незворотніх змін та виснаження відновних систем організму. В другій
групі показано поступове накопичення патологічних факторів та активацію
відновних систем на 63 добу експериментального психоемоційного наванта-
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ження з подальшим виснаженням та зниженням функціонального резерву клі-
тин. В третій групі спостерігались найбільш помітні зміни індексу індукції апоп-
тозу з максимальною величиною після 28 діб (1,135±0,416 у.о.) і лінійним
зниженням до 0,553±0,090 у.о. після 77 діб (рис. 2б).

Рис. 2а

Рис. 2б
Зміни рівня сумарного спонтанного апоптозу (а) та індекса індукції

апоптоза (б) МНК експериментальних тварин в динаміці розвитку відпо-
віді на різні типи стресорного навантаження.

Результати отримані під час проведення досліджень впливу типу та три-
валості стресорного навантаження на апоптоз МНК підтвердив попередні
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припущення, щодо збільшення саме деструктивного впливу тривалого стре-
сорного навантаження будь якого типу на МНК та виснаження відновних
систем клітин організму і як наслідок зниження функціонального резерву. Було
показано незначне зростання кількості клітин на ранній стадії апоптозу, проте
основні відмінності спостерігались для показників кількості клітин на пізній
стадії апоптозу, яка є незворотньою. Підсумовуючи вивчення апоптозу МНК
щурів під дією експериментального стресорного навантаження, що мало на
меті моделювання розвитку раптової серцевої смерті, в клітинах зростає кіль-
кість незворотніх патологічних процесів та спостерігається виснаження
відновних систем. 

Вивчаючи показники некрозу МНК, було виявлено більш ніж дворазове
перевищення (р<0,05) вихідних показників (6,07±1,06%) на 14 добу
(14,19±2,90%) в першій та другій групах. На 28 добу експерименту в цих гру-
пах виявлено зниження рівня некрозу майже до контрольного значення, проте
в третій групі спостерігалось підвищення рівня некрозу до 18,13±3,80%.
Найбільші значення некрозу отримані в другій та третій групах після 63 діб
експерименту (20,48±2,93% та 20,51±2,43% відповідно), а на 77 добу
значення майже відповідали вихідним (рис. 3а).

Рис. 3а
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Рис. 3б
Зміни рівня некрозу (а) й апоптозу (б) МНК експериментальних тва-

рин за результатами дослідження змін мітохондріального мембранного
потенціалу в динаміці розвитку відповіді на різні типи стресорного на-
вантаження. 

При дослідженні змін мітохондріального мембранного потенціалу МНК в
динаміці розвитку відповіді на різні типи стресорного навантаження виявлено,
що в першій групі на 14 добу експерименту спостерігалось статистично
достовірне (р<0,05) зниження кількості апоптичних МНК в крові з 10,02±1,79%
вихідного показника до 7,82±3,38%. Зі збільшенням строку навантаження
спостерігалось лінійне статистично значиме (р<0,05) збільшення кількості
апоптичних клітин до 21,18±1,92% на 63 добу експерименту, а 77 добу цей
показник знизився до значення 15,46±1,97%. Для другої та третьої груп ліній-
них залежностей виявлено не було, проте в другій групі спостерігалось
статистично значиме (р<0,05) збільшення значень кількості апоптичних клітин
на 28 та 42 добу (13,95±2,61% та 14,53±2,82% відповідно). Для третьої групи
отримано майже лінійну залежність з піком на 42 добу експерименту
(11,43±7,50%) (рис. 3б).

ВИСНОВКИ
Дослідження динаміки змін індексу індукції апоптозу виявило фізіологічну

відповідь на стрес на другий тиждень, при збільшенні терміну стресування
визначалось зростання показника, що вказує на виснаження відновних
систем, зниження, в подальшому, значень, вказує на появу незворотніх пато-
логічних змін в клітинах. Проте цікавим виявився той факт, що психоемоційне
навантаження призводило до більш швидкого настання незворотніх змін, ніж
стресорне навантаження в першій групі. Виходячи з отриманих даних слід
вважати, що психоемоційне стресорне навантаження впливає на рівні орга-
нізму та викликає активацію захисних систем організму, а іммобілізаційне
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навантаження, впливає на клітинному рівні і активує системи відновлення на
субклітинному рівні. Сумарна дія цих систем призводить до більш ефектив-
ного захисту, хоча і з більшими негативними наслідками для організму в цілому.
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К. Н.Игрунова, И. С.Зозуля, Д. В.Ватлицов, 
Н. В.Русецкая, В. В.Андрияш 

Изучение изменений клеточной гибели мононуклеаров
обусловленной стрессом разного ґенеза

Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П.Л.Шупика

Одним из наиболее важных направлений современных исследований
является моделирование. 

Целью данной работы было изучение влияния стресса разного генезиса
и длительности на показатели клеточной гибели мононуклеаров. 

Исследования проводили на проточном цитометре, используя набор для
определения апоптоза Annexin V-FITC Apoptosis detection Kit I, изменения
митохондриального мембранного потенциала клеток оценивали используя
методику с флуорохромами родамин 123 и пропидий йодид. Анализ получен-
ных данных дал возможность установить, что психо-эмоциональное стрес-
сорное напряжение влияет на уровне организма и вызывает активацию
защитных систем организма, а иммобилизационное напряжение, влияет на
клеточном уровне и активирует системы восстановления на субклеточном
уровне. Суммарное действие этих систем приводит к более эффективной
защите, хотя и с более негативными последствиями для организма в целом. 

Ключевые слова: мононуклеары, стресс, апоптоз, некроз, патология.
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K. Ihrunova, I. Zozulia, D. Vatlitsov, N. Rusetskaia, V. Andiiash 
Studying changes of mononuclears cell death caused by 

stress of different genesis
Shupyk National Medical Academy Of Postgraduate Education 

One of the most important fields of modern medical research is modeling vital

functions processes. 

Aim. To develop the difference in WBC’s cell death as a result of different kind

of stress load.

Flow cytometry was used to determine cell death with Annexin V-FITC Apop-

tosis detection Kit I and Rhodamine 123/PI. This article presents an experimental

study of different kind of stress induced effects on mononuclear cells. According

to the data psycho-emotional stress affects the levels of the organism and causes

the activation of protective systems, and immobilization stress load affects the cel-

lular level and activates the recovery system at the subcellular level. The total ef-

fect of these systems results in a more effective protection, though with greater

negative effects on the body as a whole. There were used methods for determi-

nation of different stages of apoptosis that simulates the development of modern

human’s pathologies. It was shown that each particular type of stress activates

different kind of reparation systems, which have different reserves of functioning.

Key words: mononuclear cells, stress, apoptosis, necrosis, pathology.
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Я.С.Березницький, Р.В.Дука, С.Л.Маліновський,
Е.В.Гриб, С.В.Гринюк, Н.В.Матещук, Т.В.Левченко

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ
ПАНКРЕАТИТОМ В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО

ХІРУРГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ
ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України»,
КЗ «Шоста міська клінічна лікарня» ДОР

Вступ. Проблема лікування гострого панкреатиту є актуальною у зв'язку
зі зростанням захворюваності і високою летальністю у всьому світі. Складність
проблеми гострого панкреатиту обумовлена також відсутністю універсальних
стандартів ведення та лікування на різних етапах розвитку захворювання. 

Мета. Аналіз результатів лікування хворих з гострим панкреатитом.
Матеріали та методи. На базі КЗ «Шоста міська клінічна лікарня» ДОР

м.Дніпропетровськ, за період з 2008 по 2013 рр. знаходилося на стаціонар-
ному лікуванні 894 пацієнтів з гострим панкреатитом.В роботі проаналізовані
результати діагностики, консервативного та оперативного лікування хворих
на різні форми гострого панкреатиту. Серед хворих з гострим панкреатитом
прооперований 261 пацієнт, з них лапароскопічно–156 хворих, у 24 хворих
виконане дренування черевної порожнини під місцевою анестезією, іншим
хворим проводились хірургічні втручання в декілька етапів.

Результати. Оптимізована тактика лікування хворих на гострий панкреа-
тит із застосуванням малоінвазивних втручань в умовах багатопрофільного
хірургічного стаціонару дозволила знизити тривалість перебування пацієнтів
в стаціонарі, запобігти розвитку гнійно-септичних ускладнень у 68,9 % хворих
та зменшити кількість виконання повторних хірургічних втручань.

Висновки. Комплексне лікування пацієнтів з гострим панкреатитом при
надходженні до стаціонару має починатися з повноцінної інтенсивної терапії.
При наявності ферментативного перитоніту в перші 48 годин показане
екстрене хірургічне втручання.Операцією вибору є лапароскопічна санація
та дренування черевної порожнини. Запропоноване лікування дозволило
знизити загальну летальність до 2,75 %, післяопераційну - до 6,75 %.

Ключові слова: гострий панкреатит, діагностика, консервативне, опера-
тивне лікування.
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ВСТУП
В останнє десятиліття проблема лікування гострого панкреатиту є акту-

альною в абдомінальній хірургії у зв'язку з зростанням захворюваності і
високою летальністю у всьому світі, особливо при розповсюджених інфікованих
формах. В Україні захворюваність гострим панкреатитом становить 67 на 100
000 населення [1, 3].

Складність проблеми лікування гострого панкреатиту обумовлена досить
великим числом причин, які сприяють виникненню даного захворювання,
складністю патогенезу, недостатньою розробкою методів діагностики форм і
ускладнень даної патології, іноді непередбаченим перебігом запального
процесу аж до розвитку поліорганної недостатності.

Об'єктивна оцінка ступеня тяжкості стану хворого з гострим панкреатитом
повинна проводитись у всіх хворих з першої доби госпіталізації з метою
правильного вибору лікувальної тактики. Вихідна оцінка тяжкості гострого
панкреатиту включає клінічну диференціацію набрякової форми захворю-
вання від панкреонекрозу на підставі даних фізикального обстеження і
ступеня їх відповідності наявним поліорганним порушенням [2, 3, 4].

Тактика лікування гострого панкреатиту постійно зазнає змін від активної
хірургічної до вичікувальної консервативної. Хірургічне лікування хворих на
панкреонекроз ґрунтується на диференційованому підході до вибору способу
й обсягу оперативних втручань в залежності від фази перебігу захворювання,
клініко-морфологічної форми, тяжкості стану хворого і термінів захворювання.
Різноманіття варіантів хірургічного втручання включає застосування пунк-
ційно-дренуючих операцій під УЗД контролем люмботомії і лапаротомії з
використанням різних способів дренування заочеревинної клітковини і
черевної порожнини [2, 3, 4].

Загальна летальність при гострому панкреатиті коливається від 4% до
15%, при некротичної формі вона становить від 24% до 60%, а післяопера-
ційна летальність досягає 70% [6, 7].

Завдяки вдосконаленню способів діагностики, патогенетично обґрунто-
ваної інтенсивної терапії та хірургічної тактики змінилася структура леталь-
ності при гострому некротичному панкреатиті. Так, якщо 15-20 років тому
велика частина хворих гинула на ранній стадії захворювання, то зараз від 50
до 80 % летальних випадків припадає на більш пізні стадії хвороби внаслідок
розвитку гнійно-септичних ускладнень і сепсису [6, 8]. Певною мірою висока
летальність обумовлена і несвоєчасним (пізнім) зверненням хворих за
медичною допомогою, помилками в діагностиці, недооцінкою тяжкості стану
пацієнтів, неадекватним вибором способу і обсягу хірургічного втручання.
У зв'язку з цим особливого значення набуває вдосконалення тактики ліку-
вання гострого асептичного некротичного панкреатиту, оскільки запобігання
розвитку гнійних ускладнень дозволить уникнути або хоча б зменшити частоту
розвитку сепсису. Тому питання своєчасного максимально ефективного лікування
пацієнтів з гострим панкреатитом залишаються як і раніше актуальними [2, 5].
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Істотним резервом поліпшення надання допомоги є чітка організація ве-
дення таких хворих на всіх етапах перебування в клініці. З цією метою на під-
ставі багаторічного досвіду і даних літератури розроблені протоколи надання
невідкладної допомоги хворим з гострим панкреатитом [9,10].

Мета роботи: проаналізувати результати лікування хворих з гострим
панкреатитом.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
У КЗ « Шоста міська клінічна лікарня» ДОР, яка являється клінічною

базою кафедри хірургії № 1, за період з 2008 по 2013 р.р. знаходилося на ста-
ціонарному лікуванні 894 пацієнтів з гострим панкреатитом, з них чоловіків
518 ( 57,9 %), жінок - 376 ( 42,1 %), середній вік пацієнтів склав 45,6 років.
Легкий перебіг гострого панкреатиту діагностовано у 451 (50,4 %) пацієнта,
тяжкий - у 443 (49,6 %) пацієнтів.

Для підвищення якості надання медичної допомоги при гострих панкреа-
титах хворі різного ступеня тяжкості концентруються в одному з трьох хірур-
гічних відділень. Таким чином, можливе створення і впровадження локальних
протоколів лікування даного захворювання, контроль щодо їх виконання та
оцінка якості проведеного лікування.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Первинний план діагностики та лікування здійснювався медперсоналом

приймального відділення. Для вирішення питання про госпіталізацію у ВРІТ
або відділення хірургічного профілю при надходженні пацієнт з гострим пан-
креатитом у денний час обов'язково оглядається хірургом приймального від-
ділення, анестезіологом і завідувачем хірургічного відділення. У разі
надходження в нічний час хворий в обов'язковому порядку повинен бути огля-
нутий відповідальним черговим хірургом. Основними завданнями на даному
етапі є правильність постановки діагнозу гострого панкреатиту та визначення
тяжкості перебігу на підставі клінічних даних і додаткових методів дослідження.

У клініці категорично не рекомендується встановлювати діагноз «гострий
панкреатит» як діагноз «впровадження». Підставою для постановки діагнозу
гострий панкреатит була наявність типової клінічної картини і даних лабора-
торних методів дослідження (гіперамілаземія, гіперліпаземія, гіперамілазурія,
гіперкоагуляція, гіпербілірубінемія, підвищення рівня трансаміназ) та інстру-
ментальних методів дослідження (УЗД ОЧП: збільшення розмірів, зниження
ехогенності, нечіткість контурів підшлункової залози; наявність вільної рідини
в черевній порожнині, можливі ознаки холестазу і калькульозного холециститу).

Для визначення ступеня тяжкості стану хворого враховувалася наявність
клінічних ознак, таких як: перитонеальний синдром; дефіцит ОЦК більше 20
% (проба Шелестюка), нестабільна гемодинаміка - тахі- (> 120 в 1хв) або
брадикардія (< 60 в 1хв); зниження систолічного артеріального тиску нижче
90 мм.рт.ст.; олігурія (менше 250 мл за останні 12 годин); рівень ЦВТ, енце-
фалопатія; наявність "кольорових" шкірних симптомів. На підставі лабора-
торних даних: гемоглобін вище 150 г/л; гематокрит вище 47%, лейкоцитоз
вище 14х109/л; глюкоза вище 10 ммоль/л [9,10].
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Всі пацієнти з важким перебігом гострого панкреатиту і ті, у яких були
труднощі в оцінці тяжкості перебігу захворювання, з метою попередження роз-
витку ускладнень госпіталізувалися у ВРІТ. Дана тактика призвела до того,
що 85,9 % пацієнтів з гострим панкреатитом були госпіталізовані у ВРІТ.

Тривалість захворювання до 24 год відзначена у 284 (31,76 %) хворих,
від 25 до 72 год. - у 189 (21,15 %), більше 72 год - у 421 (47,09 %).

Показаннями до оперативного втручання при гострому панкреатиті
служать: 1) панкреатогенний ферментативний перитоніт; 2) деструктивний
панкреатит; 3) безуспішність консервативного лікування протягом 36-48 год,
що виявляється в наростанні ензимної інтоксикації, появі симптомів розлитого
перитоніту; 4) поєднання гострого панкреатиту з деструктивним холецисти-
том; 5) ускладнений гострий панкреатит (гнійний панкреатит, абсцес сальни-
кової сумки, перфорація абсцесу в сальникову сумку або в черевну
порожнину, флегмона заочеревинного простору, арозивна кровотеча,
обтураційна жовтяниця) [3, 5, 6].

Основним методом лікування гострого панкреатиту була консервативна
терапія, яка починалася з інтенсивною інфузійної терапії у поєднанні з анти-
секреторною терапією. Всім пацієнтам з важким перебігом гострого панкреа-
титу призначалася антибактеріальна терапія згідно протоколів надання
допомоги з використанням препаратів широкого спектру дії, що володіють
високою проникністю в тканину підшлункової залози [9, 10].

Серед хворих з гострим панкреатитом прооперували 261 (29,2 %) пацієнта.
У 180 (20,1%) хворих у перші 48 годин виявлено ознаки ферментативного
перитоніту, які підтверджувалися клінічно і за даними УЗД, тому в якості міні-
інвазивного хірургічного методу лікування проводилася лапароскопія у 156
(86,6%) пацієнтів, яка дозволила підтвердити діагноз, оцінити характер випоту
і поширеність процесу, а також санувати і дренувати черевну порожнину.
У 24 (13,4%) пацієнтів, не зважаючи на проведену інтенсивну терапію протя-
гом 12 годин, не вдалося стабілізувати показники гемодинаміки на тлі ендо-
токсичного шоку, було виконане дренування черевної порожнини під
місцевою анестезією.

Пацієнтам зі збереженням симптомів органної недостатності або погір-
шенням клінічного статусу через 6-10 днів після надходження виконувалася
комп'ютерна томографія. За даними комп'ютерної томографії та динамічного
УЗД визначалося наростання в процесі спостереження рідинних утворень,
виявлялися девіталізовані тканини і / або бульбашки газу, поширення некрозу.
Згідно даних клінічної картини та комп'ютерної томографії у 86 (9,61%) паці-
єнтів у зв'язку з прогресуванням інфікованого панкреонекрозу були визначені
показання для оперативного втручання. У 66 (76,74%) хворих це була
первинна операція, а у 20 (23,26%) пацієнтів раніше було проведено дрену-
вання черевної порожнини з приводу ферментативного перитоніту. Необхідно
відзначити, що інфікування вогнищ некрозу відбулося лише у 11,4% хворих
після дренування черевної порожнини у зв'язку з ферментативним перитонітом.
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Наявність рідинних утворень, що нагноїлися виявлено у 33 (3,69%) хворих,
прогресуючий некроз - у 42 (4,69%) хворих, наявність гнійного розплавлення
заочеревинної клітковини - у 15 (1,67%) хворих.

Пацієнтам з інфікованим панкреонекрозом виконані наступні оперативні
втручання: розтин і дренування абсцесу підшлункової залози - у 29 хворих (у
тому числі у 21 виконане черезшкірне дренування порожнини абсцесу під УЗД
контролем); секвестректомія, дренування сальникової сумки з формуванням
оментопанкреатобурсостоми у 33 пацієнтів; розкриття і дренування гнійників
заочеревинної клітковини - у 23 хворих.

Повторно прооперовано 40 ( 15,32%) пацієнтів, яким виконано 100 хірур-
гічних втручань (від 2 до 5 операцій) у зв'язку з кровотечею, прогресуванням
панкреонекрозу, розвитком гнійників в парапанкреатичній клітковині та утво-
рення кишкових нориць.

Тривалість перебування пацієнта в стаціонарі після попередньо прове-
деної лапароскопії в середньому склало 11,4 дня , а після лапаротомії - 27,4
дня. При важкому перебігу гострого панкреатиту з ознаками поліорганної
недостатності та панкреатогенної інтоксикації проводилися програмовані
релапаротомії з метою санації, секвестр-, некректомії і адекватного дрену-
вання черевної порожнини. При цьому перебування хворих після багатоетапних
лапаротомних втручань складало в середньому 78,5 днів, тоді як після ана-
логічних лапароскопічних втручань - 19,7 днів.

З числа пролікованих хворих загальна летальність склала 2,75%, післяо-
пераційна - 6,75%. Основними причинами смертей у 7 не оперованих пацієн-
тів (всі померли в перші дві доби після надходження) був розвиток масивного
панкреонекрозу з прогресуванням поліорганної недостатності та панкреато-
генного шоку. З 16 пацієнтів, які померли після операції, 5 (31,25%) померли
в перші три доби з моменту надходження з приводу ферментативного пери-
тоніту після виконання дренування черевної порожнини, внаслідок розвитку
панкреатогенного шоку і гострої поліорганної недостатності. Прогресування
гнійного процесу і поліорганної недостатності стали причиною смерті 11
(68,75%) хворих при інфікованому панкреонекрозі.

Відмова від ранніх порожнинних операцій при гострому небіліарному
асептичному некротичному панкреатиті поряд з широким використанням
сучасних мініінвазивних хірургічних технологій при ферментативному пери-
тоніті (лапароскопія, лапароцентез), гострих асептичних парапанкреатичних
рідинних скупченнях в сальниковій сумці і заочеревинній клітковині, панкреа-
тичних псевдокістах (пункційно-дренируючі хірургічні втручання під контролем
ультразвуку при відмежованих ділянках некротизованної паренхіми підшлун-
кової залози і/або заочеревинної клітковини (секвестр) дозволили знизити
післяопераційну летальність до 6,75 % і запобігти розвитку гнійно-септичних
ускладнень у 68,9 % хворих шляхом мініінвазивних хірургічних втручань.
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ВИСНОВКИ
1. Комплексне лікування пацієнтів з гострим панкреатитом при надход-

женні до стаціонару має починатися з повноцінної інтенсивної терапії.
Показанням до виконання екстреного хірургічного втручання в перші 48 годин
хвороби в хірургічному стаціонарі з приводу гострого небіліарного асептич-
ного некротичного панкреатиту є ферментативний перитоніт. Операцією
вибору є лапароскопічна санація та дренування черевної порожнини.

2. Консервативне, а при показаннях - оперативне лікування пацієнтів з
гострим панкреатитом дозволило знизити загальну летальність до 2,75 %,
післяопераційну летальність до 6,75 %.
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Березницький Я.С., Дука Р.В., Малиновский С.Л., Гриб Е.В., Гринюк
С.В., Матещук Н.В., Левченко Т.В.

Результаты лечения пациентов с острым панкреатитом в
условиях многопрофильного хирургического стационара

ГЗ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
КЗ «Шестая городская клиническая больница» ДОР

Введение. Проблема лечения острого панкреатита является актуальной
в связи с увеличением заболеваемости и летальности во всем мире. Слож-
ность проблемы острого панкреатита обусловлена также отсутствием уни-
версальных стандартов ведения и лечения на разных этапах развития
заболевания.

Цель: анализ результатов лечения больных с острым панкреатитом. 
Материалы и методы. На базе КУ «Шестая городская клиническая

больница» ДОС г. Днепропетровск, за период с 2008 по 2013 гг. находилось
на стационарном лечении 894 пациента с острым панкреатитом. В работе
проанализированы результаты диагностики, консервативного и оперативного
лечения больных с различными формами острого панкреатита. Среди боль-
ных с острым панкреатитом прооперирован 261 пациент, из них лапароско-
пически – 156 больных, у 24 пациентов выполнено дренирование брюшной
полости под местной анестезией, другим больным проводились хирургиче-
ские вмешательства в несколько этапов.

Результаты: Оптимизированная тактика лечения больных с острым пан-
креатитом с использованием малоинвазивных вмешательств в условиях мно-
гопрофильного хирургического стационарапозволила снизить длительность
пребывания пациентов в стационаре, предупредить развитие гнойно-септи-
ческих осложнений у 68,9% больных и уменьшить количество выполнения
повторных хирургических вмешательств.

Выводы. Комплексное лечение пациентов с острым панкреатитом при
поступлении в стационар должно начинаться с полноценной интенсивной те-
рапии. При наличии ферментативного перитонита в первые 48 часов пока-
зано экстренное хирургическое вмешательство. Операцией выбора была
лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости. Предложен-
ное лечение позволило снизить общую летальность до 2,75% , послеопера-
ционную - до 6,75%.

Ключевые слова: острый панкреатит, диагностика, консервативное,
оперативное лечение.

Ya. S. Bereznytskyi, R. V. Duka, S. L. Malinovskyi, E. V. Gryb,
S. V. Gryniuk, N. V. Mateshchuk, T. V. Levchenko 

Results of treating patients with acute pancreatitis in 
a multidisciplinary surgical hospital

Introduction. The issue of treating acute pancreatitis is of great importance

due to the increased morbidity and mortality throughout the world. It is also caused
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by the absence of universal standards for the management and treatment at dif-

ferent stages of the disease development.

Objective: To analyze the results of treatment of patients with acute pancreatitis.

Materials and methods. 894 patients with acute pancreatitis were hospital-

ized at Dnipropetrovsk Sixth City Hospital in 2008-2013. The results of diagnostics,

conservative and surgical treatment of patients with various forms of acute pan-

creatitis are analysed in the paper. 261 patients with acute pancreatitis were op-

erated, among them 156 patients underwent laparoscopic operation, 24 patients

underwent abdominal drainage with local anesthesia, other patients had surgical

interventions in several stages.

Results. The optimized strategy of treating patients with acute pancreatitis

with the use of minimally invasive interventions in terms of multidisciplinary surgical

hospital has reduced the duration of hospital stay, prevented the development of

septic complications in 68.9% of patients and reduced the number of surgical re-

interventions.

Conclusions. Complex treatment of patients with acute pancreatitis at the

admission to hospital must begin with a full intensive treatment. Emergency sur-

gery should be applied in the first 48 hours in case of enzymatic peritonitis. La-

paroscopic sanitation and drainage of the abdominal cavity are the operation of

choice. The proposed treatment made it possible to reduce the overall mortality

rate to 2.75%, postoperative - up to 6.75%.

Key words:acute pancreatitis, diagnostics, conservative treatment, operative treatment.
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М.А. Бичков 

НПЗП-ЕЗОФАГОПАТІЇ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Вступ. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) є важливим компо-
нентом комплексної терапії багатьох ревматичних захворювань. Найбільш
частою патологією, яка асоційована з прийомом НПЗП, є ураження гастроду-
оденальної зони. 

Мета. Вивчити показники передепітеліального та епітеліального механізмів
захисту слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовували НПЗП. 

Методи. Комплексно обстежено 64 хворих ревматологічного профілю зі
скаргами на печію. Проаналізовано окремі показники слини та біоптатів
слизової оболонки дистального відділу стравоходу. Досліджено особливості
ультрамікроскопічних змін слизової оболонки стравоходу. 

Результати. Встановлено, що найчастіше хворих турбували печія
(81,3%), відрижка кислим (59,4%), неприємний кислий присмак у роті (64,1%).
Ерозивний езофагіт верифікований лише у 3,1% осіб. Виявлено достовірне
зниження у слині пацієнтів, що тривало приймали НПЗП, вмісту кальцію на
74,9%, фосфору на 47,4% та білка на 81,8% порівняно з практично здоровими
волонтерами. Однак, не встановлено достовірної різниці у змінах кальцію і
фосфору у біоптатах слизової оболонки стравоходу. За допомогою електрон-
ної мікроскопії виявлено розширення міжклітинних контактів слизової обо-
лонки стравоходу у пацієнтів ревматологічного профілю.

Ключові слова: нестероїдні протизапальні препарати, гастроезофаге-
альна рефлюксна хвороба, електронна мікроскопія, слина. 

ВСТУП
Спектр захворювань, за яких використовують нестероїдні протизапальні

препарати (НПЗП), є надзвичайно широким. Близько 500 мільйонів рецептів
на НПЗП виписується щорічно. Проте, самостійний прийом НПЗП в 7 разів
перевищує рекомендований лікарем. Ерозії та виразки слизової оболонки
(СО) шлунка виникають у 10-30% осіб, які тривало застосовували НПЗП,
а гастро- і дуоденопатії формуються у 70% пацієнтів [6].

Найчастіше використання НПЗП асоціюється з появою різних неприємних
відчуттів зі сторони верхніх відділів травного тракту (біль, відчуття важкості,
печія, нудота) за відсутності видимого пошкодження СО. Диспепсію відмі-
чають від 10 до 40% хворих, які регулярно приймають НПЗП. Дана патологія
суттєво впливає на якість життя пацієнтів з хронічними захворюваннями суг-
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лобів, утруднює проведення адекватної терапії основної патології та значно
збільшує реальну вартість терапії НПЗП за рахунок супутнього прийому
гастропротекторів [1].

При власному вивченні поширеності печії серед хворих ревматологічного
профілю було встановлено, що цей симптом турбує близько 50% осіб з даною
патологією, а у хворих на ревматоїдний артрит (РА) та остеоартроз (ОА)
достовірно частіше виникає щоденна печія [3]. Однак, при дослідженні ендо-
скопічних ознак ураження стравоходу серед пацієнтів, що тривало вживали
НПЗП, ерозивні зміни встановлені лише у 4,1% осіб [2]. Таким чином, є
достатньо велика кількість пацієнтів ревматологічного профілю з клінікою
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), але без інструментального
підтвердження патологічних змін стравоходу.

У сучасній літературі є повідомлення про існування такої специфічної
ознаки ГЕРХ, як розширення міжклітинного простору в епітеліальному шарі.
Таку ознаку було встановлено у 83,6% хворих на ерозивний езофагіт, у 75%
з неерозивною формою ГЕРХ і у 20% практично здорових добровольців [7].
Отже, розширення міжклітинного простору можна вважати надійною ознакою
ерозивної/неерозивної форми ГЕРХ.

До власних захисних механізмів СО стравоходу відносяться передепіте-
ліальний, епітеліальний та постепітеліальний бар’єри. Передепітеліальний
бар’єр включає секрет слинних залоз та залоз підслизової оболонки страво-
ходу, які забезпечують хімічний кліренс стравоходу. Епітеліальну ланку захи-
сту утворюють структурні елементи СО стравоходу: клітинні оболонки,
комплекс міжклітинних з’єднань і функціональні: клітинний транспорт (обмін
Na+/H+, обмін Cl-/HCO3-), внутрішньоклітинні буферні системи, позаклітинний
буфер (вуглеводний) і нормальна регенеративна здатність епітелію [4].
Враховуючи все вищенаписане, важливим є вивчення складу слини та
біоптатів СО стравоходу у хворих ревматологічного профілю зі скаргами на печію.

Мета роботи. Вивчення вмісту кальцію, фосфору та білка у слині та СО,
а також ультраструктурних змін СО дистального відділу стравоходу у пацієнтів,
що тривало вживали НПЗП. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Обстежено 64 пацієнти ревматологічного профілю (16 – з ревматоїдним

артритом, 48 – з остеоартрозом, середній вік склав 60,8±2,1 років) зі скаргами
на щоденну печію. Усім пацієнтам проводили анкетування за допомогою
модифікованої анкети Лікерта та ендоскопічне обстеження верхніх відділів
шлунково-кишкового тракту. Під час анкетування визначали типові (печія,
відрижка кислим) для ГЕРХ скарги, а також тривалість основного (ревмато-
логічного) захворювання, тип НПЗП. Ендоскопічними критеріями гастроезо-
фагеального рефлюксу (неерозивної ГЕРХ) були: недостатність кардіального
жому, почервоніння СО, закидання шлункового і/або дуоденального вмісту в
нижній відділ стравоходу; ерозивної ГЕРХ – ерозивно-виразкові пошкодження
СО стравоходу. 
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Слину для дослідження брали нестимульовану, зібрану через 30 хвилин
після чищення зубів і ретельного ополіскування порожнини рота дистильова-
ною водою. Вміст кальцію в слині та в біоптатах вимірювали за допомогою
кальцій-чутливого барвника арсеназо ІІІ, вміст білка – за методом Лоурі та
вміст неорганічного фосфору в слині – за методом Фіске-Суббароу.
Нормальні значення рівня кальцію, фосфору та білка в слині людини,
встановлені на 12 практично здорових добровольцях.

Методом сліпої вибірки серед пацієнтів ревматологічного профілю зі скар-
гами на печію було взято для електронно-мікроскопічного дослідження під
час фіброезофагогастродуоденоскопії біоптати СО дистального відділу стра-
воходу. Біоптат стравоходу брали зі слизової на 5 см вище від шлунково-
стравохідного переходу. Зразки біопсійного матеріалу для світлової мікроско-
пії фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну. Заливали в парафін,
зрізи фарбували гематоксилін-еозином. Для електронної мікроскопії фіксацію
проводили в 1,5% розчині чотирьохокису осмію. Епоксидні блоки (Fluka)
різали на мікротомі LKB Ultrotome III. Зрізи контрактувались послідовно в 2%
спиртовому розчині ураніл ацетату і цитраті свинцю. Переглядали в електрон-
ному трансмісійному мікроскопі ПЕМ-100-01 при напрузі 75°кВ.

Статистична обробка отриманого матеріалу проводилась з використан-
ням комп’ютерної програми Excel. Вірогідними вважали відмінності при рівні
значимості р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При аналізі анкет 64 хворих ревматологічного профілю, щоденна печія

встановлена у 52 (81,3%), дисфагія – у 14 (21,9%), відрижка кислим – у 38
(59,4%), неприємний кислий присмак у роті – у 41 (64,1%). Ендоскопічні
ознаки ерозивної форми ГЕРХ встановлено у 2 (3,1%) хворих, що тривало
вживали НПЗП. Гастроезофагеальний рефлюкс ендоскопічно підтверджено
у 16 (25,0%) пацієнтів ревматологічного профілю. Таким чином, виявлено
переважання суб’єктивних скарг (печія, відрижка кислим та інші) над
об’єктивними (ендоскопічні ознаки ГЕРХ).

Показники слини пацієнтів відображені у табл. 1.
Таблиця 1

Концентрація кальцію, фосфору та білка у слині пацієнтів

Примітка: *р<0,05 відносно контролю, ** р<0,01 відносно контролю.
Як видно з табл. 1, у слині хворих на РА та ОА, які тривало приймали

НПЗП, виявлено достовірне зниження кальцію на 74,9%, зниження рівня фос-
фору на 47,4% та зменшення вмісту білка на 81,8% порівняно з контрольною групою.
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Таким чином, встановлені практично однакові порушення складу слини, яка
забезпечує хімічний кліренс стравоходу, у хворих ревматологічного профілю.
Ймовірно це може бути зв’язаним зі спільним чинником ризику – тривалим
застосуванням НПЗП. 

Відомо, що йони кальцію є важливими внутрішньоклітинними посеред-
никами, які активують секреторний процес. Згідно даних літератури, дисба-
ланс йонів Са2+ лежить в основі порушення судинного тонусу СО
шлунково-кишкового тракту, що знижує постепітеліальний захист СО страво-
ходу. Також показано, що у сироватці крові хворих на ГЕРХ збільшується кон-
центрація кальцію та знижується вміст магнію [5].

Однак, залишається не вивченим чи саме такі зміни цих йонів мають
місце у тканинах. Тому, на наступному етапі ми визначали вміст кальцію та
фосфору у біоптатах СО стравоходу пацієнтів (табл.2).

Таблиця 2
Вміст кальцію та фосфору у біоптатах слизової оболонки 

стравоходу пацієнтів досліджуваних груп

Встановлено, що у контрольній та дослідних групах вміст кальцію у
біоптатах СО стравоходу практично не відрізнявся. Отже, виявлене нами
зниження концентрації кальцію у слині не супроводжується зниженням вмісту
кальцію у клітинах, як би це можна було припустити, що, очевидно, пов’язано
із залученням компенсаторних механізмів підтримання гомеостазу кальцію у клітинах.

Крім того, ми вимірювали вміст неорганічного фосфору в біоптатах і спо-
стерігали підвищення його вмісту, яке однак не було статистично достовірним.
Виявлене нами зниження концентрації фосфору у слині мало б супроводжу-
ватись і зниженням вмісту фосфору в клітинах. Однак, підвищення його вмісту
в біоптатах дослідної групи можна пов’язати із збільшенням у клітинах об’єму
кислотного депо, яке, як відомо, містить багато неорганічного фосфору.
До цього депо належать, у першу чергу, лізосоми, що багаті на травні ферменти. 

Таким чином, можна припустити, що в патогенезі ГЕРХ на клітинному рівні
мають місце процеси, які, по-перше, знижують секреторну активність клітин,
що веде до зниження захисту СО стравоходу, а по-друге, запускається авто-
фагія клітин внаслідок зростання кількості лізосом у них, що веде до виник-
нення ерозій. Проте, залишається відкритим питання, який саме чинник є
пусковим фактором таких клітинних змін.
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Проаналізовано ультрамікроскопічні зміни СО дистального відділу
стравоходу. Виявлено у СО стравоходу хворого на РА зі скаргами на печію
розширення міжклітинних контактів, що ймовірно може призводити до погір-
шення функціонального стану клітинних контактів (рис.). 

Рис. Електронна мікроскопія дистального відділу стравоходу паці-
єнта з РА зі скаргами на печію: фрагменти багатошарового плоского
епітелію з вираженим розширенням міжклітинних контактів, х3000.

Таким чином, за відсутності ендоскопічних змін у стравоході, але за
наявності печії при тривалому вживанні НПЗП, виявлено розширення міжклі-
тинних контактів. Дана ознака може бути раннім «маркером» НПЗП-езофа-
гопатії у хворих на РА або ОА.

ВИСНОВКИ
1. У слині пацієнтів як з ревматоїдним артритом, так і з остеоартрозом зі

скаргами на печію, встановлено достовірне зниження кальцію на 74,9%,
фосфору на 47,4% та білка на 81,8% відносно контролю.

2. Не виявлено статистично достовірної різниці вмісту кальцію та фос-
фору у біоптатах слизової оболонки ревматологічних пацієнтів зі скаргами на
печію та осіб із практично здоровим стравоходом.

3. У пацієнтів, які тривало приймають НПЗП, зі скаргами на щоденну
печію, за допомогою електронної мікроскопії біоптатів слизової оболонки
стравоходу верифіковано розширення міжклітинних контактів.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні механізмів езо-
фагопротекції серед пацієнтів ревматологічного профілю із клінічними про-
явами патології стравоходу.
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Н.А. Бычков 
НПВП-эзофагопатии: патогенетические механизмы развития

Львовский национальный медицинский университет 
имени Д.Галицкого

Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
являются важным компонентом комплексной терапии многих ревматических
заболеваний. Наиболее частой патологией, ассоциированной с приемом
НПВП, является поражение гастродуоденальной зоны. 

Цель. Изучить показатели передэпителиального и эпителиального
механизмов защиты слизистой оболочки пищевода у пациентов, длительно
применяющих НПВП. 

Методы. Комплексно обследовано 64 больных ревматологического про-
филя с жалобами на изжогу. Проанализированы отдельные показатели
слюны и биоптатов слизистой оболочки дистального отдела пищевода.
Исследованы особенности ультрамикроскопических изменений слизистой
оболочки пищевода. 

Результаты. Установлено, что чаще всего больных беспокоили изжога
(81,3%), отрыжка кислым (59,4%), неприятный кислый привкус во рту (64,1%).
Эрозивный эзофагит верифицирован только в 3,1% человек. Выявлено
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достоверное снижение в слюне пациентов, длительно принимавших НПВП,
содержания кальция на 74,9%, фосфора на 47,4 и белка на 81,8% по сравне-
нию с практически здоровыми волонтерами. Однако, не установлено досто-
верной разницы в изменениях кальция и фосфора в биоптатах слизистой
оболочки пищевода. С помощью электронной микроскопии обнаружено рас-
ширение межклеточных контактов слизистой оболочки пищевода у пациентов
ревматологического профиля.  

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты,
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, электронная микроскопия, слюна.

M. A. Bychkov
NSAID-esophahopathy: pathogenetic mechanisms in the development

Lviv National Medical University named after D. Galytskyi  
Introduction. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are an impor-

tant component of the comprehensive treatment of many rheumatic diseases. The

most common pathology associated with taking NSAIDs are gastroduodenal lesions. 

Aim. To study the indices of pre-epithelial and epithelial protection mecha-

nisms of the esophagus membrane in patients who continued taking NSAID. 

Methods. There were comprehensively examined 64 patients with rheuma-

tologic profile with complaints on heartburn. There were analyzed some indices

of saliva and mucosa biopsies of the distal esophagus. The features of ultrami-

croscopic changes in the esophageal mucosa were investigated. It was estab-

lished that more often patients suffered from heartburn (81.3%), acid regurgitation

(59.4%), unpleasant sour taste in the mouth (64.1%). Erosive esophagitis was ver-

ified only in 3.1% of patients. 

Results. There was found a significant decrease of calcium content by 74.9%,

phosphorus content by 47.4%, and protein by 81.8% in saliva of patients who con-

tinued taking NSAIDs compared to almost healthy volunteers. However, there were

no significant differences in changes of calcium and phosphorus in the esophageal

mucosa biopsy. By means of electron microscopy there was revealed the enlarge-

ment of intercellular contacts of esophageal mucosa in patients of rheumatological profile. 

Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs, gastroesophageal reflux

disease, electron microscopy, saliva.
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І.П. Горячева 

ОРГАНОПРОТЕКТИВНЕЛІКУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ПОШКОДЖЕНЬВЕРХНІХ

ВІДДІЛІВ ТРАВНОГО ШЛЯХУ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика
Вступ. Дослідження присвячено питанням хронічного гастродуоденіту, в

патогенезі якого зниження місцевої резистентності слизової оболонки шлунка
(СОШ), обумовлює пошук та використання засобів органопротективної дії.

Мета. Вивчення в експерименті механізмів впливу препаратів при ліку-
ванні деструктивних пошкоджень верхніх відділів травного шляху.

Методи. Змодельовані запально-деструктивні зміни СОШ у 51 щура.
Біохімічними, морфологічними, гістологічними методами оцінені захисні вла-
стивості СОШ та стан процесів тканинного енергозабезпечення.

Результати. Вивчена ефективність лікування препаратами з антацидним,
сорбційним та протизапальним ефектами в різних комбінаціях. Доведено, що
14 денне інтрагастральне введення тваринам комплексу зантациду, смектиту
й кореню солодки голої призводить до збільшення захисного слизового шару,
зменшенню місцевого запалення, відновлює енергетичний гомеостаз в тка-
нині шлунку тварин, активує процеси репарації.

Ключові слова: щури, деструктивні пошкодження, хронічний гастроду-
оденіт, енергетичний обмін, репарація, цитопротекція, лікування

ВСТУП
Проблема лікування хронічних запальних захворювань верхніх відділів

травного шляху у дітей є актуальною у всьому світі. Це обумовлено їх знач-
ною поширеністю, рецидивуючим прогредієнтним перебігом, т.з. феноменом
"омолодження", можливістю розвитку важких ускладнень, толерантністю до
загальноприйнятих методів терапії з формуванням первинної інвалідності та
соціально значущої патології у дорослих [1, 2].

Серед захворювань, що здатні до прогресування та трансформації у
більш важкі форми патології, зокрема виразкову хворобу, головне місце зай-
має хронічний гастродуоденіт (ХГД) [3]. На сьогодні досягнуто значних успіхів
у з'ясуванні патогенезу захворювання. Доведена роль інфекційного, кислотно-
пептичного,запального факторів, гіпоксично-ішемічнихта цитотоксичних впли-
вів на СОШ [4, 5, 6]. Проте деякі питання потребують більш поглибленого
вивчення морфо-функціональних змін слизової оболонки шлунка  (СОШ) при
різних ступенях уражень та розробки нових методів терапії [4, 7, 8].

Відомо, що в патогенезі ХГД значна роль відводиться зниженню механіз-
мів місцевої резистентності СОШ та дванадцятипалої кишки [6, 9]. Виходячи
з цього, актуальним стає пошук та застосування в терапії ХГД засобів з орга-
нопротективною дією [10].
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Метою фармакотерапії ХГД стає спрямований вплив на патогенетичні
механізми, що обумовлюють розвиток нейродистрофічних процесів в верхніх
відділах шлунково-кишкового тракту (ШКТ). При цьому значна увага приді-
ляється лікарським засобам, які сприяють підвищенню місцевої резистентно-
сті СОШ, і діють, насамперед, шляхом відновлення слизового бар'єру [9].
Відомо, що саме змінам цитопротективних властивостей СОШ належить про-
відна роль серед факторів місцевого захисту [10, 11].  Саме тому для запобі-
гання ураження СОШ і розвитку деструктивних ушкоджень доцільно
використання речовин з загальнопротективною дією, що посилюють опірність
СОШ та підвищують місцевий захист тканин верхніх відділів травного
шляху[9]. Тому нашу увагу привернула можливість посилення терапевтичного
ефекту ХГД комплексним застосуванням засобів антацидної, сорбційної та
протизапальної дії. 

Мета роботи. Експериментальне вивчення механізмів впливу органопро-
тективних препаратів при комплексній терапії деструктивних пошкоджень
верхніх відділів травного шляху.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Робота виконана на 51 білому щурі-самці вагою 150-200 г, яких тримали

в однакових умовах на раціоні віварію. Маніпуляції виконували в умовах мак-
симального щадіння відповідно міжнародним правилам гуманного відно-
шення до тварин. Для моделювання використана методика поєднаного
впливу іммобілізації (на протязі 3 діб шляхом фіксації тварин на 3 годин) і
введення резерпіну (1 мг/кг маси в/м). 

З лікувальною метою в різних комбінаціях застосовували комбінований
антацид, що містить гідроокис магнію й алюмінію, смектит, корінь солодки
голої. Було припущено, що поєднане застосування зазначених препаратів,
шляхом впливу на різні ланки патогенезу ХГД дасть можливість посилити про-
тизапальний, антацидний та цитопротективний ефекти терапії.

Щурів розподілено на контрольну групу (10 інтактних тварин) і основну
групу (33 щури), яким на тлі розвинутих запально-деструктивних ушкоджень
СОШ внутрішньошлунково з третьої доби за допомогою гнучкого зонду про-
водили терапію курсом 14 днів. 

Для вивчення лікувального впливу препаратів тварин основної групи
розподілено наступним чином: 1 групу склали 7 щурів зі створеною моделлю
запалення СОШ, яким фармакотерапію не проводили. В 2 групі модельова-
ний запальний процес в СОШ лікували комбінованим антацидом, що містить
гідроокис магнію та гідроокис алюмінію (1 мл/кг). В 3 групі застосовували по-
єднання антациду та смектиту (50 мг/кг). Щурам 4 групи терапію деструктив-
них ушкоджень проводили комплексним призначенням антациду, смектиту та
кореню солодки голої (0,5 мл/кг).

Виводили щурів з експерименту шляхом декапітації під легким ефірним
наркозом. У тварин збирали кров, виділяли шлунок, проводили макроскопічне
дослідження СОШ з підрахунком загальної кількості деструкцій та обчислен-
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ням ступеню ураження [12]. Препарати для гістологічних досліджень (15 тва-
рин) готували за звичайною методикою (фарбування гематоксилін-еозином)
та методикою Шиффа для оцінки стану слизоутворення шлунка.

Враховуючи тісний взаємозв'язок між процесом утворення деструктивних
ушкоджень та інтенсивністю енергетичного обміну в тканині шлунка [13],
визначали основні показники енергопостачання в тканині шлунку. Стан енер-
гетичного обміну оцінювали по вмісту аденіловихнуклеотидів (АТФ, АДФ,
АМФ) методом високовольтного електрофорезу на папері з наступною спек-
трофотометрією [14]. Розраховували співвідношення АТФ/АДФ, сумарне зна-
чення аденілатів (АТФ+АДФ+АМФ) та аденілатний енергетичний заряд за
Аткінсоном (АЕЗ). Експериментальні дослідження проведені в НМУ імені
О.О.Богомольця під керівництвом д.м.н., проф. С.Б.Французової.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В умовах моделювання у всіх тварин макроскопічно виявлено наявність

змін СОШ (табл. 1). Кількість ерозивних уражень СОШ у щурів коливалась від
9 до 26 (13,81,3 одиниць на одну тварину). На відміну від контролю в 2 групі
тварин визначалась характерна дифузна гіперемія СОШ у 5осіб, у 2 з них ви-
явлені вогнища гіперемії в ділянці тіла шлунка, а у 3 - слизова мала сірий
колір з великою кількістю слизу. У 4 щурів спостерігалися зміни рельєфу СОШ,
що проявлялися згладженістю складок шлунка, до повної їх відсутності. У 3
тварин складки мали звичайну конфігурацію. Деструктивні ураження локалі-
зувались переважно в області тіла шлунка у вигляді геморагічних пошкоджень
шириною до 1 мм та довжиною до 3-4 мм. У 4 тварин зустрічалися множинні
виразки до 2-3 мм в діаметрі.

Таблиця 1
Порівняльні морфологічні зміни СОШ щурів

Примітка: * - р<0,05 при порівнянні з показниками тварин 1 групи; ** -
р<0,01 при порівнянні з показниками тварин 1 групи.

Патогістологічними дослідженнями також виявлено багаточисельні ерозії
СОШ різних розмірів та глибини,яка коливалась від поверхневих уражень до
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дефектів значної глибини, які охоплюють 2/3 слизової оболонки зі збережен-
ням лише області дна залоз. В зоні ерозій визначалися крововиливи з утво-
ренням соляно-кислогогематину темно-коричневого кольору, а також
некротизована тканина у вигляді безструктурного тканинного детриту. Пери-
фокальна клітинна лімфогістіоцитарна реакція слизової оболонки виражена
слабко, майже відсутня.

В СОШ щурів спостерігалась вогнищева гіперплазія лімфоїдних елемен-
тів округлої або витягнутої форми з тенденцією до формування лімфоїдних
фолікулів. В м'язовій оболонці знайдені дистрофічні зміни окремих гладко-
м'язових клітин.

Означені зміни супроводжувались порушенням функціональних особли-
востей СОШ, і перш за все слизоутворення. ШИК-реакцією виявлено значну
нерівномірність забарвлення покривного епітелію перешийка та шийки залоз.
Поряд з виразно ШИК-позитивними ділянками в досліджуваному матеріалі
зустрічалися слабко-забарвлені зони, в яких ШИК-позитивний матеріал зна-
ходився в незначній кількості. Отримані дані свідчать про вогнищеве змен-
шення вироблення слизу покривним епітелієм СОШ, а також слизовими
клітинами. При цьому захисний шар слизу на поверхні СОШ зменшується або
повністю зникає. В зоні ерозій слизовий шар не визначається. Проте в сусідніх
з ерозією ділянках слизоутворення навіть дещо посилюється, про що свідчить
більш інтенсивна ШИК-реакція.

Таким чином встановлено, що іммобілізаційно-резерпіновий вплив сприяє
виникненню значних деструктивних макро- та мікроскопічних змін СОШ,
зі зменшенням слизового шару, тобто призводить до зниження захисних
властивостей слизової оболонки тварин.

При проведенні експериментальної фармакотерапії в 2 групі комбінова-
ним антацидом, що містить гідроокис магнію та гідроокис алюмінію встанов-
лено зменшення ознак місцевого запалення при огляді шлунка щурів. Набряк
СОШ та геморагічні крововиливи знайдені у 2 тварин, гіперемія – у 3, зглад-
женість рельєфу складок спостерігалася у 2 щурів, у 5 - конфігурація їх не
змінена. Деструктивні зміни в тілі шлунка знайдені у 6 щурів, у 1 з них мно-
жинні дефекти (до 3-4). Кількість пошкоджень СОШ коливалась від 1 до 5
(ступінь ураження 4,731,10), що вірогідно менше, ніж в 1 групі (p<0,05).

Поєднане використання антацидного засобу та смектиту в 3 групі
сприяло більшому відновленню структури СОШ щурів. Це проявлялося в по-
дальшому у зменшенні ступеню ураження СОШ до 2,280,73одиниць, що
достовірно відрізнялось від першої дослідної групи (p<0,05) та було меншим,
ніж при призначенні монотерапії антацидом. Кількість значних дефектів
коливалася в межах від 1 до 2 у 4 тварин, геморагічних змін СОШ не знайдено.
Шар слизу був достатнім у 4 піддослідних щурів, помірно збільшеним у 3.
Ознаки запального процесу у вигляді набряку та помірної вогнищевої гіпер-
емії виявлені у 2, у 4інших СОШ мала звичайний блідо-рожевий колір. У 1
тварини дефектів та ознак запалення взагалі не знайдено. Змін рельєфу
шлунка у щурів цієї групи не визначено.

В 4 групі при поєднаному застосуванні антациду, що містить гідроокис
магнію та гідроокис алюмінію, смектиту і кореню солодки голої встановлене
макроскопічне відновлення цілісності СОШ. Це проявлялось відсутністю змін
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в рельєфі складок, помірною місцевою гіперемією і набряком. Геморагічні
зміни спостерігалися у 3 щурів. Лише у 1 тварини знайдена виразка розміром
2-3 мм, вкрита фібрином. Кількісно ступінь ураження достовірно зменшено
(1,250,52 одиниць), порівняно з 1 (р<0,01) та 2 групами (p<0,05 ).

Гістологічне дослідження біоптатів шлунка щурів після проведеної терапії
виявило зниження запальних та деструктивних змін в СОШ, найбільш вира-
жених при комбінованому застосуванні антациду, смектиту та кореню солодки
голої в 4 групі. Виявлені поодинокі невеликі ерозії, у вигляді поверхневих
дефектів. Клітинна інфільтрація СОШ була помірною, переважно лімфоци-
тами та гістіоцитами. На поверхні СОШ ШИК-реакцією визначено ділянки під-
вищеного слизоутворення. Тобто, під впливом застосованого комплексу
лікувальних препаратів відбувається посилення органопротективних власти-
востей, яке реалізується через більш суттєве збільшення продукції захисного
шару слизу та зменшення ознак місцевого запалення.

Отже слід зазначити, що в умовах експерименту застосовані окремі лі-
карські засоби та їх комбінації позитивно впливають на пошкоджену СОШ.
Однак більш вагомий відновний ефект спостерігався при поєднаному засто-
суванні комплексу препаратів.

При оцінці стану енергетичного обміну в шлунку дослідних тварин вста-
новлено, що моделювання ерозивних та виразкових пошкоджень ТШ у щурів
1 групи супроводжувалось значними змінами місцевого енергообміну (табл.2).
Внаслідок тривалого деструктивного впливу спостерігалось вичерпання АТФ
в біоптатах шлунка (p<0,05), порівняно з контрольними тваринами, що при-
зводило до зниження локальних енергетичних ресурсів. При цьому досто-
вірне падіння потенціалу АЕЗ (p<0,05) та зменшення співвідношення
АТФ/АДФ на 27,5%, порівняно з інтактними щурами, відображують недостат-
ність процесів енергозабезпечення клітин.

Таблиця 2
Зміни вмісту аденілнуклеотидів в біоптатах шлунка щурів в умо-

вах експериментального пошкодження та фармакотерапії (ммоль/кг)

Примітка: * - р<0,05; - в порівнянні з контролем; ** - р<0,05; - порівняно з
тваринами 1 групи.
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При модельованій патології шлунка виникає дисбаланс в енергозабезпе-
чуючих реакціях. Ймовірно, визначене зниження окремих компонентів
системи аденілових нуклеотидів в біоптатах шлунка характеризує гіпоксичні
порушення у тварин при деструктивних ураженнях. Відомо, що першопричи-
ною пошкодження біологічних мембран є зниження рівня макроергів, і,
в першу чергу, АТФ [13]. Можливо, встановлені порушення енергетичного
обміну в тканині шлунка стають умовою для розвитку подальших морфоло-
гічних пошкоджень СОШ.

При курсовому введенні антациду в 2 групі тварин визначено збільшення
вмісту АДФ на 34,4% та деяке падіння рівню АМФ в стінці шлунка, порівняно
з нелікованими щурами 1 групи. Кількість АДФ та АМФ не відрізнялась від
відповідних показників в групі інтактних щурів, що дозволяє говорити про тен-
денцію до збалансованості енергосинтезуючих та енергоутилізуючих реакцій
в тканині шлунка щурів цієї групи. 

При поєднаному застосуванні антацидного засобу та смектиту в біоптатах
тканини шлунку щурів 3 групи достовірно збільшувалось співвідношення АТФ
та АДФ, відносно тварин 1 групи (p<0,05). Поряд з цим, рівень АТФ/АДФ не
відрізнявся від відповідного показника в групі контролю. Виявлені зміни
можуть бути проявом зростання наповненості системи високоенергетичними
фосфатними групами та покращення, внаслідок цього, процесів енергозабез-
печення в тканині шлунка.

Порівняльна оцінка стану енергообміну в СОШ у тварин 4 групи, що
отримували комплекс лікувальних засобів з додаванням кореню солодки
голої, свідчила про позитивні тенденції в досліджуваних показниках.
Введення комбінованого антацидного засобу, смектиту та кореню солодки
голої призводило до збільшення вмісту АТФ в біоптаті шлунка (p<0,05),
відносно нелікованих тварин 1 групи. При цьому на 39,7% підвищилася
насиченість системи макроергічними фосфатами. Тобто співвідношення
АТФ/АДФ в тканинах шлунка досягало значень показника у інтактних тварин.
Виявлені зміни, можливо, відображають здатність застосованих препаратів
зменшувати гіпоксичні розлади в досліджуваному субстраті.

ВИСНОВКИ
1.Експериментально модельовані деструктивні ураження СОШ щурів

супроводжуються зниженням місцевої резистентності та депресією локальних
енергопостачальних процесів.

2.Результати макро- та мікроскопічного дослідження свідчать, що всі
використані фармакологічні засоби виявилися ефективними при лікуванні
модельованих ерозивних та виразкових пошкоджень ШКТ. Проте найбільш
вагомий вплив на стан СОШ має комплексне застосування антациду,
смектиту та кореню солодки голої, що призводить до збільшення продукції
захисного слизового шару і зменшення місцевого запалення.

3.В процесі лікування більш сприятливі умови до відновлення енергетич-
ного гомеостазу в тканині шлунку створюються при поєднаному  призначенні
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антацидного засобу, смектиту та кореню солодки голої,внаслідок чого віднов-
люється енергетичний стан клітин СОШ та активуються процеси репарації.

4.Виражені органопротективнівпливи, реалізовані при комбінованому
лікуванні можна пояснити потенціюванням фармакологічних ефектів, прита-
манних кожному з застосованих засобів.
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И.П. Горячева 
Органопротективное лечение экспериментальных 

деструктивных повреждений верхних отделов 
пищеварительного канала

Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П.Л.Шупика

Введение. Исследование посвящено вопросам хронического гастроду-
оденита, в патогенезе которого снижение местной резистентности слизистой
оболочки желудка (СОЖ), обуславливает поиск и применение средств орга-
нопротективного действия. 

Цель. Экспериментальное изучение влияния органопротективных пре-
паратов при лечении деструктивных поражений верхних отделов пищевари-
тельного канала.

Методы. В эксперименте проведены биохимические, морфологические
и гистологические исследования на 51 крысах-самцах. Доказано снижение
защитных свойств СОЖ, нарушение процессов тканевого энергообеспечения
на фоне моделированных повреждений СОЖ. 

Результаты. Воспалительно-деструктивные изменения в желудке вызы-
вали сочетанным иммобилизационно-резерпиновым воздействием в течение
трех суток. Лечение проводили на протяжении 14 дней интрагастральным
введением препаратов с антацидным, сорбционным и противовоспалитель-
ным эффектами в различных комбинациях. Доказано, что комплексное вве-
дение антацида, смектита и корня солодки голой приводит к увеличению
защитного слоя слизи, уменьшению местного воспаления, восстанавливает
энергетический гомеостаз в ткани желудка, активирует процессы репарации.

Ключевые слова: крысы, деструктивные повреждения, хронический
гастродуоденит, энергетический обмен, репарация, цитопротекция, лечение.

I.P. Horiacheva 
Organ-protective treatment of experimental destructive lesions

of the upper parts of the digestive system
Shupyk National Medical Academy of Post-graduate Education

Introduction. The study focuses on the use of organ-protective drugs in the
treatment of chronic gastroduodenitis.

Purpose.  An experimental study of organ-protective drugs in treating degen-
erative lesions of the upper gastrointestinal canal.

Materials and Methods. The experiment included biochemical, morphological

and histological investigations of 51 male rats. There was proved reduction in pro-

tecting abilities of the gastric mucosa and imbalance of energy supplying in the

gastric tissue against the background of simulated damages of the gastric mucosa.

Inflammatory and destructive changes in the stomach were caused by the com-

bined influence of reserpine-immobilization for three days. 14- day treatment in-

volved intragastric introduction of  antacid, sorption and anti-inflammatory agents

in various combinations. 
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Results. A complex injection of antacid, smectite and licorice root in animals

has been found to lead to the increase in the protective layer of mucosa, reduction

in local inflammation, restoration of the energy homeostasis in the gastric tissue

and activation of reparation processes.

Key words: rats, destructive damages, chronic gastroduodenitis, energy me-

tabolism, cytoprotection, reparation, treatment.
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ПРОБІОТИКИ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ
ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Вступ. Актуальним лишається пошук альтернативних варіантів лікування H.pylori. 

Мета. Дослідити ефективність додаткової терапії пробіотиками різного складу
в лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (ПВДПК). 

Методи. Обстежено 106 хворих на ПВДПК. Всім пацієнтам проводилась
ФГДС, визначався гелікобактерний статус до та після лікування. Всі хворі от-
римували стандартну антигелікобактерну терапію  (АГБТ) протягом 14 днів,
до якої додавали лацидофіл (І група), лаціум (ІІ група), біфіформ (ІІІ група);
ІV група – контрольна (тільки АГБТ). 

Результати. В основних групах достовірно зменшилися болі по ходу киш-
ківника та нормалізувалася його моторика. Також  відбулося покращення ера-
дикації у пацієнтів, що приймали пробіотики (∆ І,ІV - 23,5%, та ∆ ІІ,ІV 20,8%,).
Загоєння також відбувалося краще у пацієнтів, що додатково отримували про-
біотики з лактобацілами та складало в І та ІІ групах 89,3% та 84,4%, у порів-
нянні з 70,8% у групі контролю. Додавання біфіформу до АГБТ на частоту
ерадикації та загоєння істотно не вплинуло. 

Ключові слова: Нelicobacter рylori, ерадикація, антигелікобактерна те-
рапія, пробіотики.

ВСТУП
Helicobacter pylori (Н.pylori) – одна з найпоширеніших інфекцій у світі.

Ці бактерії відіграють ключову роль у розвитку антрального гастриту, пептич-
ної виразки, В-клітинної лімфоми та раку шлунка. Сьогодні видалення (ера-
дикація) бактерії служить єдиним доведеним методом лікування ерозивно- виразкових
уражень гастродуоденальної зони та запобігання можливих ускладнень [2,3].
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Стійкість Н.pylori до антибіотиків безперервно збільшується внаслідок
зловживання антибіотиками для лікування інших захворювань і внаслідок
міграції населення, крім того виникнення побічних ефектів внаслідок антибіо-
тикотерапії зменшує комплаєнс пацієнтів та їх прихильність до терапії,
що знижує ефективність АГБТ [1,8].

Актуальним лишається пошук альтернативних варіантів лікування H.pylori.

Відомо, що біфідумбактерії мають виражену протизапальну, протинабрякову,
імуномоделюючу та протимікробну дію; здатні покращувати мікроциркуляцію
і трофіку тканин [9], а лактобактерії у процесі життєдіяльності утворюють
молочну кислоту, лізоцим та інші речовини, що проявляють антибіотичну
активність. Крім того, пробіотики сприяють нормальній реактивності імунної
системи, координованій роботі різних ланок імунітету та загоєнню уражень
слизової у швидкі терміни [5, 7].

Проведені дослідження, що показали підвищення ефективності ерадика-
ції у хворих, що додатково приймали пробіотик [4, 5, 6, 7, 9]. Крупний мета-
аналіз стандартної потрійної терапії з пробіотиками і без них показав значне
скорочення побічних ефектів і невелике збільшення частоти ерадикації [5].
Враховуючи вищенаведене актуальним є дослідження впливу пробіотиків різ-
ного складу (з лактобацилами, біфідобактеріями та змішаного складу), як   додат-
кового компоненту лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки (ПВДПК).

Мета роботи. Вивчити ефективність додаткової терапії пробіотиками
різного складу в лікуванні хворих на ПВДПК.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Обстежено 106 хворих на ПВДПК, з них чоловіків – 72 та жінок – 34

(середній вік 44,5±2,4 років). З хворих, що були включені у дослідження – 79
(74,5%) пацієнтів працездатного віку. 

Всім хворим проводилось добровільне анкетування до лікування та через
14 днів (по закінченні прийому препаратів), де враховували прояви шлункової
та кишкової диспепсії.

З метою верифікації діагнозу всім пацієнтам перед лікуванням проводили
фіброезофагогастродуоденоскопію (ФЕГДС) ендоскопом "Olimpus" GIF-XQ-

30  за загальноприйнятою методикою. Загоєння дуоденальних виразок вив-
чали методом ендоскопії через 4 тижні після закінчення лікування. 

Гелікобактерний статус (Нр-статус) до та після лікування визначали міні-
мум двома з наступних методів: швидкою уреазою реакцією, за допомогою
дихального тесту, методом культури Н.pylori, визначенням антигену H.pylori

в калі (stool-тест). Контроль стану хворих проводили шляхом щоденного
опитування, огляду, а також аналізу щоденника хворого. 

Залежно від схеми лікування хворих було розподілено на 4 групи (табл. 1).
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Таблиця 1
Розподіл хворих по групах залежно від ерадикаційного режиму

Примітка: * О – омепразол 20 мг двічі на день; А – амоксицилін 1000 мг
двічі на день; К – кларитроміцин 500 мг двічі на день.

Всі пацієнти (106 осіб) приймали загальноприйняту потрійну схему тера-
пії: омепразол 20 мг, амоксицилін 1000 мг та кларитроміцин 500 мг двічі на
день протягом 14 днів. Крім того, пацієнтам перших 3-х груп до лікування
додавали пробіотики різного складу протягом 14 днів (табл. 1). Контрольну
групу склали пацієнти, що отримували тільки потрійну схему АГБТ.

Усі групи були однорідні за статтю, віком, важкістю та тривалістю захво-
рювання, частотою ускладнень.

Аналіз результатів до та після лікування здійснювали на основі критерію
Стьюдента для залежних вибірок (при нормальному розподілі) та критерію
Вілкоксона (при розподілі за законом, що відрізняється від нормального).
Вірогідними вважали відмінності за рівнем значимості р<0,05. Якісні номі-
нальні ознаки описували абсолютними та відносними частотами. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними анкетування у всіх хворих перед початком лікування був боль-

овий синдром, який у більшості (87,7%) пацієнтів локалізувався у епігастраль-
ній ділянці та носив "голодний, сезонний" характер. У частини пацієнтів були
наявні прояви диспепсичного синдрому: печія – у 78 (73,6%), відрижка повіт-
рям, їжею та кислим у 67 (63,2%), нудота – у 37 (34,9%), блювання – у 12
хворих (11,3%). Виявлено наявність метеоризму у 33 (31,1%) хворих, діареї
у 28 (26,4%) та помірних закрепів – у 17 (16,0%) осіб. Чергування проносів та
закрепів відмітили 7 (6,6%) пацієнтів.

Таким чином, практично третина хворих мала прояви кишкової диспепсії:
біль по ходу кишківника (33%), метеоризм (31,1%), та розлади стільця (42,4%),
що вимагало додаткового призначення препаратів для усунення її проявів. 

Під час ФЕГДС у більшості хворих (85,8%), діагностовано антральний
гастрит, у 71,6% хворих на момент обстеження діагностовано виразку ДПК,
у решти (28,4%) пацієнтів – ерозії стінок цибулини ДПК з бульбітом. 

Завершили терапію 104 (98,1%) хворих (1 пацієнт з контрольної групи
перервав лікування через побічну дію ліків, 1 пацієнт з ІІ групи був виключений
через недотримання комплаєнсу.) 
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У хворих, що приймали лише АГБТ (контрольна група) після лікування не
було відмічено зменшення проявів кишкової диспепсії. Однак, за даними
літератури [7, 9] ерадикація Н. pylori сприяє зменшенню проявів диспепсії,
ймовірно отримані результати можуть бути пов’язані з тим, що повторне
анкетування хворих проводилось відразу після закінчення терапії, коли
нормальна робота кишківника, ще не відновилась. 

У пацієнтів, що отримували пробіотики до ерадикаційного режиму були
відмічені кращі результати лікування. Так, достовірно зменшилися болі по ходу киш-
ківника (1(1,2%) особа після лікування проти 27 (32,9%) до лікування) (табл. 2).

Таблиця 2
Частота виявлення кишкової диспепсії та розладів стільця у

групах хворих до та після лікування

Примітка: при порівнянні по групах хворих до та після лікування досто-
вірність різниці становила * – р<0,05; ** р<0,01. 

Крім того, нормалізувався стілець: жодного пацієнта з діареєю після
закінчення лікування проти 22 (26,8%) осіб до лікування та 1 (1,2%) хворий з
закрепом проти 14 (17,1%) до лікування. Відмічено деяке зменшення явищ
метеоризму після лікування: 11 (13,4%) та 26 (31,7%) пацієнтів до та після лі-
кування відповідно, проте виявлені дані виявилися не достовірними. Оскільки
хворих з чергуванням проносів та закрепів було дуже мало, ці дані стати-
стично не обраховувались. Таким чином, у всіх трьох групах, що отримували
лікування з додаванням до стандартної АГБТ пробіотика, прояви кишкової
диспепсії та порушення моторики кишківника після лікування були достовірно
нижчими, ніж у контрольній групі.

Згідно літературних повідомлень, додавання пробіотиків до АГБТ значно
зменшує прояви кишкової диспепсії та розладів стільця, які можуть бути обу-
мовлені як побічною дією антибіотиків, так і бути проявами основного захво-
рювання [3,7]. Отримані результати підтверджують дані літератури. Отже,
додавання пробіотика до АГБТ збільшує прихильність пацієнтів до лікування
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та може сприяти запобіганню росту резистентності до антибіотиків через
зменшення випадків перерваного лікування.

За даними світової літератури наявність пробіотика у складі АГБТ часто
сприяла підвищенню рівня ерадикації Н.pylori. через високу антагоністичну
активність у відношенні до умовно-патогенної флори (у т.ч., H.pylori) in vivo и
in vitro [4, 6].

При визначенні гелікобактерного статусу через 4-6 тижнів після завер-
шення лікування (табл. 3) у 6 (25,0%) хворих контрольної групи stool-тест вия-
вився позитивним, ерадикація відбулася у 18 (75,0%) пацієнтів.

Таблиця 3
Результати лікування хворих за групами

Для хворих основних груп досягти ерадикації вдалося у 92,6% пацієнтів
І групи, у ІІ групі ерадикація відбулася у 90,6% пацієнтів, а в третій групі –
81,8% хворих після лікування мали негативний Нр-статус. 

Таким чином, наявне покращення ерадикації у пацієнтів, що приймали
пробіотики (∆ І,ІV та ∆ ІІ,ІV становлять більше 20%, ∆ ІІІ,ІV – 9%). Таким чином,
ерадикація H.pylori була вищою у хворих, які отримували комбінацію потрій-
ного режиму з пробіотиками, що містять лактобацили та змішаного складу.
Додавання пробіотика з біфідобактеріями не привело до істотного збільшення
частоти ерадикації. 

Загоєння також відбувалося краще у пацієнтів, що додатково отримували
пробіотики та складало 89,3; 84,4; 81,8% відповідно у трьох основних групах,
що було краще результатів у групі контролю - 70,8%.  (∆ І,ІV, ∆ ІІ,ІV та ∆ ІІІ,ІV
становить 26,1, 19,2 та 15,5% відповідно). 

Також було виявлено позитивний вплив на загоєння виразок та ерозивних
дефектів у пацієнтів, що приймали пробіотики. Такий ефект показаний для
всіх використаних пробіотиків, незалежно від їх складу. Це можна пояснити
наявністю протизапальної, протинабрякової, імуномодулюючої дії пробітиків;
їх здатності покращувати мікроциркуляцію і трофіку тканин що сприяє
загоєнню уражень слизової у швидкі терміни [9].

Таким чином, виявлені кращі результати лікування та зменшення проявів
кишкової диспепсії та розладів стільця у хворих, що отримували класичну
трикомпонентну схему (О+А+К) та один з пробіотиків. Додавання до АГБТ
пробіотиків, що містять лактобактерії (лацидофіл, лаціум) дозволило
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збільшити частоту ерадикації H.pylori та покращити загоєння дефектів.
При додаванні біфіформу до стандартного лікування рівень ерадикації не
відрізнявся від контрольної групи, проте загоєння відбувалося краще. 

ВИСНОВКИ
1. Комбінація стандартної ерадикаційної схеми з будь-яким з вивчених

пробіотиків дозволяє достовірно зменшити частоту та вираженість кишкової
диспепсії та розладів стільця у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки;

2. Додавання до комбінації омепразол, амоксицилін та кларитроміцин  ла-
цидофілу або лаціуму дозволяє збільшити ефективність лікування хворих на ПВДПК;

3. Комбінація АГБТ з біфіформом суттєво не впливає на частоту ерадикації H.pylori.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні  впливу про-
біотиків з лактобактеріями на ефективність ерадикації згідно сучасних схем АГБТ. 
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А.Л.Демидова 
Пробиотики в лечении больных с пептической язвой 

двенадцатиперстной кишки
Львовский национальный медицинский университет 

имени Д.Галицкого
Введение. Актуальным остается поиск альтернативных вариантов лечения H.pylori. 

Цель. Изучение эффективности дополнительной терапии пробиотиками
разного состава, на результаты лечения больных с пептической язвой
двенадцатиперстной кишки (ПЯДПК). 

Метод. Обследовано 106 больных с ПЯДПК. Всем пациентам проводи-
лась ФГДС, изучался геликобактерный статус до и после лечения. Все боль-
ные получали стандартную антигеликобактерную терапию  (АГБТ) в течение
14 дней, к которой добавляли лацидофил (І группа), лациум (ІІ группа),
бифиформ (ІІІ группа); ІV группа – контрольная (только АГБТ). 

Результаты. У пациентов, которые получали вместе с АГБТ пробиотики
достоверно уменьшились боли по ходу кишечника, нормализовалась его
моторика. Также произошло увеличение частоты эрадикации у пациентов,
которые принимали пробиотики с лактобактериями (∆ І,ІV - 23,5%, та ∆ ІІ,ІV
20,8%,). Заживление также происходило лучше у пациентов, принимающих
дополнительно пробиотики, и составило в І и ІІ группах 89,3% и 84,4%,
по сравнению с 70,8% в группе контроля. Добавление бифиформа к АГБТ на
частоте эрадикации и заживления существенно не отразилось. 

Ключевые слова: Нelicobacter рylori, эрадикация, антигеликобактерная
терапия, пробиотики.

A.L.Demydova 
Probiotics in the treatment of duodenum peptic ulcer

Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Introduction. The search for alternative treatment options for H.pylori  (Hp)

remains relevant. 

The objective of the study was to compare the efficiency of conventional

triple therapy regimen  and adjunctive therapy with various probiotics in patients

with duodenal peptic ulcer.

Materials and methods. We investigated 106 subjects with duodenal peptic

ulcer. All patients underwent fibrogastroduodenoscopy and evaluation of Heli-

cobacter pylori infection status before and after the treatment. The patients re-

ceived Lacidofil (group I), Lacium (group II) or Bifiform (group III) in addition to

standard 14-day clarithromycin-containing therapy (all patients). Patients from

group IV (controls) took standard anti-helicobacter pylori therapy alone.  The best

outcome  were seen in patients who received probiotics in addition to standart

therapy. The pain along the intestine significantly decreased and intestinal motility

was back to normal. Evaluation of Helicobacter pylori status аfter therapy showed

that  eradication  was also better in patients taking probiotics (Δ I, IV - 23.5%, and
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Δ II, IV 20.8%). The ulcer healing rate was better in patients who additionally re-

ceived lactobacteria-containing probiotics (89.3% and 84.4%  group I and II,

respectively) compared to the control group (70.8%). Adding Bifiform to eradication

therapy has not affected Hp eradication or ulcer healing.

Key words:Нelicobacter рylori, eradication, anti-Helicobacter pylori therapy, probiotics.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С НЕЭРОЗИВНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ, СОЧЕТАННОЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСПЕПСИЕЙ

Национальная медицинская академия последи-
пломного образования имени П. Л. Шупика

Введение. Совместное наличие двух заболевании, функциональной
диспепсии (ФД) и неэрозивной рефлюксной болезни (НЭРБ) одновременно,
получило название перекрёстного синдрома (overlap syndrome, ФД/НЭРБ).
Отсутствуют чёткие критерии диагностики ФД/НЭРБ, ограниченные данные
доказательной медицины по лечению больных ФД/НЭРБ делают весьма
актуальным дальнейшее изучение данного заболевания.

Цель. Разработка алгоритма диагностики и лечения больных с пере-
крёстным синдромом (ФД/НЭРБ) с учётом особенностей жалоб пациентов,
взаимосвязи симптомов заболевания с данными суточного рН-мониториро-
вания пищевода, наличием или отсутствием инфекции H. pylori. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили результаты
клинического обследования и лечения 175 больных с неэрозивной рефлюкс-
ной болезнью, сочетанной с функциональной диспепсией (ФД/НЭРБ). Были
выделены различные клинические варианты перекрёстного синдрома
(ФД/НЭРБ): Нр положительные и Нр отрицательные, а также варианты, опре-
деляемые при рН мониторирования пищевода, когда клинические симптомы
ФД и/или НЭРБ появлялись при патологическом кислотном гастроэзофаге-
альном рефлюксе (AET+SI+) или при физиологическом кислотном гастроэ-
зофагеальном рефлюксе (AET-SI+).
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Результаты и выводы. Нами установлено, что наиболее эффективной
схемой лечения пациентов с перекрёстным синдромом (ФД/НЭРБ) является
схема в зависимости от варианта ФД/НЭРБ учитывающиеся многообразие
патофизиологических механизмов возникновения симптомов заболевания.
Вышеуказанные схемы терапии не только улучшают клинические проявления
болезни, но и нормализуют моторику желудка, улучшают психоэмоциональный
статус, нормализуют число эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса и
кислотопродуцирующую функцию желудка.

Ключевые слова: функциональная диспепсия, неэрозивная рефлюксная бо-
лезнь, перекрестный синдром.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних десятилетий в структуре гастроэнтерологиче-

ской патологии во многих странах мира отмечается устойчивая тенденция к
увеличению распространённости функциональных заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) [1]. 

Согласно Римским критериям III (2006г.), функциональную диспепсию
(ФД) определяют как наличие боли или дискомфорта в эпигастральной обла-
сти возникающих после приёма пищи на протяжении 3 последних месяцев
при условии манифестации жалоб в течение 6 месяцев  при отсутствии ор-
ганических заболеваний (по результатам эзофагогастродуоденоскопии
(ЭГДС)), которые позволили бы объяснить имеющиеся симптомы [2]. 

Монреальская дефиниция гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ) трактует это заболевание как «состояние, развивающееся, когда реф-
люкс желудочного содержимого приводит к появлению жалоб, беспокоящих
пациента, и/или развитию осложнений». ГЭРБ имеет две формы: эрозивная
рефлюксная болезнь и неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ или нэ-
ГЭРБ). НЭРБ как подгруппу ГЭРБ, диагностируют при наличии у пациента
характерных рефлюксных жалоб и отсутствии повреждения слизистой
оболочки пищевода по данным рутинной эндоскопии [3, 4]. 

Наличие двух заболевании, ФД и НЭРБ одновременно, получило назва-
ние перекрёстного синдрома (overlap syndrome, ФД/НЭРБ). Для перекрёст-
ного синдрома (ФД/НЭРБ) характерна широкая распространённость,
сопровождающаяся значительными экономическими затратами. Отсутствуют
чёткие критерии диагностики ФД/НЭРБ, ограниченные данные доказательной
медицины по лечению больных ФД/НЭРБ делают весьма актуальным даль-
нейшее изучение перекрёстного синдрома, в том числе и в направлении
совершенствования существующих лечебно-диагностических алгоритмов.

Цель исследования - разработка алгоритма диагностики и лечения боль-
ных с перекрёстным синдромом (ФД/НЭРБ) с учётом особенностей жалоб
пациентов, взаимосвязи симптомов заболевания с данными суточного рН-
мониторирования пищевода, наличием или отсутствием инфекции H. pylori. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом исследования служили результаты клинического обследо-

вания и лечения 175 больных с неэрозивной рефлюксной болезнью, соче-
танной с функциональной диспепсией (перекрёстный синдром или
оверлап-синдром или ФД/НЭРБ). Были выделены различные клинические
варианты перекрёстного синдрома (ФД/НЭРБ): Нр положительные и Нр
отрицательные варианты, а также варианты, определяемые при рН монито-
рирования пищевода, когда клинические симптомы ФД и/или НЭРБ появля-
лись при патологическом кислотном гастроэзофагеальном рефлюксе
(AET+SI+) или при физиологическом кислотном гастроэзофагеальном
рефлюксе (AET-SI+), то есть когда патологический рефлюкс отсутствовал и
наличие симптома не было связано с ним.  Диагноз у всех больных устанав-
ливался на основании клинико-лабораторных, инструментальных и морфо-
логических данных.

С целью исключения органической патологии использовали общеклини-
ческие методы исследования: опросники, клинические, лабораторные,
морфологические, эзофагогастродуоденоскопию, ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости, 13С октаноевый дыхательный тест, опреде-
ление рН (экспресс-метод и 24-часовое мониторирование) желудка и пищевода.

Проводили общеклинические анализы крови, мочи и кала. Биоптаты при
ЭГДС брались из пилорического отдела, верхней трети тела желудка по боль-
шой кривизне и из дна желудка. Для определения Нp использовались быст-
рый аммиачный дыхательный тест, Хелик-тест и метод полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) ДНК Н.pylori в кале.  

Для определения диспепсических симптомов использовалась форма
опросника SF-LDQ (Short Form Leeds Dyspepsia Questionnaire – Лидская крат-
кая форма опросника по диспепсии, 2006год), которая является сокращённой
версией опросника качества жизни SF-36. Для определения психиэмоцио-
нального статуса пациентов использовали госпитальную шкалу тревоги и
депрессии HADS (Hospital anxiety and depression scale), которая была
создана, Зигмондом и Снеизом в 1983 году и в основном употреблялась для
оценки уровня депрессии и тревоги у больных. 

Для изучения терапевтической эффективности различных схем лечения
больные были распределены на четыре группы в зависимости от наличия
или отсутствия Н.р. и от варианта рефлюкса (физиологический, патологический). 

Первую группу составили 26 (14,9%) больных с оверлап-синдромом
(ФД/НЭРБ) с наличием Нр и AET+SI+. Всем пациентам первой группы
назначалась десятидневная последовательная эрадикационная терапия, по
рекомендациям Маастрихт 4, 2010 года: ИПП (рабепразол) 20мг два раза в
сутки  + амоксицилин 1000мг два раза в сутки – первые пять дней, затем ИПП
(рабепразол) 20мг два раза в сутки + кларитромицин 500мг два раза в сутки
+ метронидазол 500мг два раза в сутки – следующие пять дней. После окон-
чания эрадикационной терапии больные продолжили приём рабепразола по
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20мг два раза в сутки, до завтрака и до обеда за 30-40 минут, четыре недели;
прокинетик - итоприда гидрохлорид по 50мг три раза в сутки, за 15 минут до
приёма пищи, четыре недели.

Во вторую группу включены 96 (54,9%) больных с оверлап синдромом
(ФД/НЭРБ) с отсутствием Нр и AET+SI+, которые получали ИПП, рабепразол
по 20мг два раза в сутки, до завтрака и до обеда, четыре недели; прокинетик
- итоприда гидрохлорид по 50мг три раза в сутки, за 15 минут до приёма
пищи, четыре недели.

Третья группа включала 13 (7,4%) больных с ФД/НЭРБ с наличием Нр и
AET-SI+. Пациентам из третьей группы так же назначалась десятидневная
последовательная эрадикационная терапия. После окончания эрадикацион-
ной терапии больные продолжили приём ИПП, рабепразол  в половинной
дозе по 20мг один раз в сутки, до завтрака две недели и дневной транквили-
затор (Мебикар) по 0,3г три раза в сутки независимо от приёма пищи, четыре недели.

Четвёртую группу составили 40 (22,9%) больных с оверлап синдромом
(ФД/НЭРБ) и отсутствием Нр и AET-SI+. Пациенты данной группы получали
ИПП, рабепразол в половинной дозе по 20мг один раз в сутки, утром до зав-
трака две недели и дневной транквилизатор (Мебикар) по 0,3г три раза в
сутки независимо от приёма пищи, четыре недели.

Пятую группу (группа контроля) составили 12 практически здоровых
добровольцев, прошедших все обследования, результаты которых были в
пределах нормы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Среди 175 больных перекрёстным синдромом (ФД/НЭРБ), мужчины

составили 43 (24,6%), а женщины 132 (75,4%); т. е. данная патология более
часто встречается среди женщин. Соотношение между количеством мужчин
и женщин составил 1:3.        

Анализ возрастного состава больных показал, что преобладающее
количество пациентов находилось в возрастной группе от 20 до 30 лет, 109
больных (62,69%) (средний возраст 26,95±0,4). Это свидетельствует о том,
что перекрёстный синдром (ФД/НЭРБ) чаще встречается у лиц молодого
трудоспособного возраста. 

Количество больных ФД/НЭРБ с AET+SI+ составил 122 (69,7%), больные
ФД/НЭРБ с AET-SI+ - 53 (30,3%); наличие инфекции H. pylori обнаружено у
39 (22,3%) и отсутствовало у 136 (77,7%) пациентов из 175 обследованных.
Различий в частоте инфицированности больных, как с патологическим, так и
физиологическим кислотным рефлюксом не обнаружено.

Инфекция Нр выявлено у 39 из всех 175 обследованных больных.
Частота выявления инфекции Нр не отличалась между группами больных с
патологическим или физиологическим рефлюксом. Таким образом, можно
сделать вывод, что Нр статус не влияет на частоту и продолжительность
эпизодов рефлюкса у больных с перекрёстным синдромом.
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Во всех группах больных после окончания назначенной дифференциро-
ванной терапии отмечено статистически достоверное снижение диспепсиче-
ских проявлении и психоэмоциональных расстройств по сравнению с
показателями до лечения (р<0,05). Полученные показатели опросников во
всех четырех группах больных с ФД/НЭРБ перекрёстным синдромом после лече-
ния статистически не отличались от группы контроля (здоровые) (р>0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели опросников по диспепсическими проявлениями
и тревожно-депресивной шкале у больных с различными вариантами
оверлап синдрома до и после лечения 

Группа больных Нр (+) на себя обращает внимание тем, что средний
показатель депрессии по шкале HADS составил 12,6 CI95% (11,7-13,5) - кли-
нически выраженная депрессия. В группе больных Нр (-) средний показатель
депрессии по шкале HADS составил 8,6 CI95% (7,99-9,23) - субклиничсеки
выраженная депрессия. В контрольной группе средний показатель депрессии
по шкале HADS составил 3,25 CI95% (2,7-3,8) - что соответствует норме.

По результатом оценки опросника шкалы тревоги и депрессии, в группах
Нр (+) и Нр (-) больных с ФД/НЭРБ было обнаружено, что у пациентов обоих
групп  наблюдается более выраженные тревога и депрессия по сравнению с
контрольной группой (р<0,05). При этом в группе Нр (+) больных уровень
депрессии был достоверно выше в сравнении с пациентами, у которых
инфекция Нр не была обнаружена (р<0,05). В то же время достоверных раз-
личий в уровнях тревоги между группами Нр+ и Нр- не наблюдалось (р>0,05). 
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При исследовании уровня депрессии у больных с учётом наличия или
отсутствия патологического ГЭР было обнаружено, что средний показатель
депрессии по шкале HADS у пациентов с AET-SI+ составил 10,43 CI95% (9,7-

11,5) - клинически выраженная депрессия, что достоверно выше, в сравнении
с показателями как группы AET+SI+, так и группы контроля (здоровые),
(р<0,05).  В группе больных ФД/НЭРБ с AET+SI+ средний показатель депрес-
сии по шкале HADS составил 6,53 CI95% (4,89-7,24), что соответствует норме
и статистически не отличается от показателей контрольной группы (здоро-
вые), (р>0,05) (рис. 2). 

Рис. 2. Средние показатели депрессии по шкале HADS с учётом ва-
рианта ГЭР и Нр статуса 

При проведении 13С октаноевого дыхательного теста с целью изучения
нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка в зависимости от раз-
личных вариантов перекрёстного синдрома (ФД/НЭРБ) нами обнаружено
следующее: Достоверное нарушение моторики желудка в сравнении с конт-
рольной группой (р<0,05) наблюдалось у пациентов первой и второй группы,
у которых регистрировалось наличие патологического ГЭР.

У пациентов с третей и четвёртой группы, у которых отсутствовал пато-
логический рефлюкс, показатели моторно-эвакуатоной функции желудка
также были умерено нарушены, однако достоверной разницы в сравнении с
группой контроля не выявлено (р>0,05).

Во всех группах больных после окончания назначенной терапии полу-
ченные результаты попадают в раздел нормальной моторной функции
желудка. Статистически достоверной разницы по сравнению с показателями
контрольной группы (здоровые) нет (р>0,05).
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В лечебный комплекс больных третьей и четвёртой группы входил дневной
транквилизатор для купирования повышенного уровня тревоги и депрессии.
Известно, что препараты из группы транквилизаторов, могут снижать тонус
гладкой мускулатуры верхних отделов ЖКТ, что ограничивает их  назначение
для лечения психоэмоциональных расстройств у больных с ГЭРБ и ФД.
Исходя из полученных нами результатов лечения и данных инструментальных
обследовании, в частности дыхательного 13С октаноевого теста, у больных
третей и четвёртой группы выявлено, что назначенный дневной  анксиолитик
(Мебикар) не снижает коэффициент опорожнения желудка и не увеличивает
время полувыведения твёрдой пищи из желудка (рис. 3).

Рис. 3. Средние показатели 13С октаноевого теста в каждой группе
больных до и после лечения 

Во всех группах больных после проведения назначенной терапии полу-
ченные результаты суточного рН-мониторирования пищевода соответствуют
нормальным показателям ГЭР и не отличались от показателей контрольной
группы (р>0,05).

В лечебный комплекс больных третьей и четвёртой группы входил днев-
ной транквилизатор для купирования повышенного уровня тревоги и депрес-
сии. Известно, что препараты из группы транквилизаторов, в частности
бензодиазепины, снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера и могут
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увеличивать частоту эпизодов ГЭР, что ограничивает их применение в лече-
нии психоэмоциональных расстройств у больных с ГЭРБ.  Исходя из полу-
ченных результатов лечения и данных инструментальных обследовании,
в частности суточного рН-мониторирования пищевода, у больных третей и
четвёртой группы выявлено, что назначенный дневной анксиолитик (Меби-
кар) не влияет на частоту и продолжительность ГЭР (рис. 4). 

Рис. 4. Средние показатели суточного мониторирования рН пище-
вода в каждой группе больных до и после лечения 

Таким образом, наши данные показывают, что в зависимости от различ-
ных вариантов перекрёстного синдрома (ФД/НЭРБ), лечение должно быть
направлено на устранение моторной дисфункции желудка, эрадикацию Нр,
подавление секреции соляной кислоты, устранение эпизодов патологиче-
ского ГЭР, и нормализацию психоэмоционального статуса. 

Результаты исследований позволяют предложить алгоритм диагностики
и лечения больных с различными вариантами ФД/НЭРБ (рис. 5).
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Рис. 5. Алгоритм диагностики и лечения больных с различными ва-
риантами перекрёстного синдрома (ФД/НЭРБ)

ВЫВОДЫ
Нами установлено, что наиболее эффективной схемой лечения пациен-

тов с перекрёстным синдромом (ФД/НЭРБ) является схема в зависимости от
варианта ФД/НЭРБ учитывающиеся многообразие патофизиологических
механизмов возникновения симптомов заболевания. Вышеуказанные схемы
терапии не только улучшают клинические проявления болезни, но и норма-
лизуют моторику желудка, улучшают психоэмоциональный статус, нормали-
зуют число эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса и кислото-
продуцирующую функцию желудка.
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Д. Т. Джанелідзе 
Оптимізація діагностики і лікування хворих з 

неерозивною рефлюксною хворобою, поєднаною з
функціональною диспепсією

Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика

Вступ. Спільна наявність двох захворювань, функціональної диспепсії
(ФД) і неерозійної рефлюксної хвороби (НЕРХ) одночасно, отримало назву
перехресного синдрому (overlap syndrome ФД/НЕРХ). Відсутні чіткі критерії
діагностики ФД/НЕРХ, обмежені дані доказової медицини щодо лікування хворих
ФД/НЕРХ роблять вельми актуальним подальше вивчення даного захворювання.

Мета. Розробка алгоритму діагностики і лікування хворих з перехресним
синдромом (ФД/НЕРХ) з врахуванням особливостей скарг пацієнтів, взає-
мозв’язку симптомів захворювання з даними добового рН-моніторування
стравоходу, наявністю чи відсутністю інфекції H. pylori. 

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження служили результати
клінічного обстеження та лікування 175 хворих з неерозійною рефлюксною
хворобою, поєднаною з функціональною диспепсією (ФД/НЕРХ). Були виді-
лені різні клінічні варіанти перехресного синдрому (ФД/НЕРХ): Нр позитивні і
Нр негативні, а також варіанти, що визначаються при рН моніторуванні стра-
воходу, коли клінічні симптоми ФД та/або НЕРХ з'являлися при патологічному
кислотному гастроезофагеальному рефлюксі (AET+SI+) або при фізіологіч-
ному кислотному гастроезофагеальному рефлюксі (AET-SI+).

Результати та висновки. Нами встановлено, що найбільш ефективною
схемою лікування пацієнтів з перехресним синдромом (ФД/НЕРХ) є схема,
призначена  в залежності від варіанту ФД/НЕРХ з урахуванням  різноманіт-
ності патофізіологічних механізмів виникнення симптомів захворювання.
Застосовувані схеми терапії не тільки зменшують клінічні прояви хвороби,
а й нормалізують моторику шлунку, покращують психоемоційний статус паці-
єнта, знижують частоту епізодів гастроезофагеального  рефлюксу.

Ключові слова: функціональна диспепсія, неерозивна рефлюксна
хвороба, перехресний синдром.

D. T. Janelidze
Optimization of diagnostic and treatment of patients with non-
erosive reflux disease combined with functional dyspepsia

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. A condition when a patient presents with symptoms of two dis-

eases, functional dyspepsia (FD) and non-erosive reflux disease (NERD) at the

same time, is called overlap syndrome, FD/NERD. No clear criteria for diagnosing
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FD/NERD and limited data of evidence-based medicine for the treatment of

patients with FD/NERD make further study of this disease extremely urgent.

Materials and methods. The study involved investigation of results of clinical

examination and treatment of 175 patients with non-erosive reflux disease com-

bined with functional dyspepsia (FD/NERD). There were defined clinical versions

of overlap syndrome (FD/NERD) as follows: Hp positive, Hp negative as well as

those determined in pH monitoring of the esophagus when the clinical symptoms

of FD and/or NERD appeared in pathological acid gastroesophageal reflux

(AET+SI+) or in physiological acidic gastroesophageal reflux (AET-SI+).

Results and conclusions. We found a scheme related to FD/NERD version,

which took into account the diversity of pathophysiological mechanisms of the dis-

ease symptoms, to be the most effective treatment regimen of patients with overlap

syndrome (FD/NERD). The above-mentioned regimen not only improves the clin-

ical manifestations of the disease, but also normalizes gastric motility, improves the psy-

cho-emotional status, and reduces the number of gastroesophageal reflux episodes.

Key words: functional dyspepsia, non-erosive reflux disease, overlap syndrome.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 
БИШОФИТОТЕРАПИИ В НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОМ

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

ГУ «Украинский НИИ медицинской реаби
литации и курортологии МЗ Украины»

Вступление. Согласно современным представлениям НАЖБП является
одним из самых распространенных заболеваний ЖКТ в странах Западной
Европы и США, где на ее долю приходится до 69% хронической патологии органа. 

Цель. Изучить эффективности различных методик бишофитотерапии у
больных неалкогольной жировой болезнью печени.

Материалы и методы. У 65 больных НАЖБП изучено функциональное
состояние печени, в том числе показатели липидного спектра крови, показа-
тели инсулинорезистентности, сонографии, течение сопутствующей патоло-
гии органов пищеварения  под влияние различных методов бишофитотерапии.
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Результаты. Продемонстрирована достоверная нормализация пигмент-
ного обмена (р<0,05), снижение уровня общего холестерина (р<0,02), ß-ЛП
(р<0,001), триглицеридов (р<0,05), существенное уменьшение инсулиноре-
зистентности (р<0,01), улучшение течения сопутствующей билиарной пато-
логии и синдрома раздраженного кишечника с преобладанием запоров под
влиянием внутреннего курсового приема бишофита. В отличие от этого при-
менение методики электрофореза бишофита, наряду со снижением уровня
общего холестерина (р<0,02), позволило более существенно снизить
уровень, триглицеридов (р<0,02) и ЛПНП (р<0,05), не влияя при этом на
инсулинорезистентность. 

Выводы. Полученные результаты позволили разработать дифференци-
рованные подходы к использованию различных методов бишофитотерапии
(внутренний курсовой прием и электрофорез на область печени) у больных НАЖБП.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, инсулиноре-
зистентность, бишофитотерапия.

ВСТУПЛЕНИЕ
Актуальность проблемы диагностики и лечения неалкогольной жировой

болезни печени (НАЖБП) последнее десятилетие не вызывает сомнений,
а волна публикаций по этой теме подтверждает несовершенность терапев-
тических подходов и не достаточную эффективность лечения данного забо-
левания [1,2,5,10].

Согласно современным представлениям НАЖБП является одним из
самых распространенных заболеваний ЖКТ в странах Западной Европы и
США, где на ее долю приходится до 69% хронической патологии органа
[6,8,13]. НАЖБП выявляется у 76% пациентов с ожирением, у 50% больных
сахарным диабетом 2-го типа и  дислипидемией [3,9,12].

На сегодня средствами борьбы с НАЖБП с доказанной эффективностью
является модификация образа жизни, направленная на коррекцию массы
тела с использованием гипокалорийной диеты и режима физических нагрузок.
Снижение массы тела и стабилизация веса приводят к улучшению перифе-
рической чувствительности к инсулину [2,11]. Кроме того, уменьшение массы
тела на 10% приводит к снижению смертности от СД на 30%, снижению
систолического и диастолического АД на 10 мм.рт.ст., увеличению содержания ЛПВП
на 8% и снижению триглицеридов на 30%.

Медикаментозное воздействие предполагает длительный прием таких
классов препаратов как статины, инсулинсинтетайзеры, а также гепатопро-
текторы и антиоксиданты. Однако, результаты такой терапии не всегда удов-
летворяет своей эффективностью, а побочные действия некоторых клас сов
препаратов заставляют клиницистов искать новые технологи для лечения
этой патологии.

При этом, к сожалению, совершенно не рассматриваются возможности
применения курортных ресурсов. Хотя отечественная медицина обладает
достаточной научной доказательной базой в отношении их эффективности
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при многих нозологических формах, в том числе при коморбидной патологии,
поскольку природные и преформированные физические факторы обладают
саногенетической и превентивной направленностью действия, оказывая при
этом плейотропные эффекты.

Именно поэтому, целью исследования явилось изучение эффективности
различных методик бишофитотерапии у больных неалкогольной жировой
болезнью печени.

Бишофитотерапия - сравнительно молодой метод лечения, получивший
широкое распространение в последние два десятилетия. По составу бишо-
фит, добываемый под Полтавой - полиминеральный комплекс из хлорида и
сульфата магния, содержит калий, йод, кальций, бром, цинк, марганец, же-
лезо, медь и т.д. Но эффективность бишофита обусловлена, прежде всего,
высоким содержанием магния (до 99 г/дм3), а также биологической взаимо-
действием всех его минералов [4,7].

Предпосылкой для изучения эффективности бишофитотерапии при
НАЖБП служит наличие экспериментальных данных о противовоспалитель-
ном и гиполипидемическом действии бишофита, его способности предупреж-
дать развитие стойких нарушений углеводного обмена у крыс с алоксановым
предиабетом [7]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением в клинике гастроэнтерологии УкрНИИ МР и К находи-

лось 65 больных неалкогольной жировой болезнью печени. Диагноз верифи-
цировали на основании комплексного обследования, включающего такие
методы, как анамнестический и клинический, осуществлялось исследование
общеклинических и витальных показателей, биохимических показателей
крови, в том числе показателей липидного обмена, оценивали инсулиноре-
зистентность (ИР) по данным индекса НОМА, проводилось ультрасоногра-
фические исследования органов пищеварения. Полученные результаты
обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики рассчиты-
вали средние величины, их ошибки, критерий достоверности Фишера-Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Возраст больных колебался от 43 до 64 лет и в среднем составлял

54,86±3,43 года, 36 женщин и 29 мужчин. Сопутствующая патология была
представлена хроническим некалькулезным холециститом и дисфункцией
желчного пузыря и сфинктера Одди (66,15 % человек), гастродуоденальной
патологией (33,85 % лиц), синдромом раздраженного кишечника (43,08 % человек).

В начале исследования нами было сформировано 3 группы больных
НАЖБП. Больные I группы (20 человек, контрольная группа) получали стан-
дартный комплекс лечения (диетотерапия и режим дозированных физиче-
ских нагрузок [8]). Больные II группы (25 человек, основная группа)
дополнительно получали внутренний курсовой прием водного раствора би-
шофита Полтавского месторождения минерализацией 5 г/л (разведение 1:39-
1:72) за 40 минут до еды 3 раза в день в течение 21-24 суток. Больные III
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группы (20 человек) дополнительно к стандартному комплексу получали про-
цедуры электрофореза бишофита на область печени, биполярно, при этом
бишофит разводили 1:1 с водой, 10 процедур, через день.

Клиническая картина НАЖХП характеризовалась наличием неопреде-
ленного ощущения дискомфорта в верхнем правом квадранте живота (35,38
% лиц), признаков желудочной (горечь во рту, тошнота, отрыжка) и кишечной
диспепсии (запоры или склонность к диарее, вздутия живота. метеоризм),
что больше было связано с сопутствующей патологией органов ЖКТ, общей
слабостью, повышенной утомляемостью (18,46 %). При объективном
осмотре обращала на себя внимание гепатомегалия у 60,00 % больных.

У подавляющего большинства больных определены избыточная масса
тела или ожирение I-II ст. (ИМТ равен в среднем (31,67 ± 1,14 кг/м2)). 

Согласно биохимического исследования выявлено повышение уровня
общего билирубина за счет преимущественно непрямой его фракции у 30,77
% больных, уровня щелочной фосфатазы и ГГТП до 1,5 N - у 29,23 % человек. 

Нарушения липидного обмена характеризовались повышением уровня
общего холестерина (ОХ) в среднем до (6,82±0,16) ммоль / л, ß-липопротеи-
дов – (70,08±2,18) ед., триглицеридов - (2,05±0,13) ммоль / л, ЛПНП в сред-
нем до (4,12±0,26) ммоль / л, снижением уровня ЛПВП в среднем по группе
до (1,54±0,12) ммоль / л. 

При изучении показателей углеводного обмена выявлено, что уровень
глюкозы плазмы крови превышал референтные значения и составлял в сред-
нем по группе (6,49±0,38) ммоль/л. Концентрация инсулина была несколько
повышенной и составляла в среднем (18,98±0,97) мкЕД / мл. При этом индекс
НОМА-IR был равен (5,36±0,42) ед., что свидетельствует о выраженной
инсулинорезистентности у обследованных пациентов. 

Согласно результатам ультразвукового исследования у 100% лиц конста-
тировано сонографические признаки стеатоза печени (диффузное увеличе-
ние «яркости» печеночной паренхимы, дистальное затухание эхосигнала,
нечеткость сосудистого рисунка, его «размытость»), гепатомегалия опреде-
лена в 60,00 % больных, признаки патологии билиарной системы в виде уве-
личения объема желчного пузыря, утолщение его стенок, наличии пузырного
осадка наблюдались в 66,15 % пациентов. 

На протяжении лечения у больных ІІ и ІІІ групп наблюдалось достоверное
(р<0,05) улучшение клинического течения заболевания, что особенно каса-
лось таких признаков диспепсического и болевого синдрома, как чувство дис-
комфорта в правом верхнем квадранте живота, горечи во рту, вздутий. Стоит
отметить восстановление пассажа кишечного содержимого у всех больных II
группы с исходной обстипацией на 3-5 день внутреннего приема бишофита,
что свидетельствует о его хорошем послабляющем эффекте. В то же время
у пациентов с сопутствующими кислотозависимыми  заболеваниями (ГЭРБ,
ЯБ, ХГ) внутренний прием бишофита в 16,00 % случаев вызывал усиление
диспепсических расстройств, чего не наблюдалось при применении методики
электрофореза.
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Снижение массы тела в среднем на 2,05±0,68 кг в наблюдалось во всех
группах сравнения. 

Анализ биохимических показателей продемонстрировал нормализацию
пигментного обмена (р<0,05) и уровня ферментов ЩФ и ГГТП у больных II
группы,  в то время как у пациентов III группы наблюдалась лишь тенденция
к снижению концентрации общего билирубина, ЩФ и ГГТП (р>0,05). 

В то же время, при применении обеих методик бишофитотерапии про-
исходило значительное улучшение липидного спектра крови, как биохимиче-
ского маркера НАЖБП. 

Так, и в случае внутреннего приема бишофита и в при назначении его
методом электрофореза наблюдалось достоверное снижение уровня общего
холестерина (р<0,02). В то же время, преимущественное снижение уровня
триглицеридов (р<0,02) и ЛПНП (р<0,05) наблюдалось при применении ме-
тодики электрофореза (таблица).

Между тем, достоверное уменьшение инсулинорезистентности наблю-
далось лишь при внутреннем курсовом приеме бишофита, о чем свидетель-
ствовали снижение в 2,2 раза индекса НОМА (р<0,01), причем уменьшение
инсулнорезистентности происходило за счет уменьшения гиперинсулинемии (р<0,01). 

Анализ сонографических данных подтвердил преимущественный
эффект курсового питьевого приема водного раствора Полтавского бишо-
фита, что проявлялось восстановлением размеров желчного пузыря
((8,14±0,52) см3 после лечения против (9,59±0,56) см3 в начале терапии,
р>0,05), уменьшением пузырного осадка у 32,00 % пациентов. В то же время
существенных отличий в сонографических характеристиках печени во всех
трех группах нами отмечено не было.

ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные результаты обосновывают целесообраз-

ность применения различных методик бишофитотерапии в лечении больных
НАЖБП, с возможностью дифференцированного их применения в зависимо-
сти от нарушения функционального состояния печени, характера и степени
метаболических расстройств, наличия сопутствующих заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта.

Перспективы дальнейших исследований состоят в изучении влияния
внутреннего и наружного применения бишофита Полтавского месторождения
на показатели воспаления, уровень адипоцитокинов у больных неалкоголь-
ной жировой болезнью печени на стадии стеатоза и стеатогепатита, уточне-
нии механизмов его действия на липидный и углеводный обмен, возможности
его применения при сопутствующей патологи органов пищеварения.
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Таблица А
Динамика показателей липидного та углеводного обмена 

у больных НАЖБП под влиянием различных методик 
бишофитотерапии, М±m

Таблица Б
Динамика показателей липидного та углеводного обмена

у больных НАЖБП под влиянием различных методик 
бишофитотерапии, М±m
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Н.В.Драгомирецька, І.Б.Заболотна, Г.М.Іжа 
Ефективність різних методик бішофітотерапії в 

немедикаментозному лікуванні хворих на неалкогольну 
жирову хворобу печінки

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 
курортології МОЗ України»

Вступ. Відповідно до сучасних уявлень НАЖХП є одним з найпоширені-
ших захворювань ШКТ у країнах Західної Європи та США, де на її частку при-
падає до 69 % хронічної патології органу.

Мета. Вивчити ефективність різних методик бішофітотерапії у хворих на
неалкогольну жирову хворобу печінки.

Матеріали і методи. У 65 хворих на НАЖХП вивчено функціональний
стан печінки, у тому числі показники ліпідного спектра крові, показники інсу-
лінорезистентності, сонографії, перебіг супутньої патології органів травлення
під впливом різних методів бішофітотерапії.

Результати. Продемонстровано достовірна нормалізація пігментного об-
міну (р<0,05), зниження рівня загального холестерину (р<0,02) , ß-ЛП (р<
0,001), тригліцеридів (р<0,05), суттєве зменшення інсулінорезистентності
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(р<0,01), поліпшення перебігу супутньої біліарної патології та синдрому по-
дразненого кишечника з переважанням закрепів під впливом внутрішнього
курсового прийому бішофіту. На відміну від цього, застосування методики
електрофорезу бішофіту , поряд зі зниженням рівня загального холестерину
(р<0,02) , дозволило більш істотно знизити рівень тригліцеридів (р<0,02) і
ЛПНЩ (р<0,05), не впливаючи при цьому на інсулінорезистентність.

Висновки. Отримані результати дозволили розробити диференційовані
підходи до використання різних методів бішофітотерапії (внутрішній курсової
прийом і електрофорез на область печінки) у хворих на НАЖХП.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, інсулінорези-
стентність, бішофітотерапія.

N.Drahomyretska, I.Zabolotna,  A.Izha 
The effectiveness of various bischofite therapy 

techniques in drug-free treatment of patients with 
non-alcoholic fatty liver disease

SI «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneol-
ogy», Ministry of Health of Ukraine

Introduction. According to some modern concepts NAFLD is one of the most
common gastrointestinal diseases in the countries of Western Europe and the
U.S., where it accounts for up to 69% of chronic pathologies of the liver. 

Aim. To explore the effectiveness of various techniques of bischofite therapy
in patients with nonalcoholic fatty liver disease.

Materials and Methods. We studied liver function including blood lipid profile,
insulin resistance indices, sonography findings, influence of various methods of
bischofite therapy on the course of comorbidities of digestive organs in 65 NAFLD patients.

Results. There was demonstrated significant normalization of pigment me-
tabolism (p<0.05) reduction in total cholesterol (p<0.02), ß-LP (p<0.001), triglyc-
erides (p<0.05), a significant decrease in insulin resistance (p<0.01), improvement
of concomitant biliary diseases course and constipation-predominant irritable
bowel syndrome under the influence of protracted oral bischofite use. In contrast,
electrophoresis techniques of bischofite use, along with a reduction in total cho-
lesterol (p<0.02), contributed to significant triglycerides lowering (p<0.02) and de-
crease in LLD (p<0.05) without affecting insulin resistance.

Conclusions. The results obtained allowed us to develop differentiated ap-
proaches to the use of bischofite therapy (oral courses and electrophoresis of the
liver) in NAFLD patients.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, insulin resistance, bischofite therapy.
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ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО
РИЗИКУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ

ХОЛЕЦИСТИТ В РОБОТІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Інститут сімейної медицини НМАПО 

імені П.Л. Шупика
Вступ. Скринінг факторів ризику (ФР) та впровадження моніторингових

заходів дозволяє виявити близько половини осіб в популяції, у яких в подаль-
шому виникне захворювання, проте, погіршення здоров'я населення та зро-
стання смертності від серцево-судинних захворювань (ССЗ) з позицій лише
дії традиційних ФР пояснити неможливо. 

Мета. Дослідити частоту окремих конституційно-біологічних, клініко-анам-
нестичних, поведінкових та соматопсихічних факторів у хворих на дисфункцію
жовчного міхура при хронічному некалькульозному холециститі. 

Результати. Визначена їх діагностична інформативність та прогностичне
значення в оцінці ССР. В групі конституційно-біологічних (генеалогічних) фак-
торів, найбільш інформативними індикаторами ризику є: індексний показник
«талія/стегно» (75,5±3,6)% та зросто-ваговий індекс Кетлє (11,2±2,6)%, паці-
єнтів, а також обтяжена спадковість по ССЗ (55,2±4,2)% та хронічним захво-
рюванням шлунково-кишкового тракту (58,7±4,1)%, (р<0,001). Найбільш
інформативними в групі клініко-анамнестичних факторів виявилися скарги на
часті порушення нічного сну (лише (12,6±2,8)% пацієнтів з підвищеним ССР
(пССР) не відмічали його порушення, підвищену збудливість (86,7%) та піт-
ливість (73,0%). Серед соціальних та поведінкових факторів при пССР
найбільш інформативні - стаж (8,20,9) років та інтенсивність паління
(8,41,4) шт., нерегулярне харчування (33,6±3,9)%, низька фізична актив-
ність (84,5±3,0)% та частота вживання алкоголю (83,9±3,1)% пацієнтів, відпо-
відно. Ранговий розподіл психосоматичних факторів за наявності пССР:
зниження настрою у (94,8±2,9)%, активності у (86,2±4,5)%, ейфорічності у
(94,8±2,9)%, а також обмеження «сили та енергії» у (87,9±6,3)% при зростанні
рівня нейротизму у (44,1±6,0)% пацієнтів, що свідчить на користь розвитку
психосоматичних порушень. 

Ключові слова: хронічний некалькульозний холецистит, дисфункція
жовчного міхура, фактори серцево-судинного ризику, сімейна медицина.

ВСТУП
Незважаючи на суттєве поліпшення якості діагностики, лікування та про-

філактики серцево-судинних захворювань (ССЗ), вони залишаються основ-
ною причиною смерті та інвалідності серед населення економічно розвинених
країн, а також і в Україні - вони є найвищими серед європейських країн [3, 11].
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Багатофакторний вплив на організм людини сприяє формуванню проблеми
нозологічної синтропії, особливо актуальну, насамперед, відносно поширених
серцево-судинних та шлунково-кишкових захворювань, становлення і розви-
ток котрих відбувається в молодому віці [1].

Скринінг факторів ризику (ФР) та впровадження моніторингових заходів,
з одного боку, дозволяє виявити близько половини осіб в популяції, у яких в
подальшому виникне захворювання, проте, з іншого боку, погіршення здо-
ров'я населення та зростання смертності від ССЗ з позицій лише дії тради-
ційних ФР пояснити неможливо.

Хвороби жовчного міхура (ЖМ) за частотою поступаються хіба що атеро-
склерозу. Відмічено, що тільки за останні 10 років в Україні на 35% збільши-
лась захворюваність на так звану «функціональну патологію» біліарного
тракту [10]. При цьому, на відміну від добре відомої ролі біліарного тракту в
процесах ліпідного обміну, як фактору серцево-судинного ризику (ССР), функ-
ціональному стану біліарного тракту приділялася недостатня увага, хоча і ві-
домо, що сучасною особливістю патології ЖМ є зростаюча частота її
поєднаних клінічних варіантів із ССЗ і, при цьому, майже 1/3 таких пацієнтів
відноситься до групи підвищеного ССР, а у майже 22% з них реєструється
коронарна патологія [7].

Тому дослідження присвячене актуальному напрямку загальної прак-
тики/сімейної медицини, а саме – удосконаленню діагностичної тактики
сімейного лікаря по виявленню ССР у хворих на хронічний некалькульозний
холецистит (ХНХ).

Мета дослідження - встановити прогностичне значення факторів
серцево-судинного ризику, особливості психосоматичного статусу хворих та
фактори розвитку ССЗ при ХНХ та дисфункції жовчного міхура (ДЖМ).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Досліджено 349 пацієнтів: 95 хворих на ХНХ в стадії ремісії (чоловіків –

47 (середній вік (28,8±1,1) років), жінок – 48 (середній вік – (33,2±1,2) років)
та 254 особи молодого віку з ДЖМ (чоловіків – 90 (середній вік (24,2±1,3)
років), жінок – 164 (середній вік – (23,6±1,8) років). При постановці клінічного
діагнозу застосовано уніфіковану клініко-статистичну класифікацію (Київ,
2004), згідно якої до клінічних груп включені пацієнти з ДЖМ та ХНХ (код.
82.8, 81 по МКХ-10); ХНХ та ДЖМ класифікували згідно рекомендацій та клі-
нічних протоколів [6].

За кількістю наявних у пацієнтів ФР, групи були розподілені на підгрупи: з
ДЖМ – перша (1n2=143) з підвищеним ССР (пССР), друга (2n2=111) з низьким
ССР (нССР); на ХНХ – перша (1n3=58) з пССР, друга (2n3=37) з нССР.
Контрольна група пацієнтів (n1=106): без соматичних захворювань і, за ре-
зультатами комплексних медичних оглядів, віднесена до І-ІІ груп здоров’я.

Під час дослідження використовували комплекс клініко–анамнестичних
(опитування, аналіз скарг та анамнезу, об’єктивне обстеження); клініко-
психологічних (методи оцінки психосоматичного статусу пацієнтів: тест
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диференційної самооцінки функціонального стану, збудований на принципі
полярних профілів Ч. Осгуда - СДФ (САН: самопочуття-активність-настрій),
шкалу особистісної та реактивної тривожності C.D. Spielberger (в модифікації
Ханіна), рівень нейротизму, екстра- та інтроверсії вивчали за допомогою
опитувальника H.I. Eysenck, вивчення особливостей реагування пацієнтів на
хворобу, застосовано особистісний опитувальник Санкт-Петербурзького
психоневрологічного інституту імені В.М. Бехтерєва – ЛОБІ та спеціальний
опитувальник для вивчення психотравмуючого впливу захворювання) та
статистичних методів [1, 4, 5, 8]. 

За даними скринінгового аналізу визначені спільні фактори ризику ССЗ
та ДЖМ серед здорових (контроль) та у пацієнтів з ДЖМ; проведена багато-
факторна оцінка ССР серед пацієнтів з ДЖМ та системно визначені основні
характеристики конституційно-біологічних (генеалогічних), клініко-анамне-
стичних та поведінкових ФР: їх частота, діагностичне та прогностичне
значення. При клініко-психологічному дослідженні в репрезентативних групах
хворих на ХНХ досліджено особливості психосоматичного стану з урахуван-
ням особистісно-психологічних факторів.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз ФР виявив, що в групі конституційно-біологічних (генеалогічних)

факторів, найбільш інформативними індикаторами ризику є: індексний показ-
ник «талія/стегно» та зросто-ваговий індекс Кетлє (ІК), а також обтяжена спад-
ковість по ССЗ та хронічним захворюванням шлунково-кишкового тракту (ХЗШКТ).

Серед конституційно-біологічних факторів ССР також досліджено консти-
туційний тип пацієнта, наявність аномалій соматотипу, а також обхват талії
та стегон (рис. 1). Зокрема, вивчення прогностичного значення ІК показало,
що серед пацієнтів з ДЖМ та з пССР достовірно менше (р<0,001) було осіб з
ІК<25 (відповідно (36,4±4,0)% та (71,2±4,3)%), тоді як осіб з підвищеними зна-
ченнями ІК більше було саме серед пацієнтів з пССР (відповідно (11,2±2,6)%
та (2,7±1,5)%, (р<0,01). При вивченні прогностичного значення показника
«обхват талії» визначено, що його зростання (у чоловіків більше 102,0 см,
у жінок більше 88,0 см) достовірно частіше мало місце у пацієнтів з ДЖМ при
пССР (відповідно (39,2±4,1)% та (23,4±4,0)%). З метою пошуку більш інфор-
мативних критеріїв, виконано розрахунки стандартизованого охватного по-
казника «талія/стегно» (у нормі цей показник у чоловіків не перевищує 0,95,
у жінок – 0,8) та виявлено, що у (75,5±3,6)% пацієнтів з пССР мало місце
перевищення цих значень, а при нССР – лише у (26,1±4,2)%, (р<0,001). 
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Рис. 1. Частота конституційно - біологічних індикаторів серцево - су-
динного ризику при дисфункції жовчного міхура 

При досліджені впливу особливостей конституційного типу пацієнтів на
відносний ССР з’ясовано, що рівень ССР у пацієнтів з ДЖМ не залежить від
типу статури (р=0,303), а питома вага різних конституційних типів в порівню-
ваних групах – однакова: гіперстенічний (перша група – (46,9±4,2)%, друга
група – (46,8±4,7)%), нормостенічний, відповідно (19,6±3,3)% та (23,4±4,0)%,
та астенічний - (33,6±3,9)% та (29,7±4,3)%, відповідно. Слід зазначити, що на
відміну від конституційного типу, достовірним фактором ССР при ДЖМ ви-
явлена наявність аномалій соматотипу. Так частота цього фактора в першій
групі склала (23,8±3,6)%, в другій – (8,1±2,6). Виявлено, що у пацієнтів з під-
вищеим ССР мало місце більша частота (р=0,003) таких стигм дизембріогенезу,
як аномалії вушних раковин (у першій групі їх частота склала (20,3±3,4)%, у другій
– (7,2±2,5)%), що потребує урахування в системі прогнозування ССР.

Наявність ССЗ в сім’ї є достовірним фактором (р<0,001) впливу на рівень
ССР: у пацієнтів з пССР частота обтяженої спадковості по ССЗ становила
(55,2±4,2)%, тоді як при нССР – у (18,9±3,7)%. Частота ХЗШКТ у одного з бать-
ків є також достовірним фактором (р<0,001): при пССР частота обтяженої
спадковості по ХЗШКТ становила (58,7±4,1)%, тоді як при нССР – (21,6±3,9)%. 
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Найбільш інформативними в групі клініко-анамнестичних факторів вия-
вилися скарги астено-невротичного реєстру: часті порушення нічного сну
(лише (12,6±2,8)% пацієнтів з пССР не відмічали порушення сну; в групі конт-
ролю - (48,2±4,7)% пацієнтів), підвищена збудливість (пССР - 86,7%), пітли-
вість (відповідно - 73,0%) та прояви незадовільного загального самопочуття.

За результатами опитувальника САН, в групі пацієнтів з пССР виявлено
достовірне зниження рівня активності - у (66,4±3,9)%, тоді як в групі контролю
- у (20,7±3,8)%, (р<0,001). До клініко-психологічних особливостей пацієнтів з
ДЖМ слід також віднести зниження настрою. Так, у разі наявності пССР ці
прояви зареєстровано у (83,2±3,1)%, тоді як в контролі – у (47,7±4,7)% хворих,
(р<0,001). Оцінка самопочуття за шкалою САН, також є інформативною клі-
нічною ознакою психологічних особливостей хворих з ДЖМ. Виявлено, що у
цієї категорії хворих достовірно більше скарг на незадовільне самопочуття
(при пССР - у (51,0±4,2)%, нССР - у (33,3±4,5)% пацієнтів), (р<0,001). Пере-
лічене свідчить на користь більш тяжкого психосоматичного стану пацієнтів
з пССР, що повинно враховуватися в системі клінічного моніторингу пацієнтів
з ДЖМ (шляхом застосування опитувальника САН), (рис. 2).

Рис. 2. Частота скарг астено - невротичного реєстру у хворих з дисфунк-
цією жовчного міхура залежно від рівня серцево - судинного ризику 

Водночас, пССР практично не змінював частоту скарг диспепсичного
характеру. За наявності пССР достовірно рідше реєструвалися скарги на
нудоту, і частіше – скарги на буркотіння (у (18,9±3,3)% з пССР, з нССР – у
(9,9±2,8)% хворих, (р<0,05)). Прояви больового синдрому не відрізнялись в
залежності від рівня ССР. 

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

106
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



У хворих на ДЖМ з пССР відмічено характерне поєднання кількох син-
дромів у різних варіаціях, що вимагає виконання діагностики не лише на ре-
тельно зібраному анамнезі, а й на встановленні специфічного симптомо-
комплексу, як відображення загальних закономірностей патологічного про-
цесу. Перебіг ДЖМ з пССР та з наявністю різних синдромів, зумовлений дис-
координацією нервових і гормональних механізмів регуляції функцій біліарної
системи, а саме: моторно-тонічними у поєднанні з психосоматичними пору-
шеннями. Ендогенними тригерами клінічного перебігу цих порушень можуть
виступати соціально-поведінкові фактори, зокрема, наявність паління цигарок.

Тому, серед інформативних соціальних та поведінкових факторів
найбільш інформативними виявилися: стаж та інтенсивність паління, нерегу-
лярне харчування, низька фізична активність та частота вживання алкоголю.
Розрахований нами індекс курця для груп порівняння виявився практично в
два рази вищим у хворих на ХНХ і ДЖМ з пССР.

Пацієнти з пССР мають достовірно більший стаж паління, ніж з нССР
(8,20,9)р. та (5,61,4)р., відповідно (р<0,05), та в середньому випалюють до-
стовірно більшу кількість цигарок на добу - (8,41,4) та (5,11,3) шт., відпо-
відно. Виявлено достовірно більшу частку пацієнтів саме серед осіб з пССР,
ніж у групі контролю (відповідно (84,5±3,0)% та (58,6±4,7)%), що мають фі-
зичну активність менше 10 годин на тиждень, (р<0,001). Серед пацієнтів з
пССР достовірно більше осіб, які помірно вживають алкогольні напої -
(83,9±3,1)%, на відміну від групи контролю – (65,8±4,5)% осіб, (р<0,001).
Не дивлячись на наявність ДЖМ, пацієнти з пССР достовірно відрізняються
від групи контролю за показником «кратність харчування», (р<0,001). Так,
переважно двократний прийом їжі мають (33,6±3,9)% пацієнтів з пССРта
(23,4±4,0)% пацієнтів - контрольної групи. При цьому, режим триразового
харчування практично половиною пацієнтами з пССР не виконується.
Наведене, поряд з більшою частотою та інтенсивністю паління, а також
помірним вживанням алкоголю, свідчить на користь незадовільної профілак-
тичної активності хворих з ДЖМ.

За результатами порівняльного аналізу психосоматичних особливостей
пацієнтів з ХНХ з’ясовано, що пацієнти обох досліджених груп не відрізнялись
за показниками самопочуття (відповідно (98,3±1,7)% та 100,0 % мали низькі
її рівні). Буденна активність знижена на 12,2 %, у порівнянні з референтними
показниками, була достовірно (р<0,001) вищою при нССР. Виявлено, що хворі
на ХНХ обох груп мали високі рівні особистісної та реактивної тривожності,
однак за умов пССР особистісна тривожність була достовірно (р<0,001) вищою,
що є підґрунтям формування соматогенного астенічного симптомокомплексу.

Аналіз характерологічних особливостей хворих на ХНХ із ДЖМ і, зокрема,
показників екстра/інтроверсії та рівня нейротизму виявив, що (24,2±4,4)%
пацієнтів мають виразний, а (28,4±4,6)% - високий рівень нейротизму, що
характеризує неурівноваженість нервово-психічних, лабільність вегетативних

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

107
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



процесів та емоційну нестійкість. Залежно від рівня ССР виявлені достовірні
(р<0,05) відмінності: при пССР близько 80,0 % осіб мали високий та дуже
високий рівень нейротизму (відповідно – (37,9±6,4)% та (34,5±6,2)%) та мала
місце відмінність у характерологічних рисах особистості на тлі зростання
рівня емоційної напруженості пацієнтів. Це, з одного боку, свідчить про
достовірне (р<0,05) зростання рівня нейротизму, з іншого - про зростання (у
разі пССР) питомої ваги інтравертів (за рахунок зменшення питомої ваги
екстравертів - перша група – (3,4±2,4)%, друга – (35,1±7,8)% пацієнтів).

Застосування діагностичного інструментарію для оцінки особистісних
властивостей пацієнтів з ХНХ дозволило охарактеризувати вплив ССР на
психосоматичний стан пацієнтів. При нССР гармонійність взаємовідношень
пацієнтів з оточуючими достовірно менша та характеризується достовірно
(р<0,05) більшою питомою вагою осіб зі зниженням цього показника (перша
група – (73,9±5,3)%; друга – (94,6±3,7)% пацієнтів); з’ясовано, що (85,3±3,6)%
хворих на ХНХ з ДЖМ є психологічно дисгармонійними особами. Наведене
свідчить про порушення гармонійності особистості при пССР на тлі зростання
соматогенно обумовленого рівня тривожності: при нССР у хворих на ХНХ з
ДЖМ висока тривожність зареєстрована у (10,8±5,1)%, а при пССР - досто-
вірно (р<0,001) частіше - у (44,8±6,5)% пацієнтів.

Отримані дані дозволяють дійти висновку, що в разі пССР у хворих на
ХНХ із ДЖМ має місце більша частота та виразність проявів іпохондричності
(відповідно у (13,8±4,5)% та (5,4±3,7)%); виявлено «розшарування» пацієнтів
залежно від рівня ССР за показником ейфорічності (високий її рівень діагно-
стовано у (5,2±2,9)% пацієнтів з пССР, тоді як при нССР - у (21,6±6,8)%), що
може свідчити на користь різних психофізіологічних механізмів реагування
на хворобу та недооцінку пацієнтами наслідків існуючого у них пССР, а також
є індикатором потреби цих хворих, принаймні, у психогігієнічних заходах на
амбулаторному рівні.

Ранговий розподіл особистісних факторів хворих на ХНХ і ДЖМ залежно
від рівня ССР виявив, що перші п’ять рангів мають: зниження настрою – у
(94,8±2,9)% пацієнтів, зниження рівня буденної активності – (86,2±4,5)% та
рівня ейфорічності – (94,8±2,9)%, а також обмеження сили та енергії – у
(87,9±6,3)% на тлі зростання рівня нейротизму – у (44,1±6,0)% пацієнтів. На-
ведене свідчить на користь більш глибоких психосоматичних розладів у разі
наявності пССР і, відповідно, клінічну трансформацію первинних реакцій
дезадаптації у клініку та перебіг ХНХ і ДЖМ.

Для раннього виявлення ФР розвитку серцево-судинної патології
визначена діагностична інформативність досліджених факторів, їх прогно-
стичне значення та сила впливу на формування ССР у пацієнтів з ДЖМ при
ХНХ (табл. 1, 2, 3). 
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Таблиця 1
Найбільш інформативні конституційно - біологічні фактори 

серцево-судинного ризику у хворих на ДЖМ при ХНХ

Таблиця 2
Найбільш інформативні клініко - анамнестичні та поведінкові 

фактори серцево-судинного ризику у хворих на ДЖМ при ХНХ

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

109
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Таблиця 3
Найбільш інформативні особистісно - психологічні фактори

серцево-судинного ризику у хворих на ДЖМ при ХНХ

ВИСНОВКИ
1. Визначена діагностична інформативність досліджених факторів, їх прогно-

стичне значення та сила впливу на формування ССР у пацієнтів з ДЖМ при ХНХ.
2. Найбільш впливовими конституційно-біологічними індикаторами ризику

є: індексний показник «талія/стегно» та зросто-ваговий індекс Кетлє, а серед
генеалогічних - обтяжена спадковість по ССЗ та ХЗШКТ.

3. Найбільш впливовими з клініко-анамнестичних та поведінкових фак-
торів формування ССР у пацієнтів з ДЖМ при ХНХ виявилися (подані у ран-
говій послідовності): зниження буденної активності (оцінюється за методикою
САН), стаж та інтенсивність паління цигарок, порушення нічного сну, зниження на-
строю, нерегулярне харчування, низька фізична активність та вживання алкоголю.

4. У хворих на хронічний некалькульозний холецистит за наявності пССР
формується психосоматичний стан, який характеризується підвищеними рів-
нями особистісної та реактивної тривожності, зростанням емоційної напру-
женісті та неврівноваженістю нервово-психічних процесів, лабільністю
вегетативної нервової системи та її збудливістю. У ранговому розподілі фак-
торів за наявності пССР має місце зниження настрою, активності, ейфоріч-
ності, а також обмеження «сили та енергії» при зростанні рівня нейротизму.

5. У підсумку, наведені результати дослідження дозволяють стратифікувати хво-
рих за рівнем ССР з використанням найбільш інформативних індикаторів ризику та
використовувати фактори в системі скринінгової діагностики ССР у хворих на ХНХ.

Необхідною передумовою для виявлення факторів ризику розвитку ССЗ
є верифікація цих факторів. Отже, прогнозування ризику можливе за рахунок
використання діагностичної інформативності факторів ССР у пацієнтів на ДЖМ
при ХНХ, що і лягає в подальшу перспективу розвитку наукового дослідження.
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Н.В.Кича, С.В.Данилюк 
Выявление факторов сердечно-сосудистого риска 

у больных хроническим некалькулёзным холециститом 
в работе семейного врача

Институт семейной медицины НМАПО имени П.Л. Шупика
Введение. Скрининг факторов риска (ФР) и внедрение мониторинговых

мероприятий позволяет выявить около половины лиц в популяции у которых
в дальнейшем возникнет заболевание, однако, ухудшение здоровья населе-
ния и рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с позиций
только действия традиционных ФР объяснить невозможно. 

Цель. Исследовать частоту отдельных конституционно-биологических,
клинико-анамнестических, поведенческих и соматопсихических факторов у
больных с дисфункцией желчного пузыря при хроническом некалькулезном
холецистите. 
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Результаты. Определена их диагностическая информативность и про-
гностическое значение в оценке ССР. В группе конституционно-биологиче-
ских (генеалогических) факторов наиболее информативными индикаторами
риска являются: индексный показатель «талия/бедро» (75,5±3,6)% и росто-
весовой индекс Кетле (11,2±2,6) %, пациентов, а также наследственность по
ССЗ (55,2±4,2)% и хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта
(58,7±4,1)%, (р<0,001). Наиболее информативными в группе клинико-анам-
нестических факторов оказались жалобы на частые нарушения ночного сна
(только (12,6±2,8)% пациентов с повышенным ССР (пССР) не отмечали его
нарушения), повышенную возбудимость (86,7%), потливость (73,0%). Среди
социальных и поведенческих факторов при пССР наиболее информативные
- стаж (8,2±0,9) лет и интенсивность курения (8,4±1,4) шт., нерегулярное пи-
тание (33,6±3,9)%, низкая физическая активность (84,5±3,0)% и частота упо-
требления алкоголя (83,9±3,1)% пациентов, соответственно. Ранговое
распределение психосоматических факторов, при наличии пССР, устано-
вило: имеет место снижение настроения у (94,8±2,9)%, активности у
(86,2±4,5)%, эйфоричности у (94,8±2,9)%, а также ограничение «силы и энер-
гии» у (87,9±6,3)% при росте уровня нейротизма у (44,1±6,0)% пациентов, что
свидетельствует в пользу развития психосоматических нарушений.

Ключевые слова: хронический некалькулёзный холецистит, дисфункция
желчного пузыря, факторы сердечно-сосудистого риска, семейная медицина.

N. Kicha, S. Danyliuk 
Identifying cardiovascular risk factors in patients with chronic
non calculous cholecyctitis in the work of a family doctor

Institute for Family Medicine 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

Introduction. Screening for risk factors (RF) and the introduction of monitor-

ing activities reveals about half of persons in the population who are susceptible

to the disease. However, the deterioration of public health and increased mortality

from cardiovascular disease (CVD) cannot be explained by traditional RF activity. 

Aim. To evaluate the predictive value of cardiovascular risk factors, the char-

acteristics of psychosomatic status of patients and factors causing cardiovascular

diseases in patients with gallbladder dysfunction and chronic non-calculous cholecystitis.

Results. There were used a complex of clinical and anamnestic, clinical and

psychological methods. It was investigated the frequency of certain  constitutional

biological, clinical and anamnestic, behavioral and somatopsychic factors in pa-

tients with gallbladder dysfunction and chronic non-calculous cholecystitis. There

has been defined diagnostic informativity and prognostic value of such methods

in the evaluation of CVR. Among constitutional biological (genealogical) factors,

the most informative risk factors are: the "waist-hip» ratio (75,5±3,6)%, and body

mass index Ketle (11,2±2,6)% of the patients and CVD heredity (55,2±4,2)% and

chronic disease of the gastrointestinal tract (58,7±4,1)% (p<0.001). The most
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informative clinical and anamnestic factors were frequent sleep disturbance at

night (only (12,6±2,8)% of patients with elevated CVR (eCVR) did not report the

disturbance), irritability (86.7%), sweating (73.0%). Among the social and behav-

ioral factors in case of eCVR the most informative are work experience (8,2±0,9)

years and smoking intensity (8,4±1,4), irregular meals (33,6±3,9)%, low physical

activity (84,5±3,0)% and the amount of alcohol consumption (83,9±3,1)% of pa-

tients, respectively. The rank distribution of psychosomatic factors in case of

eCVR: spirits lowering (94,8±2,9)%, decreased activity  (86,2±4,5)%, euphoric

state (94,8±2,9)%, as well as "strength and energy" limiting  at (87,9±6,3)% of

cases, with neuroticism level elevating in  (44,1±6,0)% cases. This can indicate

the possible development of psychosomatic disorders.

Key words: chronic non calculous cholecystitis, gallbladder dysfunction,

cardiovascular risk factors, family medicine.
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К.О. Литвиненко 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ДИСБІОТИЧНИХ
ПОРУШЕНЬ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ ЦУКРОВИМ

ДІАБЕТОМ  2 ТИПУ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЮ 
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Національний медичний університет 
імені О.О.Богомольця

Вступ. Незважаючи на успіхи в діагностиці та лікуванні цукрового діабету
2 типу (ЦД 2) та неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), залиша-
ється цілий ряд невирішених питань, що сприяє інтенсифікації наукового
пошуку, спрямованого на удосконалення існуючих методів лікування.  

Мета. Провести оцінку змін показників мікробіоценозу кишечника у хворих
ЦД 2  та НАЖХП в динаміці проведеного лікування. 

Матеріали та методи. Обстежено 64 хворих ЦД 2 та НАЖХП, котрі
отримували базову цукрознижуючу терапію; в залежності від застосованого
лікування вони було розподілені на дві групи: 30 хворих для лікування яких
додатково застосовували гепатопротектор Глутаргін (група А) та 30 хворих
для лікування яких додатково застосовували гепатопротектор Глутаргін та
мультипробіотик Симбітер (група Б). Контрольну групу склали 25 здорових людей. 
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Результати. У хворих ЦД2 та НАЖХП, в результаті комплексного засто-
сування  гепатопротектора Глутаргін та мільтипробіотика  Симбітер, відбува-
лась нормалізація показників мікроекології кишечника. Бактеріологічна
ефективність застосованого комплексу терапії проявлялась у відновленні
рівня кисломолочних бактерій, а також в елімінації з кишечника патогенної
грамнегативної та грампозитивної мікрофлори.  

Висновки. Отримані результати  свідчать про  ефективність застосу-
вання гепатопротектора Глутаргін та мільтипробіотика Симбітер в комплекс-
ній терапії пацієнтів з ЦД2 та НАЖХП. 

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, неалкогольна жирова хвороба
печінки, кишечник, дисбіоз, лікування.

ВСТУП
Актуальність проблеми цукрового діабету (ЦД) зумовлена його значною

поширеністю. Згідно даних Міжнародної діабетичної федерації  (МДФ, 2013)
кількість хворих на ЦД становить 382 млн. осіб, а згідно з прогнозами МДФ у
2035 році кількість хворих на ЦД у світі досягне  592 млн. осіб. Наявність
ускладнень ЦД та супутніх захворювань спричиняє ранню інвалідизацію та смерть [1-4].

У хворих  на ЦД 2 типу та неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП)
порушення мікробіоти кишечника спостерігаються у 64-79% випадків. Це
потребує інтенсифікації наукового пошуку, спрямованого на удосконалення
та доповнення базового лікування ЦД 2 та його ускладнень [4, 5].

Мета роботи. Оцінити зміни показників мікробіоценозу кишечника у  хво-
рих ЦД 2  та НАЖХП  в динаміці проведеного лікування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Обстежено 64 хворих ЦД2 та НАЖХП, які  отримували цукрознижуючу

терапію. Всі хворі були розподілені на дві групи: 32 хворих застосовували
гепатопротектор Глутаргін (група А) та інших 32 хворих (група Б) застосову-
вали гепатопротектор Глутаргін  з мультипробіотиком Симбітер  (ТОВ фірма
"О. Д. Пролісок"). Контрольну групу склали 25 здорових людей. Рекомендо-
вані дози:  гепатопротектор Глутаргін – 0,75 г тричі на добу, мультипробіотик
Симбітер – 10 г двічі на добу; тривалість лікування – 30 днів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В ході первинного обстеження були виявлені значні порушення мікробі-

оценозу кишечника у хворих ЦД2 та НАЖХП. Виражений дисбактеріоз кишеч-
ника, який проявлявся зростанням кількісних показників висіву транзиторної
мікрофлори з патогенними властивостями та дефіцитом захисної мікрофлори
зареєстровано у 46(71,9 %) хворих.

Результати мікробіологічних досліджень випорожнень хворих ЦД2 та
НАЖХП до лікування свідчать, що  серед анаеробних бактерій у хворих цієї
групи  мало місце значне зниження якісних та кількісних показників обсіме-
ніння кишечника Bacteroides spp.;  найчастіше реєструвались Peptostrepto-

coccus spp., Veilonella spp., Clostridium spp., котрі входили до складу
багатокомпонентних асоціацій (табл. 1).
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Таблиця 1
Кількісні та якісні показники біоценозу кишечника хворих ЦД 2 та

НАЖХП (група А)  в динаміці лікування (%, lg КУО)

Примітка: * – різниця статистично вірогідна між показниками хворих
пацієнтів до та після лікування (р <0,05);  n  – кількість обстежених хворих.

Після проведеного лікування із застосуванням гепатопротектра Глутаргін
встановлено тенденцію до зменшення частоти виявлення умовно-патогенних
бактерій, що проявлялась у зниженні  частоти реєстрації S. aureus (15,6%),
S. epidermidis (гем+) (12,5%). Частота реєстрації ентеробактерій в кишечнику
також дещо знизилась – Klebsiella spp. – 21,9%, Citrobacter spp. – 6,3%,
Enterobacter spp. – 12,5%. Також  знизилась частота висівання  E.coli (гем+)
– 12,5% (табл. 1). 
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Поряд з цим, встановлено збереження високої частоти обсіменіння
кишечника іншими представниками умовно-патогенної мікрофлори. Так
частота висіву грибів роду Candida становила 37,6%.   

Асоціації різних видів умовно-патогенних бактерій (стафілококи та гриби
роду Candida або стафілокок  та ентеробактерії) реєструвались у хворих
групи А після проведеної терапії також з високою частотою – 65,6%.

Важливе значення мають показники контамінації кишечника Lactobacillus

spp. та Biphidobacterium spp. Після лікування, частота та концентрація цих
видів нормальної мікрофлори  мала тенденцію до збільшення, але не досягла
рівня здорових людей та становила – Biphidobacterium spp. – 93,8% ((lg

7,0±0,4 КУО/г (р <0,05)), Lactobacillus spp. –  96,9% ((lg 6,0 ±0,2 КУО/г (р<0,05)).
Кількісний рівень обсіменіння кишечника хворих групи А умовно-патоген-

ними ентеробактеріями після проведеного лікування знизився, але концент-
рація деяких ентеробактерій залишилась на високому рівні, зокрема Klebsiella

spp. – lg 6,2±0,2 КУО/г (р<0,05). Гриби роду Candida виявлялись в більш низь-
ких концентраціях – lg 4,0±0,4 КУО/г (р<0,05), ніж до лікування, але переви-
щували  рівень  контролю. Після лікування рівень обсіменіння кишечника  S.

aureus залишився в діагностично значимих концентраціях – lg 4,2±0,2 КУО/г
(р <0,05) (табл. 1). 

Серед анаеробних бактерій після лікування у високих концентраціях най-
частіше реєструвались Peptostreptococcus spp. – 75,0% (lg 7,5±0,2КУО/г),
Veilonella spp. – 40,6% (lg 5,8±0,4КУО/г), тоді, як Bacteroides spp. зустрічались
лише у  21,9% (lg 5,4±0,4 КУО/г). Тоб-то, після лікування у хворих групи А спо-
стерігалась тенденція до нормалізації дисбалансу між бактероїдами та грам-
позитивними мікроорганізмами. 

Таким чином, включення в комплексну терапію пацієнтів з ЦД2 та НАЖХП
гепатопротектора  Глутаргін не суттєво вплинуло на стан обсіменіння кишеч-
ника умовно-патогенною мікрофлорою. Тенденція до відновлення мікробіоце-
нозу кишечника спостерігалась лише у 21,9  % пацієнтів.

Після проведеного курсу лікування 32 хворих ЦД2 та НАЖХП у комплекс-
ній терапії яких застосовували гепатопротектор Глутаргін та мультипробіотик
Симбітер (група Б), нами були виявлені значні позитивні зміни в показниках
мікроекології кишечника у більшості   пацієнтів (табл. 2).

Результати бактеріологічних досліджень вмісту кишечника, проведених
на 14–17-й день після закінчення комплексного лікування, свідчать про нор-
малізацію мікробіоценозу кишечника за компонентами Biphidobacterium spp.

та Lactobacillus spp.  у  даній групі хворих. Важливо відзначити, що застосу-
вання пробіотика дозволило найбільш ефективно знизити якісні показники
обсіменіння кишечника умовно-патогенною мікрофлорою. Так, зменшилась
частота реєстрації ентеробактерій – Enterobacter spp. – до 9,4 %, Klebsiella

spp. – до 6,3 %, Citrobacter spp. – до 3,1%; Proteus spp. з вмісту кишечника не
висівався (таблиця 2).
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Зареєстровано також зниження частоти обсіменіння кишечника у даній
групі хворих S. аureus  (9,4 %). Гриби  роду Candida  висівались лише у 9,4%
хворих,  та були представлені грибами C.albicans  – 6,3% та C.glabrata – 3,1%.

Відбулася також нормалізація якісного складу E.coli у бік зменшення кіль-
кості бактерій зі зміненою ферментативною активністю (6,3 %) та E.coli лак-
тозонегативних (3,1%), а також елімінація E.coli з гемолітичними
властивостями.

Частота вияву асоціацій умовно-патогенної флори зафіксовано у 34,4 %.
Позитивне значення мало зменшення кількості мікробних компонентів в
складі асоціацій. До складу асоціацій  входило не більше 2-3 видів умовно-
патогенних мікроорганізмів в невеликих концентраціях.

Кількісний аналіз присутності нормальної мікрофлори у хворих на цукро-
вий діабет з НАЖХП, для лікування яких застосовували Глутаргін та Симбі-
тер, свідчив про нормалізацію рівня кисломолочних бактерій: Lactobacillus

spp. – lg 8,0±0,2 КУО/г (р<0,05), Biphidobacterium spp. – lg 10,0±0,4 КУО/г
(р<0,05).

Таблиця 2
Кількісні та якісні показники біоценозу кишечника у хворих ЦД 2 та

НАЖХП  (група Б) в динаміці лікування(%, lg КУО/г).
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Продовження таблиці

Примітка: * – різниця статистично вірогідна між показниками хворих
пацієнтів до та після лікування ( р <0,05); n – кількість обстежених хворих.

У хворих після лікування, значно зменшились кількісні показники висіву
грампозитивних коків: S. aureus  – lg 3,3±0,2 КУО/г (р<0,05),  S. epidermidis

(гем+) – lg 3,0±0,4 КУО/г (р <0,05). 
Кількісний аналіз обсіменіння кишечника різними видами ентеробактерій

у хворих групи Б в динаміці лікування  вказував на суттєве зниження концент-
рацій Klebsiella spp. – lg 4,5±0,2 КУО/г (р<0,05), Enterobacter spp. –  lg 3,0±0,3

КУО/г (р <0,05), а також E.coli зі зміненими ферментативними властивостями
– lg 3,0±0,2 КУО/г (р <0,05) та E.coli лактозонегативна – lg 3,0±0,3 КУО/г
(р<0,05). Зареєстровано також вірогідне зниження концентрації грибів роду
Candida – lg 3,1±0,4 КУО/г (р <0,05). 

Серед анаеробних бактерій найчастіше  хворих після проведеного ліку-
вання з кишечника висівались Bacteroides spp. – 75,0% ((lg 10,1±0,3КУО/г
(р<0,05)).  Peptostreptococcus spp.  були зареєстровані у 43,8% ((lg
6,2±0,2КУО/г) (р<0,05)), Veilonella spp. – 34,4% ((lg 7,8±0,3КУО/г) (р<0,05)),

Clostridium spp. зустрічались  у 46,9%  у значно нижчих концентраціях ((lg
3,0±0,5КУО/г (р<0,05)) ніж до лікування. Також відновилось співвідношення
Bacteroides spp. та грампозитивних мікроорганізмів до показників норми.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що включення до лі-
кувального комплексу хворих на ЦД2 та НАЖХП гепатопротектора  Глутаргін
в поєднанні з мультипробіотиком Симбітер  з  сприяє елімінації деяких видів
умовно-патогенних ентеробактерій та гемолітичних ешеріхій, зниженню якіс-
них та кількісних показників обсіменіння кишечника стафілококами з патоген-
ними властивостями та грибами роду Candida, а також нормалізації
показників контамінації кишечника представниками нормальної мікрофлори.
Даний лікувальний комплекс сприяв відновленню співвідношення між облі-
гатними анаеробними бактеріями (бактероїдами) та грампозитивними бакте-
ріями. В цілому, після проведеного лікування із застосуванням
гепатопротектора  Глутаргін та мультипробіотика Симбітер,  відновлення мік-
роекології кишечника зареєстровано у 84,4% хворих.

ВИСНОВКИ
1. У хворих з ЦД2 та НАЖХП встановлено дисбаланс проліферативної

активності кишкової мікробіоти, реєструвалось зниження вмісту бактероїдів
та дефіцит захисної анаеробної мікрофлори (лактобацили, біфідумбактерії)
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на фоні підвищення контамінації кишечника асоціаціями потенційно патоген-
них бактерій та грибів.

2. Застосування гепатопротектора Глутаргін  сприяло деякому зниженню
частоти виявлення потенційно патогенних видів бактерій - S. aureus,  S. epi-

dermidis (гем+), Citrobacter spp,  Klebsiella spp. та грибів роду Candida. Частота
та концентрація нормальної мікрофлори мала тенденцію до збільшення, але
не досягала рівня групи контролю.

3. У 84,4% обстежених хворих ЦД2 та НАЖХП в результаті комплексного
застосування  гепатопротектора Глутаргін та мільтипробіотика Симбітер від-
бувалась нормалізація показників мікроекології кишечника. Бактеріологічна
ефективність застосованого комплексу терапії проявлялась у відновлені рівня
кисломолочних бактерій: Lactobacillus spp. – lg 8,0±0,2 КУО/г (р<0,05), Biphi-
dobacterium spp.  – lg 10,0±0,4 КУО/г (р<0,05) та Bacteroides spp. – lg 10,1 ±0,3
КУО/г (р<0,05),  а також в елімінації з кишечника патогенної грамнегативної
та грампозитивної мікрофлори. Отримані результати  свідчать про  ефектив-
ність застосування гепатопротектора Глутаргін та мільтипробіотика Симбітер
в комплексній терапіїї пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 та неалкогольною
жировою хворобою печінки.

Перспектива подальшого розвитку полягає у вивченні змін загального та
місцевого імунітету у хворих з ЦД2 та НАЖХП. 
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Е. А. Литвиненко 
Современные подходы к коррекции дисбиотических 

нарушений кишечника у больных сахарным диабетом 2
типа и неалкогольной жировой болезнью печени

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца
Введение. Несмотря на успехи в диагностике и лечении ЦД2 и НАЖБП,

остается целый ряд нерешенных вопросов, что способствует интенсифика-
ции научного поиска, направленного на совершенствование существующих
методов лечения. 
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Цель. Провести оценку изменений показателей микробиоценоза кишеч-
ника у больных СД 2 и НАЖБП до- и после проведенного лечения. 

Материалы и методы. Обследовано 64 больных СД2 и НАЖБП которые
получали базовую сахароснижающим терапию; в зависимости от применен-
ного лечения они были распределены на две группы: 32 больных для лече-
ния которых дополнительно применяли гепатопротектор Глутаргин (группа
А) и 32 больных для лечения которых дополнительно применяли гепатопро-
тектор Глутаргин и мультипробиотик Симбитер (группа Б). Контрольную
группу составили 25 здоровых людей. 

Результаты. У больных СД2 и НАЖБП в результате комплексного при-
менения гепатопротектора Глутаргин и мультипробиотика Симбитер происхо-
дила нормализация показателей микроэкологии кишечника. Бактерио-
логическая эффективность примененного комплекса терапии проявлялась в
восстановлении уровня кисломолочных бактерий, а также в элиминации из
кишечника патогенной грамотрицательной и грамположительной микрофлоры. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности
применения гепатопротектора Глутаргин и мультипробиотика Симбитер в ком-
плексной терапии пациентов  СД 2 и неалкогольной жировой болезнью печени. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, неалкогольна жировая
болезнь печени, кишечник, дисбиоз, лечение.

K.O. Lytvynenko 
Modern approaches to intestine dysbacteriosis 

correction  in patients with diabetes mellitus type 2 and
nonalcoholic fatty liver disease

O.O. Bohomolets National Medical University 
Introduction. 79% of diabetes mellitus type 2 patients with nonalcoholic fatty

liver disease are reported to have disorders of the intestinal microbiota. Despite

advances in diagnosis and treatment of DM and NAFLD, there is still a number of

unresolved issues for intensified research aimed at improvement of existing meth-

ods of treatment. 

The aim was to evaluate changes of  intestine microbiocenosis indicators in

patients with DM type 2 and NAFLD before and after treatment.

Materials and methods. We examined 60 patients with DM 2 and NAFLD

who received basic hypoglycemic therapy. Depending on the applied treatment

they were categorized into two groups: 30 patients received only hepatoprotector

Glutargin and 30 patients received both hepatoprotector Glutargin and multipro-

biotics  Simbiter. The control group consisted of 25 healthy people.

Results. In patients with DM and NAFLD after using  both hepatoprotector

Glutargin and multiprobiotics Simbiter there was seen normalization of the intestine

microecology indicators. Restored levels of lactic acid bacteria and elimination of

intestinal pathogenic gram-negative and gram-positive microorganisms proved

antibacteriological efficacy of the applied therapeutic complex. 
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Conclusions. The obtained results show effectiveness of hepatoprotector

Glutargin and multiprobiotics Simbiter in complex therapy of patients with diabetes

mellitus type 2 and nonalcoholic fatty liver disease. 

Key words: diabetes mellitus type 2, nоnalcoholic fatty liver disease, intestinal

dysbiosis, treatment
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ЦИСТАТИН С, ЯК РАННІЙ МАРКЕР 
УШКОДЖЕННЯ НИРКОВОЇ ТКАНИНИ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика

Вступ. Основним діагностичним критерієм ушкодження ниркової тканини
є швидкість клубочкової фільтрації. В сучасній нефрології швидкість клубоч-
кової фільтрації прийнято оцінювати за рівнем ендогенного креатиніну в
сиворотці крові або використовувати розрахункові формули. Останнім часом
цікавість представляє визначення рівню цистатину С як альтернативному
маркеру оцінки ушкодження ниркової тканини.  

Мета. Оцінити роль цистатину С як раннього маркера ушкодження
ниркової тканини у хворих хронічною хворобою нирок.    

Матеріали та методи. Провести порівняльний аналіз визначення
значень швидкості клубочкової фільтрації через рівні ендогенного креатиніну
та цистатину С в сиворотці крові у хворих з хронічною хворобою нирок.  

Результати. Значення рівню цистатину C мають велику стабільність та
статистичну достовірність як показник ушкодження ниркової тканини при
хворобах нирок у порівнянні з креатиніном. 

Висновки. Дані досліджень та наукової літератури свідчать, що на даний
час цистатин С може розглядатися як перспективний ранній діагностичний
маркер ушкодження ниркової тканини у хворих хронічною хворобою нирок.  

Ключові слова: цистатин C, креатинін, швидкість клубочкової фільтрації.  
ВСТУП
Хронічна хвороба нирок (ХХН) є наслідком практично всіх нефропатій

незалежно від їх природи та призводить до зниження функції нирок протягом
деякого часу. В розвитку ХХН найбільш важливим моментом є приховане
порушення всіх ниркових функцій. Раннє виявлення ХХН дозволяє здійснити
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профілактичні та лікувальні заходи щодо попередження розвитку терміналь-
ної стадії хронічної ниркової недостатності (ХНН). Виділяють п’ять стадій
ХХН: І – ураження нирок з нормальною або збільшеною ШКФ (≥90
мл/хв../1,73м2);  ІІ – помірне зниження ШКФ (60-89 мл/хв../1,73м2); ІІІ – средній
ступінь зниження ШКФ, початкова ниркова недостатність (30-59
мл/хв../1,73м2); ІV – значний ступінь зниження ШКФ, вираженая ниркова
недостатність (15-29 мл/хв../1,73м2); V – термінальна ниркова недостатність
(<15 мл/хв../1,73м2) [1].

Головною небезпеко є неухильне прогресування ХХН до термінальної
стадії ХНН, коли хворі потребують гемодіаліз та пересадку нирки. Саме тому,
актуальним питанням є рання діагностика  ушкодження ниркової тканини та
швидкість прогресування патології нирок. Одним з параметрів оцінки функ-
ціонального стану нирок є швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ).

ШКФ – це об’єм ультрафільтрату плазми через клубочковий фільтр за
одиницю часу. Для визначення ШКФ прийнято використовувати метод
кліренсу ряду ендогенних та екзогенних маркерів (інулін, креатинін, ЕДТА),
які фільтруються в ниркових клубочках, не реабсорбуються та не секре-
туються нирковими канальцями [2].

Інсулін (полісахарид фруктози) тривало розглядався як “золотий стан-
дарт” для розрахунку ШКФ. Але визначення інуліну є коштовним та потребує
значних затрат часу, як для лікаря, так і для хворого в зв’язку з тривалим
моніторингом концентрації інсуліну в крові та сечі.  

Для оцінки ШКФ, також, використовували радіоізотопні та радіоконтрастні
речовини, а ШКФ розраховувалася за швидкістю їх виведення їх з плазми без
вимірювання їх концентрації в сечі. Але ці методики мали високо токсичну дію і
мали складності при зберіганні, обробці та використані радіоактивних речовин.

В практиці оцінювання функції нирок спирається вже багато років на
рівень ендогенного креатиніну в сиворотці крові та розрахунку його кліренсу.
Креатинін має постійну величину у хворих із стабільними нирковими функ-
ціями, вільно фільтрується в клубочках, не реабсорбується, але секретується
(15%) в ниркових канальцях, що зазначає його як критерій для оцінки ШКФ
та функції нирок. Також слід зазначити доступність методики визначення
ендогенного креатиніну в сиворотці крові та сечі. Дана методика, на ряду з
вище зазначеним, має і недоліки. Рівень креатиніну залежить від багатьох не
ренальних факторів (стать, вік, м’язева маса, ожиріння, зневоднення),
а високий рівень креатиніну не завжди є специфічним для патології нирок
(значна білкова їжа, деякі хронічні хвороби). Слід зазначити, що креатинін, як
маркер ШКФ, має такий недолік, як “сліпа зона” – при значеннях ШКФ 40-90
мл /хв../1,73 м² відсутня пропорційність між підвищенням рівню креатиніну та
зниженням ШКФ. Тому в “сліпій зоні” спостерігається, що креатинін дає
хибнонегативні результати, тим самим, не показує початок розвитку ниркової
патології. Тобто, креатинін не показує рані стадії зниження ШКФ. Також, слід
зазначити, що креатинін починає збільшуватися лише після зниження ШКФ
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на 50% та нижче. Необхідно зазначити, що рівень креатиніну встановлюється
через 2-3 дні після настання гострої ниркової недостатності. 

Точність вказаних методів для визначення ШКФ не є абсолютною, тому
була звернена увага на цистатин С, як речовину, що надійно відображає
фільтраційну властивість нирок. Використання цистатину С в нефрології обу-
мовлено тим, що він є високочутливим і точним ендогенним маркером ШКФ,
а тим самим, і патології нирок, що за точністю значно переважає креатинін [3].

Цистатин С – є неглікозованим білком, молекулярна маса якого 13,4 кДа.
Він відноситься до сімейства інгібіторів цистеїнових протеаз. Цистатин С – це
білок, який синтезується всіма клітинами які мають ядро з постійною швидкі-
стю, не секретуються проксимальними канальцями нирок, вільно фільтру-
ється через клубочкову мембрану та повністю метаболізуються в нирках.
Цистатин С є необхідним в регуляції нормальних фізіологічних процесів як
інгібітор цистеїнових протеаз, які здійснюють деградацію позаклітинного мат-
риксу. Цистатин С стимулює синтез або розпад позаклітинних структур в стін-
ках судин (атеросклероз), при ремоделюванні міокарду (серцева недо-
статність, гострий коронарний синдром), при інвазії злоякісних пухлин, на ран-
ніх стадіях прееклампсії, при хворобі Альцгеймера [4].

В нормі рівні цистатину С в сироватці крові обумовлені постійними швид-
костями його синтезу та виведення з організму (переважно через нирки). При
патології  його рівень збільшується. Чим тяжча патологія нирок, тим повіль-
ніше цистатин С фільтрується, і тим більш високі рівні визначаються в сиво-
ротці крові. Рівень цистатину С в сиворотці крові практично залежить тільки
від ШКФ, а також він не споживається метаболічними процесами та метабо-
лічні процеси на нього не діють. Також слід зазначити, що одноразове визна-
чення рівню цистатину С дозволяє вирахувати за формулою значення ШКФ
(наприклад: СКФ=78/цистатин С+4 (Le Bricon et al.), СКФ=119/цистатин С-
33(Sjostrom P et al.) ,СКФ=100/цистатин С-14 (Sjostrom P et al.)) [5].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
ХХН діагностується при значеннях ШКФ < 60 мл /хв../1,73 м² протягом 3

місяців не залежно від причин чи наявності порушення ренальних функцій.
Зниження ШКФ корелює зі ступенем порушення функцій нирок та тяжкістю
ниркової недостатності. Але в деяких випадках втрата функції нефрону не
пов’язана зі змінами значень ШКФ (ранні стадії ренальної патології при
цукровому діабеті), тому нефропатія, що розпочинається, за допомогою ШКФ
не діагностується [5].

Було встановлено, що визначення рівню цистатину С у хворих на цикро-
вий діабет (ЦД) І типу є більш точним методом діагностики зниження функції
нирок ніж визначення креатиніну. Хворим на ЦД з різними стадіями розвитку
патології нирок визначали рівні цистатину С та креатиніну, але більш чутли-
вим виявився цистатин С. Хворі з низьким рівнем креатиніну мають помірне
зниження ШКФ, яке більш значно виявляється рівнем цистатину С в сиворотці
крові. Саме тому, рівень цистатину С в сиворотці крові, дослідники, зазначають як
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більш надійний критерій скринінгу та оцінки порушень функції нирок ніж креа-
тинін. У хворих з ЦД ІІ типу рівень сивороточного цистатину С, також показав
кращі результати щодо оцінки ризику ХХН, як більш точний маркер. 

Розвиток діабетичної нефропатії діагностується за збільшеною екскре-
цією альбуміну з сечею та/або ШКФ. Оскільки у хворих ЦД І типу зазначають
збільшену реабсорбцію органічних речовин проксимальними канальцями
(фосфор, аміак), була звернена увага і на цистатин С в сечі. Він вільно екс-
кретується, потім повністю реабсорбується і катаболізується (без секреції)
тому може слугувати індикатором оцінки тубулярної функції нирок. Автори
зазначають, що екскреція цистатину С в сечі має тенденцію до збільшення у
хворих на ЦД І типу вже на першому році захворювання, а значить можна
використовувати його як ранній маркер ушкодження ниркової тканини [6, 7].  

Автори вважають, що хворим з первинною гіпертензією є доцільним ви-
значати рівень цистатину С в сиворотці крові як кращій параметр для визна-
чення ШКФ у порівнянні з іншими традиційними маркерами (креатинін, сечова
кислота, β2-мікроглобулін). У пацієнтів з гіпертензією висока швидкість екс-
креції альбуміну в сечу пов’язана з атеросклеротичними ушкодженнями судин
і є незалежним фактором ризику серцево-судиних хвороб. Групі хворим було
проведено дослідження, яке показало що рівень цистатину С можна викори-
стовувати як показник ренальної функції, що може бути маркером тяжкості
кардіоваскулярних та ренальних ускладнень у хворих з гіпертензією [8].  

При спостережені за хворими, яким проведена трансплантація нирок,
було визначено, що цистатин С є більш чутливим і точним маркером для ви-
явлення ренальної дисфункції в порівнянні з креатиніном. Також, виявлено,
що в перший день після трансплантації нирки цистатин С в сиворотці крові
швидше знижується ніж креатинін [9].

ВИСНОВКИ
Цистатин С є найбільш точним ендогенним маркером рівня ШКФ у хворих

з прихованими ушкодженнями ниркової тканини у порівнянні з традиційним
маркером - креатиніном. Визначення рівню цистатину С видається перспек-
тивним для оцінки функціонального стану нирок та швидкості прогресування
ушкодження ниркової тканини при різних патологіях нирок (хвороби нирок,
цукровий діабет, гіпертензія, трансплантація нирок).

Література
1. Колесник М. О. Основи нефрології / за ред. М.О.Колесніка.- К.: Здоров’я

України, 2010.- 380 с.
2. Grubb A. Non-invasive estimation of glomerular filtration rate (GFR). The

Lund model: Simultaneous use of cystatin C – and creatinine-based GFR – pre-

diction equations, clinical data and an internal quality check / Grubb A. // Scand.

J. Clin. Lab. Invest.- 2010.- №70 (2).- P.65-70. 

3. Цистатин С как маркер почечных функцій у детей с ХБП / О.В. Кома-
рова, А.Н Цыгин, А.Г. Кучеренко [и др.] // Нефрология и диализ. - 2010. - Т.12,
№4. - С.271-274.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

124
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



4. Вельков В.В. Цистатин С: індикатор скорости клубочковой фильтрации
и маркер тяж ести сердечно-сосудистых событий / В.В. Вельков // Лабора-
торная медицина.- 2011.- №11.- С.57-65.

5. Вельков В.В. Цистатин С – новые возможности и новые задачи для ла-
бораторной диагностики / за ред. В.В. Велькова.- Пущино: ЗАО Диакон, 2011.- 77 с.

6. Сенаторова А.С. Диагностическая ценность цистатина С в моче у
детей с сахарным діабетом 1-го типа как раннего маркера диабетической
нефропатии / А.С. Сенаторова, Е.Г. Муратова // Казанский медицинский жур-
нал.- 2013.- Т.94, №2.- С.186-189.

7. Цистатин С в диагностике хронической болезни почек у больных са-
харным диабетом 2-го типа. / Н.А. Яркова, Н.Н.Боровков, О.В. Занозина [и
др.] // Клиническая медицина.- 2013.- Т.5, №4.- С.89-93. 

8. Cystatin C as predictor of microalbuminuria in the early stage of hyperten-

sion / Palatini P., Benetti E., Zanier A. [et al.] // Nephron.Clin.Pract.- 2009.- №113

(4).- P. 309-314.

9. Chronic kidney disease stage in renal transplantation classification using

cystatin C and creatinine-based equations / White C., Akbari A., Hussain N. [et al.]

// Nephrol. Dial.Transplant.- 2007.- №22 (10).- P. 3013-3020.

А.Г. Лунева, Е.А. Кривенко, Л.В. Вьюницкая
Цистатин С, как ранний маркер повреждения 

почечной ткани
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика
Вступление. Основным диагностическим критерием повреждения по-

чечной ткани является скорость клубочковой фильтрации. В современной
нефрологии скорость клубочковой фильтрации принято оценивать по уровню
эндогенного креатинина в сыворотке крови или использовать расчетные фор-
мулы. Последнее время представляет интерес определение уровня циста-
тина С как альтернативного маркера оценки повреждения почечной ткани.  

Цель. Оценить роль цистатина С как раннего маркера повреждения по-
чечной ткани у больных хронической болезнью почек.    

Материалы и методы. Провести сравнительный анализ определения значе-
ний скорость клубочковой фильтрации с помощью уровней эндогенного креати-
нина и цистатина С в сыворотке крови у больных хронической болезнью почек.  

Результаты. Значения уровня цистатину C имеют большую стабиль-
ность и статистическую достоверность как показатель повреждения почечной
ткани при болезнях почек по сравнению с креатинином. 

Выводы. Данные исследований и научной литературы свидетельствует,
что на текущее время цистатин С можно рассматривать как перспективный
ранний диагностический маркер повреждения почечной ткани у больных хро-
нической болезнью почек.  

Ключевые слова: цистатин C, креатинин, скорость клубочковой фильтрации.  
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A. Luniova, E. Kryvenko, L.Viunytska
Cystatin C as an earlyc marker of renal tissue damage

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. Glomerular filtration rate is the main diagnostic criterion of renal

tissue damage. In modern nephrology glomerular filtration rate can be estimated
based on the level of endogenous creatinine in blood or in serum or  by use of
equations. Recently, it is of interest to determine the level of cystatin C as an
alternative marker for assessment of renal tissue damage.

Purpose. To evaluate the role of cystatin C as an early marker of renal tissue
damage in patients with chronic kidney disease. 

Materials and methods. A comparative analysis of values of glomerular fil-
tration rate using the levels of endogenous creatinine and cystatin C in serum of
patients with chronic kidney disease.

Results. Cystatin C level values showed  greater stability and statistical reli-
ability as a marker of renal tissue damage in diseases of kidneys than creatinine.

Conclusions. The research findings support literature data related to the use
of cystatin C as a promising early diagnostic marker of renal tissue damage in pa-
tients with chronic kidney disease. 

Key words: cystatin C, creatinine, glomerular filtration rate.
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ЗМІНА ЦИРКАДІАННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ
НИРОК ПІД ВПЛИВОМ ПРОПРАНОЛОЛУ: УЧАСТЬ

ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Буковинський державний медичний університет,

м. Чернівці
Вступ. Бета-адреноблокатори широко використовуються в клінічній прак-

тиці, у лікуванні серцевої недостатності, як антигіпертензивні засоби. Меншою мірою
вивчено їх вплив на функцію нирок і, особливо, на хроноритмічну організацію.

Мета. З’ясувати реакцію центральної ланки хроноперіодичної системи
(шишкоподібної залози) і периферичного осцилятора (нирок) на вплив бета-
адреноблокаторів, зокрема, пропранололу за зміненого фотоперіоду.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

126
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Матеріали та методи. Експерименти проведено на 72 білих нелінійних
статевозрілих щурах-самцях масою 160±20г. Вивчали значення блокади бета-
адренорецепторів у регуляції хроноритмів функцій нирок, а також визначали
можливу роль екзогенного мелатоніну (0,5 мг/кг) в механізмах корекції пору-
шень циркадіанної організації вказаних ренальних функцій за умов блокади
бета-адренорецепторів на тлі різної тривалості фотоперіоду.

Результати. Уведення тваринам мелатоніну на тлі дії пропранололу за
різної функціональної активності шишкоподібної залози призводило до зміни
хроноритмічної діяльності нирок. Найбільші зміни реєстрували при дії про-
пранололу в умовах постійного освітлення – уведення мелатоніну лише ча-
стково нівелювало прояви зрушення функцій нирок, а в окремих випадках не
викликало змін. Мелатонін спричиняв збільшення екскреції ендогенного креа-
тиніну на 14% щодо показників тварин, яким індол не уводили, зростання
швидкості клубочкової фільтрації на 37%, дистального транспорту натрію на
8% та зниження на 25% екскреції іонів водню. Вказані зміни зумовлені при-
гніченням синтезу ендогенного мелатоніну під впливом тривалого освітлення
та дією пропранололу.

Висновки. Призначення провідного гормону шишкоподібної залози –
мелатоніну, який володіє вираженими хроноритморегулювальними властиво-
стями, доцільно проводити з урахуванням часової організації фізіологічних
функцій організму, зокрема нирок.

Ключові слова: шишкоподібна залоза, нирки, бета-адреноблокатори,
пропранолол, фотоперіод, ренальні дисфункції.

ВСТУП
Бета-адреноблокатори широко використовуються в клінічній практиці,

у лікуванні серцевої недостатності, як антигіпертензивні засоби [2]. Меншою
мірою вивчено їх вплив на функцію нирок і, особливо, на хроноритмічну
організацію [1]. Такий дизайн дослідження ґрунтувався на особливостях
іннервації шишкоподібної залози у ссавців. Доведено, що цей орган у щурів,
як і у більшості ссавців має винятково симпатичну іннервацію. Симпатичні
нейрони від верхніх шийних гангліїв у складі п.п. conarii досягають паренхіми
епіфіза. На відміну від нижчих хребетних, у савців шишкоподібна залоза
майже не має нервових зв’язків з центральною нервовою системою. У парен-
хімі епіфіза виявлено α,- і β-адренорецептори [7]. Експериментальними
дослідженнями доведено, що модифікація надходження симпатичних імпуль-
сів до шишкоподібної залози змінює ступінь активації норадреналіном адені-
латциклази шишкоподібної залози. Додаванням норадреналіну до культури
цього органа уже через 5 хвилин спричиняє 5-разове підвищення ендогенної
концентрації цАМФ, а через 10-15 хвилин настає максимум. Такий ефект
досягається через β-адренергічні рецептори, а не посередництвом α-адре-
норецепторів. Це підтверджено тим, що уведення β-адренергічного блокатора
пропранололу повністю гальмує викликане норадреналіном підвищенням
концентрації цАМФ. Важливим залишається і те, що становлення реактивності
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аденілатциклазної системи шишкоподібної залози чутливої до норадреналіну,
відбувається в ранньому онтогенезі, і завершується у перші дні після народження.

Мета роботи - з’ясувати реакцію центральної ланки хроноперіодичної
системи (шишкоподібної залози) і периферичного осцилятора (нирок) на
вплив бета-адреноблокаторів, зокрема, пропранололу за зміненого фотоперіоду.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Впродовж 1 місяця до початку та під час експерименту тварин утриму-

вали у віварії за умов сталої температури (18-210 С) і вологості повітря (50-
55 %) в окремих клітках з вільним доступом до води та їжі, з відповідними до
модельованого фотоперіоду умовами освітлення, із дотриманням положень
Директиви ЄЕС №609 (1986) та наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 р
“Про заходи щодо подальшого удосконалення організаційних норм роботи з
використанням експериментальних тварин”. 

Експерименти проведено на 72 білих нелінійних статевозрілих щурах-
самцях масою 160±20г. Вивчали значення блокади бета-адренорецепторів у
регуляції хроноритмів екскреторної, іонорегулювальної та кислотовидільної
функцій нирок, а також визначали можливу роль екзогенного мелатоніну в меха-
нізмах корекції порушень циркадіанної організації вказаних ренальних функцій за
умов блокади бета-адренорецепторів на тлі різної тривалості фотоперіоду.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Попередніми роботами нами [4,5] доведено, що у нижчих хребетних шиш-

коподібна залоза функціонує як один з центральних фоторецепторних пейс-
мекерів. У вищих хребетних (птахи і ссавці) ця функція, як основна, зникає.
Натомість орган трансформується в ендокринну залозу, зв’язок з довкіллям,
зокрема освітленістю, зберігається але не прямо, а опосередковано шляхом
формування хроноперіодичної системи організму, складовою якої залиша-
ється фотоперіодична система мозку [7]. Так, тривале утримування щурів при
освітленні, що істотно зменшувало надходження симпатичної імпульсації до
шишкоподібної залози призводило до змін в аденилатциклазній системі,
аналогічно тим, що відбувалися при хронічній енервації органа.

Участь симпатичної іннервації, як і нейромедіатора норадреналіну та аде-
нілатциклази в продукції мелатоніну доведено в багатьох роботах. Показано,
що норадреналін збільшує концентрацію цАМФ при тих же умовах, при яких
продукція мелатоніну зростає.

Сенсорний подразник (темрява) підвищує активність симпатичних ней-
ронів, викликає вивільнення нейромедіатора з симпатичних нервових закін-
чень у шишкоподібній залозі. Норадреналін активує чутливу до нього
аденілатциклазу, збільшує внутрішньоклітинну концентрацію цАМФ. У свою
чергу цАМФ стимулює активність N-ацетилтрансферази, що прискорює утво-
реня N-ацетилсеротоніну і підвищує продукцію мелатоніну.

Світло гальмує активність гідроксиіндол-о-метилтрансферази і N-ацетил-
трансферази та зменшує концентрацію мелатоніну в шишкоподібній залозі.

Таким чином, було доведено, що продукція мелатоніну в епіфізі, опосе-
редкована симпатичною іннервацією.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

128
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Низкою досліджень щодо регуляції циркадіанних ритмів функцій нирок
доведено, що за тривалості освітлення 12С:12Т екскреторна функція нирок
залишається досить сталою. В умовах зміненого світлового режиму вини-
кають явища десинхронозу. Так, при перебуванні тварин за тривалого ціло-
добового освітлення (7, 15 і 30 діб) зростає добова екскреція іонів натрію. А
за умов видалення шишкоподібної залози, тривале освітлення спричиняло
підвищений калійурез, зростання швидкості фільтрації заряду натрію. Таким
чином, довготривале освітлення є одним з чинників розвитку ренальних дисфункцій.

Використання водних навантажень у тварин за зміненого світлового
режиму дозволило виявити приховані, компенсовані зрушення роботи нирок.
Постійне освітлення є вагомим стресовим чинником десинхронізації цирка-
діанного ритму функції нирок.

Уведення мелатоніну, епіталаміну чи епіталону за моделювання різних
порушень функції нирок, морфометричними дослідженнями участі централь-
них ланок у забезпеченні часової організації фізіологічних функцій доведено,
що порушення експресії гена c-fos у нейронах супрахіазматичних (білок c-

Fos) та паравентрикулярних ядер гіпоталамуса спричиняє десинхроноз вмісту
імуноспецифічного білка c-Fos [7]. Під впливом епіталону зростає експресія
білків c-Fos  у шишкоподібній залозі, що підтверджує припущення про регу-
ляторні механізми коротких пептидів [6].

Останніми роками доведено, що регуляторні пептиди, зокрема, епіталон
здатні впливати на стан генома [6].

Експериментальні дослідження показали, що пропранолол у дозі 2,5 мг/кг
маси тіла за умов стандартного освітлення зменшує середньодобовий рівень
сечовиділення порівняно з інтактними тваринами на 43%, гальмує швидкість
клубочкової фільтрації більш, ніж вдвічі, спричиняє азотемію та підвищує екс-
крецію білка з сечею, сприяє гіпернатрійемії, зменшує абсолютну реабсорб-
цію катіона, гальмує проксимальну та дистальну реабсорбцію іонів натрію на
36%, зменшує екскрецію іонів водню та величину амонійного коефіцієнта.

Уведення пропранололу на тлі гіперфункції шишкоподібної залози при-
зводить до десинхронозу функцій нирок упродовж доби. Найглибші зміни
реєстрували при постійному освітленні, що може бути пов’язано з пригнічен-
ням синтезу ендогенного мелатоніну та адитивною дією пропранололу і три-
валої експозиції світлом.

За умов стандартного освітлення при дії пропранололу в шишкоподібній
залозі зростає відсоток темних пінеалоцитів до 49±1,4%, а відсоток світлих –
знижується до 51±1,4%. Вказані зміни відповідають гальмуванню функції
шишкоподібної залози. 

При гіперфункції шишкоподібної залози спричиненою тривалою темря-
вою відсоток темних пінеалоцитів становив всього 21±1,1%, тоді як відсоток
світлих пінеалоцитів зростав до 79±1,5%. Уведення пропранололу ще біль-
шою мірою пригнічувало активність шишкоподібної залози [3]. 
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Уведення тваринам мелатоніну (0,5 мг/кг) на тлі пропранололу за різної
функціональної активності шишкоподібної залози призводило до зміни хро-
норитмічної діяльності нирок. Найбільші зміни реєстрували при дії пропрано-
лолу в умовах постійного освітлення – уведення мелатоніну лише частково
нівелювало прояви зрушення функцій нирок, а в окремих випадках не викли-
кало змін. Мелатонін спричиняв збільшення екскреції ендогенного креатиніну
на 14% щодо показників тварин, яким індол не уводили, зростання швидкості
клубочкової фільтрації на 37%, дистального транспорту натрію на 8% та зни-
ження на 25% екскреції іонів водню. Вказані зміни зумовлені пригніченням синтезу
ендогенного мелатоніну під впливом тривалого освітлення та дією пропранололу.

ВИСНОВОК
Призначення провідного гормону шишкоподібної залози – мелатоніну,

який володіє вираженими хроноритморегулювальними властивостями,
доцільно проводити з урахуванням часової організації фізіологічних функцій
організму, зокрема нирок.

Перспективи подальшого розвитку наукового дослідження.  Актуальність
подальших досліджень стосовно фізіологічних взаємин між шишкоподібною
залозою та іншими органами, зокрема, з’ясування особливостей добових
перебудов функцій нирок за умов дії мелатоніну при різній функціональній
активності шишкоподібної залози на тлі дії пропранололу, не викликає сумнівів.
Не до кінця з’ясованими залишаються зв’язки шишкоподібної залози з різ-
ними біологічними системами, в тому числі нирками. Необхідно проводити
подальші ґрунтовні дослідження впливу екзогенного мелатоніну для з’ясу-
вання перспективності його використання не тільки у експериментальних до-
слідженнях, особливо враховуючи складність та різноманітність його ефектів,
але і впровадження у клінічну медицину.
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В.П.Пишак, М.И.Кривчанская 
Изменение циркадианной организации функций почек под

воздействием пропранолола: участие шишковидной железы
Буковинский государственный  медицинский университет, 

г. Черновцы 
Введение. Бета-адреноблокаторы широко используются в клинической

практике, в лечении сердечной недостаточности, как антигипертензивные
средства. В меньшей степени изучено их влияние на функции почек и, особенно,
на хроноритмичную организацию.

Цель. Выяснить реакцию центрального звена хронопериодичной си-
стемы (шишковидной железы) и периферического осциллятора (почек) на
воздействие бета-адреноблокаторов, в частности, пропранолола при изме-
ненном фотопериоде.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 72 белых нелиней-
ных половозрелых крысах-самцах массой 160 ± 20г. Изучали значение бло-
кады бета-адренорецепторов в регуляции хроноритмов функций почек, а
также определяли возможную роль экзогенного мелатонина (0,5 мг/кг) в
механизмах коррекции нарушений циркадианной организации указанных
почечных функций в условиях блокады бета-адренорецепторов на фоне
различной продолжительности фотопериода .

Результаты. Введение животным мелатонина на фоне действия пропра-
нолола при различной функциональной активности шишковидной железы
привело к изменению хроноритмичной деятельности почек. Наибольшие
изменения регистрировали при действии пропранолола в условиях посто-
янного освещения – введение мелатонина частично нивелировало проявле-
ния сдвигов функций почек, а в отдельных случаях не вызвало изменений.
Мелатонин вызывал увеличение экскреции эндогенного креатинина на 14 %
относительно показателей животных, которым индол не вводили, рост ско-
рости клубочковой фильтрации на 37 %, дистального транспорта натрия на
8 % и снижение на 25 % экскреции ионов водорода. Указанные изменения
обусловлены угнетением синтеза эндогенного мелатонина под влиянием дли-
тельного освещения и действием пропранолола.

Выводы. Назначение ведущего гормона шишковидной железы – мела-
тонина, который обладает выраженными хроноритморегулирующими свой-
ствами, целесообразно проводить с учетом временной организации
физиологических функций организма, в частности почек. 

Ключевые слова: шишковидная железа, почки, бета-адреноблокаторы,
пропранолол, фотопериод, ренальные дисфункции.
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V.P. Pishak, M.I.Kryvchanska 
Changes of circadian organization of kidney functions under
the influence of propranolol: the pineal gland involvement 

Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
Introduction. Beta-blockers are widely used in clinical practice as antihyper-

tensive agents for the treatment of heart failure. Their effects on renal function and

especially on organization of chronorhythms are less covered in studies.

Purpose.  To determine the response of the central link of the chronorhythms

system (pineal gland) and peripheral oscillators (kidneys) to beta-blockers, includ-

ing propranolol at a modified photoperiod. 

Materials and methods. The experiments were conducted on 72 white non-

linear mature male rats weighing 160 ± 20 g. We studied the importance of beta-

adrenergic receptors blockade in the regulation of kidney chronorhythms  and

determined the possible role of exogenous melatonin (0.5mg/kg) in correction of

affected circadian organization  of the specified renal function in beta-adrenergic

receptors blockade against the background of a different length photoperiod.

Results. Administration of melatonin against the background of propranolol

in various functional activity of the pineal gland was found to lead to changes of

the kidneys chronorhythms. The greatest changes were recorded by the action of

propranolol in continuous exposure to light; introduction of melatonin partially neu-

tralized expression of renal function changes and in some cases caused no

change. Melatonin caused the increase in excretion of endogenous creatinine by

14% compared to the animals, which had not received indole, as well as an in-

crease in glomerular filtration rate by 37%, distal sodium transport by 8% and  de-

crease in excretion of hydrogen ions by 25%. These changes are conditioned by

inhibition of the endogenous melatonin synthesis caused by prolonged exposure

to light and propranolol.

Conclusions. Melatonin as the major hormone of the pineal gland, which

possesses marked chronorhythm-regulating properties, is advisable after  consid-

eration of  circadian organization of physiological  body functions, including the

renal ones.

Key words: pineal gland, kidney, beta-blockers, propranolol, photoperiod,

renal dysfunction.
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В.І. Ткаченко 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ 
УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ З 

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика
Мета. Оцінка результатів впровадження основних положень уніфікова-

ного клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий
діабет 2 типу в Україні на етапі первинної допомоги. 

Матеріали і методи. Оцінка впровадження протоколу здійснювалась
шляхом анкетування 112 сімейних лікарів  (віком 38,3±1,18 років, стаж роботи
за фахом – 5,93±0,52 роки) за допомогою розробленої анкети щодо знання
та ефективності застосування нового протоколу з ведення цукрового діабету 2 типу. 

Результати. Прихильність лікарів до застосування протоколу та якість
медичної допомоги, оцінені на ранній стадії впровадження протоколу, є не-
достатніми. Досягнення цільових рівнів показників спостерігається у незнач-
ного відсотка пацієнтів. Це частково пов’язано з недостатнім знанням
сімейними лікарями протоколу. Отримані результати подібні до результатів європей-
ського досвіду  впровадження нових керівництв з ведення діабету на ранніх етапах. 

Висновки. Ситуація в Україні  потребує подальшого аналізу і пошуку
шляхів оптимізації надання діабетологічної допомоги на первинній ланці. З
цією метою ми розробили та видали посібник з диспансеризації і профілак-
тики цукрового діабету 2 типу на етапі первинної допомоги.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, первинна медична допомога,
уніфікований клінічний протокол,  оцінка впровадження.

ВСТУП
Цукровий діабет насьогодні набув масштабів «неінфекційної епідемії».

Міжнародна Діабетична Федерація (IDF) у 2012 р. оцінила, що на діабет у світі
страждає біля 371 мільйонів населення. Прогнозується, що до 2030 року ця
цифра підвищиться до 552 мільйонів. В Україні поширеність діабету станом
на кінець 2011 року складала 3342,4 на 100000 населення (3,3%), загальна
кількість хворих на цукровий діабет - 1 256 559 осіб [1].  

Зростання поширеності і захворюваності на цукровий діабет призводить
до зростання інвалідності, госпіталізації, смертності від цього захворювання,
зниження якості життя пацієнтів. 

В Україні для покращання ситуації щодо цукрового діабету проведено
реалізацію Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011
роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 14)  та

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

133
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



запроваджено Державну цільову програму «Цукровий діабет» на 2009-2013
роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877),
завданнями яких є розроблення пропозицій щодо удосконалення надання
медичної допомоги хворим на цукровий діабет і визначення пріоритетним
амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги [2]. 

В сучасних умовах активного переходу системи охорони здоров’я України
на засади сімейної медицини диспансеризація та спостереження осіб з фак-
торами ризику цукрового діабету, хворих із компенсованим і субкомпенсова-
ним цукровим діабетом, профілактика різноманітних його ускладнень повинна
здійснюватись на етапі первинної медичної допомоги – сімейними лікарями
та дільничними терапевтами (Наказ МОЗ України від 27.08.2010 р. № 728,
Наказ МОЗ України від 05.08.2009 р. № 574), що спонукало до створення
науково-методичного супроводу реалізації цих завдань [3, 4].

За нашою участю було створено клінічну настанову та уніфікований
клінічний протокол з надання медичної допомоги хворим на ЦД 2 типу (Наказ
МОЗ України від 21.12.2012 р. № 1118 «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
цукровому  діабеті 2 типу»), які  визначили обсяги медичної допомоги хворим
на ЦД 2 типу на первинному етапі. Впровадження створених клінічної наста-
нови та уніфікованого клінічного протоколу повинні забезпечити стандарти-
зацію та якість медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу в умовах
реформування системи охорони здоров’я на засадах сімейної медицини [5]. 

Якість медичної допомоги - надання медичної допомоги та проведення
інших заходів щодо організації надання закладами охорони здоров’я медичної
допомоги відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я. (Наказ МОЗ
України від 28.09.2012 р.  № 752).

Згідно з концептуальною моделлю Донабедіана (Avedis Donabedian,

1980), яка широко застосовується для опису якості медичної допомоги в світі,
якість медичної допомоги оцінюється з позиції оцінки трьох її компонентів —
структури, процесу і результату. Структура — це людські та матеріально-тех-
нічні ресурси, що використовуються для надання медичної послуги. Процес
— це фактичне лікування, що пропонується хворому, результати впровад-
ження протоколів і стандартів. Результат — це те, що відбувається з хворим
у процесі лікування, наприклад, летальність і тривалість перебування на
ліжку, задоволеність лікуванням, якість життя. Отже оцінка якості  надання
медичної допомоги при таких складних хронічних захворюваннях як діабет є
досить складним процесом [6].

Проблема якості медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу
актуальна не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, особливо за умов впро-
вадження нових керівництв. В світі проводяться дослідження з оцінки якості
медичної допомоги хворим на цукровий діабет [7-10], а також проблем та
бар’єрів щодо їх впровадження [11-12].
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Одним з таких досліджень було масштабне дослідження GUIDANCE, яке
оцінювало якість медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу після
впровадження нових керівництв у медичній практиці шляхом аналізу елек-
тронних карток пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, задоволеності лікуван-
ням пацієнтів та прихильності лікарів до застосування керівництв за допо-
могою спеціальних опитувальників серед 8 європейських країн: Бельгія,
Франція, Німеччина, Італія, Ірландія, Швеція, Нідерланди, Великобританії.
Автори вивчали показники якості процесу та результату, серед яких були
рівень глікозильваного гемоглобіну, артеріального тиску, показники ліпідо-
грами, індексу маси тіла, відсоток пацієнтів, яким визначені ці показники,
призначені цукрознижуючі, гіпотензивні, гіполіпідемічні препарати, задоволе-
ність лікуванням та якість життя пацієнтів. Було встановлено що прихильність
лікарів до застосування нових керівництв стосовно деяких цільових показни-
ків  була відносно високою наприклад, HbA1c був призначений за останні 12
міс в 97,6% випадків. Але рівень досягнення цільових показників HbA1c був
низьким - тільки в середньому 53,6% пацієнтів досягли HbA1c ≤ 7%. Варіація
показників між країнами  була значною і для інших показників якості процесу
і результату. Та у порівнянні з попереднім аналізом, на більш ранніх етапах
впровадження, автори відзначили деякі обнадійливі позитивні тенденції в
країнах Європи щодо досягнення цільових показників ведення хворих з діа-
бетом 2 типу, але ситуаціях в країнах потребує подальшого вдосконалення [10].

Для України насьогодні також є актуальним аналіз результатів впровад-
ження медико-технологічних документів з надання медичної допомоги хворим
на цукровий діабет 2 типу, затверджених Наказом МОЗ України від 21 грудня
2012 р. № 1118, особливо серед лікарів первинної ланки охорони здоров’я.
Отже, метою дослідження стало провести оцінку результатів впровадження
уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на
цукровий діабет 2 типу (Наказу МОЗ України від 21 грудня 2012 р. № 1118)
серед лікарів первинної ланки охорони здоров’я шляхом анкетування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Проведено групове роздаткове анкетування 112 лікарів «Загальної прак-

тики – сімейної медицини» з різних областей України за допомогою спеці-
ально розробленого опитувальника щодо оцінки впровадження основних
положень уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги
хворим на цукровий діабет 2 типу. Опитувальник складається з 40 питань
стосовно організаційної, діагностично-лікувальної та профілактичної роботи
лікаря первинної медичної допомоги, стосовно знання ними основних поло-
жень медико-технологічного документа, оцінки можливості застосування цих
положень на практиці, та питання щодо досягнення лікарем індикаторів якості
медичної допомоги та рекомендованих цільових показників, зазначених в уні-
фікованому клінічному протоколі. Таким чином, за допомогою опитувальника
можливо оцінити якість структури, процесу і результату медичної допомоги
хворим на цукровий діабет 2 типу.
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Вік респондентів складав – 38,3±1,18 років, стаж роботи за фахом –
5,93±0,52 роки, з них 59 лікарів (52,7%) – працюють у місті, 32 (28,6%) – у
райцентрі, 21 (18,7%) – у сільській місцевості. Статистичний аналіз був про-
ведений за допомогою  Excel 2007, SPSS.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дані нашого анкетування показали, що умовах реформування лікарі «За-

гальної практики – сімейної медицини» мають відсоток пацієнтів з цукровим
діабетом 2 типу біля 20,13±2,25%. Але, незважаючи на це, через рік після
впровадження уніфікованого клінічного протоколу серед опитаних лікарів
тільки 64 лікаря (57,1% ) ознайомились з цим документом, 36 (32,1%) вказали
що не ознайомились, з них 18 (16,0%) - тому, що «не було часу» та 14 (12,5%)
- тому, що «не знають про існування протоколу»,  і 12 (10,7%) утримались від
уточнення причини.  При цьому майже всі лікарі загальної практики - сімейної
медицини (98,2%) вказали, що мають хороший доступ до інших фахівців і
можуть забезпечити міждисциплінарну командну структуризовану допомогу
за мультидисциплінарним принципом  хворим на цукровий діабет 2 типу. 104
(92,9%) сімейних лікаря вказали, що пропонують навчання самоконтролю
цукрового діабету пацієнтам, і 78 (69,6%) лікаря проводять це навчання.
58 (51,7%) лікарів вказали, що самостійно призначають пероральні цукроз-
нижуючі препарати, але інсулінотерапію не призначає жоден сімейний лікар.
Стосовно знання лікарями основних положень протоколу було відмічено, що
рекомендовані протоколом цільові рівні глікозильованого гемоглобіну HbA1c

≤ 7% правильно вказали – 17 (15,2%) лікарів, артеріального тиску ≤ 140/80
мм.рт.ст. – 11 (9,8%) лікарів. Рівень досягнення цільових показників сімейними
лікарями в процесі лікування також був низьким. Так, лікарі вказали, що лише
51,3±3,4% пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу досягають в процесі лікування
цільового рівня HbA1c≤7 %; лише 37,64±2,59% пацієнтів з цукровим діабетом
2 типу мають артеріальний тиск ≤ 140/80 мм.рт.ст., з них отримують лікування
антигіпертензивними засобами 73,59±2,96% пацієнтів; рівень холестерину
≤4,5 ммоль/л мають 29,94±2,38% пацієнтів, і 50,36±3,83% з них отримують
гіполіпідемічні препарати. Але виявлені нами дані не можуть свідчити про
низьку якість діабетологічної допомоги, здійснюваної сімейними лікарями,
оскільки у її здійсненні бере участь мультидисциплінарна команда спеціалі-
стів. З іншого боку дані літератури щодо діабетологічної допомоги в інших
країнах вказують на подібну ситуацію в досягненні цільових рівнів показників
пацієнтами. Так, при порівнянні прихильності сімейних лікарів та дотримання
ними нових керівництв з ведення діабету у дослідженні GUIDANCE серед
сімейних лікарів 8 країн Європи було встановлено, що в середньому 77,3%
хворих з цукровим діабетом 2 типу спостерігаються на первинній ланці у
сімейних лікарів. Визначення HbA1c за останні 12 міс було здійснено на пер-
винній ланці у 97,6% пацієнтів, тобто прихильність до виконання цих реко-
мендацій сімейними лікарями була високою. Але рівень досягнення цільових
показників у пацієнтів був низьким, тільки 53,6% пацієнтів з цукровим діабетом

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

136
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



2 типу досягли в процесі лікування цільового рівня HbA1c ≤7 %; лише 19,3%
пацієнтів досягли рекомендованого артеріального тиску ≤ 130/80 мм.рт.ст. та
30% пацієнтів – рекомендованого рівня холестерину ≤4,0 ммоль/л. З цих
пацієнтів отримували лікування антигіпертензивними засобами 80,9% паці-
єнтів; і гіполіпідемічними препаратами - 67,6%, хоча варіація між результа-
тами серед країн була значною [15]. 

ВИСНОВКИ
Прихильність лікарів до застосування основних положень уніфікованого

клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет
2 типу та якість медичної допомоги, оцінені на ранній стадії впровадження
протоколу в Україні, є недостатніми. Це частково пов’язано з недостатнім
знанням сімейними лікарями цих положень. Отримані результати подібні до
європейського досвіду щодо результатів впровадження нових керівництв з
ведення діабету. Ситуація в Україні  потребує подальшого аналізу і пошуку
шляхів оптимізації. З цією метою ми розробили та видали посібник з диспан-
серизації і профілактики цукрового діабету 2 типу на етапі первинної допо-
моги, який допоможе лікарям загальної практики – сімейної медицини в
проведенні більш ефективного і якісного ведення цукрового діабету 2 типу.
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В.И. Ткаченко 
Оценка результатов внедрения унифицированного клини-

ческого протокола по ведению больных сахарным диабетом
2 типа на этапе первичной медицинской помощи

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П.Л. Шупика

Цель. Оценка результатов внедрения основных положений унифициро-
ванного клинического протокола по оказанию медицинской помощи больным
сахарным диабетом 2 типа в Украине на этапе первичной помощи. 

Материалы и методы. Оценка внедрения протокола осуществлялась
путем анкетирования 112 семейных врачей (в возрасте 38,3 ± 1,18 лет, стаж
работы по специальности - 5,93 ± 0,52 года) с помощью разработанной
анкеты относительно знания и эффективности применения нового протокола
по ведению сахарного диабета 2 типа. 

Результаты. Приверженность врачей к применению протокола и каче-
ство медицинской помощи, оцененные на ранней стадии внедрения прото-
кола, являются недостаточными. Достижение целевых уровней показателей
наблюдается у незначительного процента пациентов. Это частично связано
с недостаточным знанием семейными врачами протокола. Полученные
результаты подобны результатам европейского опыта внедрения новых
руководств по ведению диабета на ранних этапах. 

Выводы. Ситуация в Украине требует дальнейшего анализа и поиска
путей оптимизации диабетологической помощи на первичном звене. С этой
целью мы разработали и издали пособие по диспансеризации и профилак-
тики сахарного диабета 2 типа на этапе первичной помощи.
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Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, первичная медицинская
помощь, унифицированный клинический протокол, оценка внедрения.

V.Tkachenko 
Assessing the implementation of standardized clinical protocol for type

2 diabetes  patients primary care
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Aim. The own data on assessment of the implementation of new clinical pro-

tocol for type 2 diabetes patients primary care in Ukraine are presented in the article. 

Materials and methods. 112 general practitioners (age=38,3±1,18 years,

employment history =5,93±0,52 years) were involved into the questionnaire study

to assess the knowledge about the use of new protocol for type 2 diabetes care.

Results. The adherence of the general practitioners to the use of the new clinical

protocol as well as quality of care which were assessed at the early stage of pro-

tocol implementation, were found to be insufficient. Achieving the target perform-

ance levels was seen in  a small percentage of patients. This is partly due to the

lack of knowledge related to the protocol. The results are similar to the European expe-

rience of the implementation of new guidelines for diabetes management  at early stages. 

Conclusion. The situation in Ukraine requires further analysis and search for

the  ways to optimize diabetes primary care. For this purpose, we published the

manual for diabetes primary care.

Key words: type 2 diabetes, primary care, standardized clinical protocol, as-

sessment of implementation.
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ВПЛИВ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА 
ВИРАЖЕНІСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ЗМІН 
СОННИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ

ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика
Вступ. Підвищений артеріальний тиск (АТ) зустрічається в 50-80% паці-

єнтів з цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2). За даним UKPDS з підвищенням АТ
на кожні 10 мм.рт.ст. ризик кількості ускладнень зі сторони серцево-судинної
системи (ССС) збільшується на 10%.
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Мета. Визначити вплив артеріальної гіпертензії (АГ) на вираженість
ате-росклеротичних змін у хворих на ЦД 2-го типу та оцінити реальну
прихильність (комплаєнс) пацієнтів до призначеної терапії.

Матеріали та методи. В дослідження включено 52 пацієнта із ЦД 2
(29 чоловіків, 23 жінки, середній вік (57,3±1,21) років). Проведено вивчення
медичних карток пацієнтів із визначенням середнього АТ за останні 2 роки
спостереження, ультразвукове дослідження (УЗД) сонних артерій (СА),
опитування з метою визначення реальної прихильності до призначеної
медикаментозної терапії. Статистичний аналіз даних та обробка результатів
були виконані за допомогою Excel 2010.

Результати. АГ була виявлена у 49 хворих (94,2%), ішемічна хвороба
серця (ІХС) – у 35 хворих (67,3%) (основна група), в 11 (21,2%) з них в анам-
незі інфаркт міокарда (ІМ). У 17 пацієнтів (32,7%) не було ІХС (група порів-
няння). Середній АТ основної групи становив (166,2±2,3/88,5±1,1) мм.рт.ст.,
що достовірно вище за групу порівняння (157,3±3,5/87,1±0,8) мм.рт.ст.
(р<0,05). Середня товщина комплексу інтима-медіа (ТКІМ) основної групи
складала (1,24±0,02) мм, що є достовірно вищим показником за групу порів-
няння (0,88±0,06) мм, р<0,05. Рівень середнього АТ у хворих із атеросклеро-
тичними бляшками (АБ) (157,3±3,5/87,1±0,8) мм.рт.ст. достовірно вищий
порівняно з хворими з ТКІМ до 0,9 мм (149,3±7,2/86,2±3,1) мм.рт.ст. (р<0,05).
За результатами  аналізу опитування встановлено комплаєнс >80% лише у
15 хворих (28,8%). 

Висновки. У пацієнтів із ЦД 2 з гіршим контролем АТ більш виражене по-
товщення КІМ і більша частка формування АБ у СА, що частіше супроводжу-
ється розвитком ІМ; для більш ефективного контролю ведення пацієнтів із
ЦД 2 рекомендоване застосування командного підходу сімейного лікаря та
лікаря-ендокринолога; для покращення ефективності надання профілактичної ме-
дичної допомоги необхідне подальше вивчення результатів УЗД СА при ЦД 2.

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, артеріальна гіпертензія,
атеросклероз, ішемічна хвороба серця, комплекс інтима-медіа.

ВСТУП
Цукровий діабет (ЦД) займає третє місце серед всіх хронічних неінфек-

ційних захворювань у світі після серцево-судинної та онкопатології [1].
За даними експертів ВООЗ у світі в 2010 році хворих на ЦД нараховува-

лося біля 360 млн. За даними МОЗ України, станом на 2012 рік на диспан-
серному обліку по ЦД перебувало понад 1 млн. 250 тисяч осіб. Більш того,
на основі даних епідеміологічних досліджень можна припустити, що дійсна
розповсюдженість ЦД в Україні в 2-2,5 рази вища. Серед дорослого насе-
лення біля 10% людей страждають на ЦД 2-го типу, а серед населення
старше 65 років – 20% [2]. Зростання захворюваності на ЦД відбувається в
основному за рахунок хворих на ЦД 2-го типу, на долю якого припадає біля
6-7% загальної популяції [1,3]. 
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Як відомо, найбільш частими ускладненнями ЦД являються серцево-су-
динні захворювання (ССЗ). Ця патологія відмічається більш ніж у половини
осіб, хворих на ЦД [3]. За даними ВООЗ до 75% хворих на ЦД 2-го типу гинуть
внаслідок саме серцево-судинних катастроф. ЦД 2-го типу є одним із голов-
них незалежних факторів ризику серцево-судинної патології (ССП), що часто
визначає прогноз, в тому числі для життя, у хворих даної категорії. ССП у
пацієнтів із ЦД 2-го типу як причина смертності посідає лідируюче місце прак-
тично у всіх країнах світу. Серед хворих на ЦД поширеність ішемічної хвороби
серця (ІХС) в 2-4 рази, ризик розвитку гострого інфаркту міокарда (ІМ) – в
6-10 разів вище, ніж серед осіб без ЦД у загальній популяції хворих [4]. 

У 50-80% хворих ЦД 2-го типу поєднується з артеріальною гіпертензією
(АГ), що істотно збільшує ризик розвитку ускладнень. У таких хворих значно
підвищений ризик передчасної смерті, на 1/3 знижена тривалість життя.
Підвищення систолічного артеріального тиску (САТ) на кожні 10 мм.рт.ст. у
хворих з ЦД збільшує ризик розвитку серцево-судинних подій на 20% [1,5]. 

АГ може бути як наслідком ЦД 2-го типу, так і причиною його розвитку. У
ряді робіт показано, що при тривалому перебігу АГ внаслідок хронічного зни-
ження периферичного кровотоку відбувається зниження чутливості тканин до
інсуліну з подальшим розвитком ЦД 2-го типу. ЦД і АГ незалежно від того,
що первинне, взаємно посилюють тяжкість перебігу захворювання [6].

Доведено, що в основі частого ураження ССС у хворих на ЦД лежить роз-
виток атеросклерозу судин різної локалізації, фактором ризику прогресування
якого є також АГ [3]. На доклінічних стадіях у пацієнтів із ЦД 2-го типу атеро-
склеротичні зміни в судинах не супроводжується гемодинамічними розладами
і такий стан досить часто недооцінюється практичними лікарями, особливо у
нормотензивних пацієнтів.

Згідно з рекомендаціями Американської асоціації серця (American Heart

Association), для достовірної оцінки атеросклеротичного ураження можна
використовувати неінвазивне ультразвукове дослідження (УЗД) сонних арте-
рій (СА) із визначенням товщини комплексу інтима – медіа (КІМ) СА [7]. В ряді
досліджень [8,9] продемонстровано, що товщина КІМ кореляційно пов’язана
з факторами ризику ССЗ (дисліпідемією, АГ, ЦД) і станом вінцевих судин
серця. Товщина КІМ СА надійно відображає вираженість системного атеро-
склерозу [10].

Враховуючи відому ефективність застосування профілактичних програм
щодо розвитку ІХС, актуальним є одержання нових наукових даних щодо
впливу АГ на вираженість атеросклерозу і частоту розвитку ІХС у хворих на
ЦД 2-го типу.

Отже, у зв'язку з високим ризиком розвитку серцево-судинних усклад-
нень, що призводять до ранньої інвалідизації та передчасної смерті, важли-
вим питанням постає дослідження впливу АГ на вираженість ССП у пацієнтів,
хворих на ЦД 2-го типу.
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Мета дослідження. Визначити вплив АГ на вираженість атеросклеротич-
них змін у хворих на ЦД 2-го типу та оцінити реальну прихильність (компла-
єнс) пацієнтів до призначеної терапії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Дослідження проведено на кафедрі сімейної медицини на базі КНП  «ЦПМСД

Русанівка» (м. Київ) та КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» в 2012-2014 рр.
В дослідження було включено 52 пацієнта (середній вік (57,3±1,21) років)

із встановленим діагнозом ЦД 2-го типу, середнього ступеня тяжкості в стані
субкомпенсації: 29 чоловіків (55,8%) (середній вік (56,55±1,7) років) і 23 жінки
(44,2%) (середній вік (58,35±1,7) років). 38,5% пацієнтів (20 пацієнт) постійно
спостерігалися сімейним лікарем, а 61,5% (32 пацієнта) – ендокринологом.

В дослідження не включалися хворі з недостатнім контролем глікемії, сер-
цевою недостатністю, неконтрольованою дисліпідемією, аутоімунними та рев-
матичними захворюваннями, гострими запальними захворюваннями та
іншими тяжкими станами і захворюваннями.

Всім хворим, включеним в дослідження, проводилося комплексне клініко-
лабораторне та інструментальне обстеження (аналіз динаміки артеріального
тиску (АТ) на протязі останніх 2 років спостереження, еходоплерографія СА),
оцінка даних анамнезу, шляхом аналізу даних медичних карток пацієнтів із
визначенням середнього АТ за останні 2 роки спостереження, опитування з
метою визначення реальної прихильності до призначеної медикаментозної терапії.

Всі, включені в дослідження, пацієнти одержували належне медичне лі-
кування згідно діючих протоколів ведення хворих із ЦД 2-го типу за Наказом
МОЗ України від 21.12.2012р. № 1118, Наказом МОЗ України від 05.08.2009 р. № 574,
Наказом МОЗ України від 24.05.2012 № 384 у відповідності до клінічного діагнозу.

Для оцінки вираженості атеросклеротичних змін всім хворим проводи-
лося дуплексне сканування СА на ультразвуковому апараті “Ultima Pro-30” лі-
нійним датчиком з частотою 5–10 МГц. Згідно з рекомендаціями сканування
каротид проводилося у трьох площинах – двох поздовжніх (передній і задній)
і одній поперековій. Датчик розташовували по передньому краю m.sternoclei-

domastoideus. Для оцінки атеросклеротичних змін внутрішніх і зовнішніх СА
отримували зображення біфуркації загальної СА, якій відповідає ділянка з
більш широким діаметром судини. При дослідженні внутрішньої СА датчик
повертали у латеральний бік, а зовнішньої СА – у внутрішній бік. Товщину КІМ
визначали на 1–1,5 см вище біфуркації правої та лівої загальної СА по задній
стінці, враховуючи розташування цієї ділянки під прямим кутом до ультразву-
кового променю. Товщину КІМ оцінювали у зоні його максимального візуаль-
ного потовщення при орієнтації площини сканування паралельно поздовжній
вісі судини. В подальшому розраховували середню товщину КІМ правої та
лівої загальної СА як середнє з усіх 3-ьох вимірювань і вираховували середній
показник товщини КІМ хворого, враховуючи значення правої та лівої загальної
СА. Діагностичним критерієм потовщення КІМ вважали, згідно з рекоменда-
ціями Європейського товариства кардіологів, показник ≥ 0,9 мм, наявність
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атеросклеротичної бляшки (АБ) визнавали при локальному потовщенні ком-
плексу інтима – медіа на 1,5 мм і більше [11].

Статистичний аналіз даних та обробка результатів були виконані за до-
помогою Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Серед обстежених хворих на ЦД 2-го типу ІХС була діагностована у 35

хворих (67,3%), в тому числі 11 хворих (21,2%) в анамнезі перенесли ІМ;
артеріальна гіпертензія – у 49 хворих (94,2%); хронічний панкреатит – у 34
хворих (65,4%); хронічний холецистит – у 32 хворих (61,5%), в тому числі
некалькульозний – 18 хворих (34,6%), калькульозний – 13 хворих (25,0%);
ХОЗЛ – у 5 хворих (9,6%).

Всі обстежені пацієнти поділені на 2 групи. В 1-шу групу увійшли пацієнти,
яким в анамнезі був встановлений діагноз ІХС (35 хворих, 21 чоловік і 14
жінок, середній вік (59,8±1,26) років), які склали основну групу хворих. До
2-ої групи (група порівняння) увійшли 17 пацієнтів – 8 чоловіків і 9 жінок
(середній вік (52,2±2,2) роки), у яких не було клінічних проявів чи підтвердже-
ного діагнозу ІХС в анамнезі та на момент початку дослідження. 

Результати ультразвукового дослідження СА та середні показники АТ за
останні 2 роки спостереження у включених в дослідження пацієнтів представ-
лені у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати ультразвукового дослідження сонних артерій та

середні показники артеріального тиску за останні 2 роки
спостереження у групах

Примітка: * – (р<0,05) – достовірність розбіжностей порівняно з групою
порівняння.

Аналіз результатів УЗД СА показав, що максимальна товщина КІМ
виявлялася у пацієнтів з діагностованою ІХС (1,24±0,02) мм, що достовірно
перевищує показник середньої товщини КІМ у пацієнтів без ІХС (0,88±0,06)
мм (р<0,05).

За даними медичних карток середній АТ на протязі останніх 2 років спо-
стереження серед всіх обстежених пацієнтів із ЦД 2-го типу дорівнював
(163,8±1,9/88,9±0,9) мм.рт.ст. При цьому серед пацієнтів основної групи
середній АТ на протязі останніх 2 років спостереження становив
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(166,2±2,3/88,5±1,1) мм.рт.ст. і середній рівень САТ був достовірно вищим від
показника групи порівняння (157,3±3,5/87,1±0,8) мм.рт.ст. (р<0,05), що підтверджує
негативний вплив недостатнього контролю АГ у хворих на ЦД 2-го типу на ССС.

Для оцінки впливу АТ на товщину КІМ проведено співставлення резуль-
татів УЗД СА і середніх показників АТ на протязі останніх 2 років спостере-
ження (таблиця 2): 1 підгрупа – АТ (≤139/≤89) мм.рт.ст., 2 підгрупа – АТ
(140-159/90-99) мм.рт.ст., 3 підгрупа – АТ (160-179/100-109) мм.рт.ст.  Пацієнтів
із середнім рівнем АТ, що перевищував 180/110 мм.рт.ст., на протязі останніх
2 років спостереження виявлено не було.

Таблиця 2
Товщина комплексу інтима-медіа сонних артерій в залежності

від середніх рів-нів артеріального тиску на протязі останніх
2 років спостереження

Таким чином, максимальна товщина КІМ спостерігалася у хворих із три-
валим підвищенням АТ (р<0,05).

Проаналізувавши дані середніх рівнів АТ за останні 2 роки спостереження
пацієнтів із різною товщиною КІМ та наявністю АБ  виявлено достовірно вищі
рівні серед хворих із наявністю АБ (157,3±3,5/87,1±0,8) мм.рт.ст. порівняно з
хворими з товщиною КІМ до 0,9 мм (149,3±7,2/86,2±3,1) мм.рт.ст. (р<0,05).
Середній рівень АТ на протязі останніх 2 років у пацієнтів із потовщенням КІМ
>0,9 мм становив (151,2±6,9/92,5±2,5) мм.рт.ст., але не досяг достовірної
різниці порівняно з хворими на ЦД 2-го типу із товщиною КІМ до 0,9 мм.
Отримані дані свідчать, що АГ є фактором ризику прогресування атероскле-
розу судин. 

Середні рівні АТ за останні 2 роки спостереження та частка хворих із ІХС
у пацієнтів із різною товщиною КІМ і наявністю АБ представлені в таблиці 3.

Таблиця 3
Середні рівні артеріального тиску за останні 2 роки спостереження

та частка хворих із ІХС з різною товщиною комплексу інтима-медіа і
наявністю атеросклеротичних бляшок

Примітка: * – (р<0,05) – достовірність розбіжностей порівняно з наявністю АБ.
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В ході дослідження було виявлено, що найбільша частка хворих на ЦД
2-го типу з ІХС (81,4%) припадає на пацієнтів із середньою товщиною
КІМ≥0,9мм, а хворих, які перенесли ІМ в анамнезі (47,0%) – на пацієнтів із
наявністю АБ. АГ не була відмічена лише у 3 пацієнтів з усіх включених у
дослідження, які, як виявилось, мали середню товщину КІМ<0,9мм.

Аналіз даних прихильності пацієнтів до медикаментозної терапії показав,
що більшість хворих на ЦД 2-го типу не усвідомлюють справжній ступінь
небезпеки наявності факторів ризику ІХС і, за різними причинами, не дотри-
муються необхідного режиму прийому гіпотензивних засобів. 

Так, за результатами  аналізу опитування включених в дослідження хво-
рих щодо прихильності до призначеного медикаментозного лікування АГ,
встановлено комплаєнс >80% у 15 хворих (28,8%) (із них осіб із нормальними
показниками середнього рівня АТ за останні 2 роки спостереження – 93,3%
(14 хворих), 20-80% у 31 хворого (59,6%) (осіб з нормальними показниками
середнього рівня АТ за останні 2 роки спостереження не було), <20% у 6 хво-
рих (11,6%), що свідчить про важливість моніторингу прихильності пацієнтів
до гіпотензивної терапії.

Важливо відзначити, що всі пацієнти із високим рівнем прихильності до
медикаментозного лікування АГ (15 хворих) лікувалися у сімейного лікаря та
одержували рекомендації лікаря-ендокринолога, що свідчить про ефектив-
ність сумісного ведення пацієнтів, хворих на ЦД 2-го типу, сімейними лікарями
з лікарями-ендокринологами: повніший моніторинг основних факторів ризику
серцево-судинних захворювань у цієї когорти хворих.

ВИСНОВКИ
Виявлено, що у пацієнтів із ЦД 2-го типу і гіршим контролем АТ, порівняно

із пацієнтами з кращим контролем АТ, захворювання супроводжується більш
вираженим потовщенням КІМ і більшою часткою формування АБ у СА, що в
свою чергу частіше супроводжується розвитком ІМ (р<0,05).

Для забезпечення ефективного контролю факторів ризику ІХС (зокрема,
АГ) та високого рівня прихильності хворих на ЦД 2-го типу, середнього сту-
пеня тяжкості в стані субкомпенсації до прийому гіпотензивних засобів реко-
мендоване застосування командного підходу до ведення цієї групи хворих
(постійне спостереження сімейним лікарем із регулярними консультаціями
лікаря-ендокринолога).

Подальше вивчення значущості результатів ультразвукового дослідження
сонних артерій у хворих на ЦД 2-го типу для визначення ризику ССЗ може
покращити якість та ефективність надання профілактичної медичної допо-
моги даному контингенту хворих.
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Л.В. Химион, М.А. Рыбицкая
Влияние артериальной гипертензии на выраженность 

атеросклеротических изменений сонных артерий у 
больных сахарным диабетом 2-го типа

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П.Л. Шупика 

Введение. Повышенное артериальное давление (АД) встречается в 50-
80% пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2). По данным UKPDS с
повышением АД на каждые 10 мм рт.ст. риск количества осложнений со
стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) увеличивается на 10%. 
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Цель. Определить влияние АГ на выраженность атеросклеротических
изменений у больных СД 2-го типа и оценить реальную приверженность (ком-
плаенс) пациентов к назначенной терапии.

Материалы и методы. В исследование включено 52 пациента с СД 2
(29 мужчин, 23 женщины, средний возраст (57,3 ± 1,21) лет). Было проведено
изучение медицинских карт пациентов с определением среднего АД за
последние 2 года наблюдения, ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных
артерий (СА), опрос с целью определения реальной приверженности к
назначенной медикаментозной терапии. Статистический анализ данных и
обработка результатов были выполнены с помощью Excel 2010.

Результаты. АГ была выявлена у 49 больных (94,2%), ишемическая
бо-лезнь сердца (ИБС) – у 35 больных (67,3%) (основная группа), в 11 (21,2%)
из них в анамнезе инфаркт миокарда (ИМ). У 17 пациентов (32,7%) не было
ИБС (группа сравнения). Среднее АД основной группы составило
(166,2±2,3/88,5±1,1) мм.рт.ст., что достоверно выше группы сравнения
(157,3±3,5/87,1±0,8) мм.рт.ст. (р<0,05). Средняя толщина комплекса интима-
медиа (ТКИМ) основной группы составляла (1,24±0,02) мм, что является
достоверно более высоким показателем за группу сравнения (0,88±0,06) мм
(р<0,05). Уровень среднего АД у больных с атеросклеротическими бляшками
(АБ) (157,3±3,5/87,1±0,8) мм.рт.ст. достоверно выше по сравнению с боль-
ными с ТКИМ до 0,9 мм (149,3±7,2/86,2±3,1) мм.рт.ст. (р<0,05). По результатам
анализа опроса установлено комплаенс >80% всего у 15 больных (28,8%).

Выводы. У пациентов с СД 2 с худшим контролем АД более выражено
утолщение КИМ и большая частота формирования АБ в СА, чаще сопровож-
дается развитием ИМ; для более эффективного контроля ведения пациентов
с СД 2 рекомендовано применение командного подхода семейного врача и
эндокринолога; для улучшения качества и эффективности оказания профи-
лактической медицинской помощи необходимо дальнейшее изучение резуль-
татов УЗИ СА при СД 2.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертен-
зия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, комплекс интима-медиа.

L. Khimion, M. Rybytska
Influence of arterial hypertension on expression of atheroscle-

rotic lesions of the carotid arteries in patients with type 2 diabetes 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. High blood pressure (BP) occurs in 50-80% of patients with di-

abetes type 2 (D2). According to the UKPDS data, every 10 mmHg increase in

BP increase the risk of cardiovascular events by 10 %.  

The aim. To determine the influence of arterial hypertension (AH) on expres-

sion of atherosclerotic lesions in patients with D2 and examine patients’ compli-

ance with antihypertensive treatment (AT).
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Materials and methods. The study included 52 patients with type 2 diabetes
(29 men, 23 women, average age - 57.3±1.2  years). We studied patients’ medical
records taking into account mean arterial pressure over the past 2 years of obser-
vation, ultrasonography (USG) of the carotid artery (CA) findings, results of the
survey to determine the actual compliance with prescribed medication. Statistical
analysis and processing of the results were performed using Excel 2010.

Results. AH was found in 49 patients (94.2%), coronary heart disease (CHD)
– in 35 patients (67.3%) (main group), 11 (21.2%) individuals had a history of my-
ocardial infarction (MI). 17 patients (32.7%) did not have CHD (comparison group).
The average BP in the main group was 166.2±2.3/88.5±1.1 mmHg, which is sta-
tistically higher than in the comparison group (157.3±3.5/87.1±0.8 mmHg)
(р<0.05). The average Intima-Media Thickness (IMT) in the main group was
1.24±0.02 mm, which is statistically higher than in the comparison group
(0.88±0.06 mm) (р<0.05). The average BP in patients with atherosclerotic plaques
(AP) (157.3±3.5/87.1±0.8 mmHg) was statistically higher than in patients with
IMT<0.9 mm (149.3±7.2/86.2±3.1mmHg)  (р<0.05). According to questionnaires
analysis, treatment compliance > 80% was in 15 patients (28.8%).

Conclusions. D2 patients with worse BP control showed more marked IMT
thickening and greater frequency of AP formation in the CA, more often occurrence
of MI. To better control of D2 patients, a team approach involving family physician
and endocrinologist is recommended. To improve the quality and effectiveness of pre-
ventive health care, further study of USG findings in СA of patients with D2 is required. 

Key words: diabetes mellitus type 2, arterial hypertension, atherosclerosis,
coronary heart disease, intima-media thickness.
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ПЕРЕНОСИМІСТЬ ОСНОВНИХ НЕБІОЛОГІЧНИХ
БАЗИСНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ

ТА ІНШИХ КЛІНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця

Вступ. Тривалий, зазвичай протягом усього життя, прийом базисних пре-
паратів (БП) хворими на ревматоїдний артрит (РА), нерідко супроводжується
розвитком побічних ефектів (ПЕ).
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Мета. Вивчити переносимість різних БП та їх комбінації при ранньому,
дуже ранньому та пізньому РА.

Матеріали та методи. Проведено дослідження переносимості метотрек-
сатом (МТ), лефлуномідом (ЛФ), сульфасалазином (СС) та комбінованою
базисною терапією (КБТ) у 402 хворих на РА з різною тривалістю захворювання.
Результати. Згідно отриманих даних, ПЕ при пізньому РА виникали в 1,5 рази
частіше порівняно з ранніми стадіями хвороби. При пізньому РА серед ПЕ
частіше спостерігалися кишкова диспепсія, гематологічні ПЕ (переважно лей-
копенія, тромбоцитопенія та еозинофілія), бронхообструктивний синдром та
неврологічні ускладнення. При дуже ранньому та ранньому РА ПЕ на фоні
КБТ виникали в 1,4-3,3 разів частіше порівняно з монотерапією, тоді як при
пізньому РА кількість хворих з ПЕ терапії МТ, СС чи КБТ достовірно не відріз-
нялась і становила 86,0-92,7%. Суттєво кращою була переносимість терапії
ЛФ: частота розвитку ПЕ була приблизно втричі меншою, ніж при застосуванні
МТ, СС чи КБТ при будь-якій тривалості захворювання. 

Висновки. Частота ПЕ зростає зі збільшенням тривалості РА. При пізнь-
ому РА підвищується, насамперед, ймовірність розвитку кишкової диспепсії,
гематологічних ПЕ, бронхообструктивного синдрому та неврологічних усклад-
нень. При дуже ранньому та ранньому РА переносимість КБТ є гіршою порів-
няно з монотерапією, тоді як при пізньому РА кількість хворих з ПЕ терапії
МТ, СС чи КБТ є співставною. Переносимість терапії ЛФ є кращою, ніж МТ,
СС чи КБТ при будь-якій тривалості РА. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, базисна терапія, переносимість.
ВСТУП
При ревматоїдному артриті (РА) лише адекватна та своєчасно при-

значена базисна терапія (БТ) спроможна призупинити руйнування суглобів
та попередити інвалідизацію пацієнтів [3]. Однак тривале, зазвичай протягом
усього життя, застосування базисних препаратів (БП) не лише справляє
лікувальну дію, але й викликає небажані реакції, нерідко серйозні.

В літературних джерелах зустрічаються суперечливі дані стосовно пере-
носимості різних варіантів БТ. Зокрема, частота відміни МТ в зв’язку з роз-
витком ПЕ за даними різних авторів коливається в межах 8-25%, для ЛФ цей
діапазон становить 10-19%, для СС – 20-25%, для КБТ – 15-45%.

Більше того, на сьогодні немає одностайного погляду щодо впливу
тривалості та інших характеристик РА на частоту розвитку ПЕ. 

Мета дослідження: проаналізувати переносимість різних БП та їх ком-
бінації при ранньому, дуже ранньому та пізньому РА.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Результати роботи ґрунтуються на даних обстеження 402 хворих на РА

(84,1% жінок, 15,9% чоловіків) в середньому віці 49,6±0,58 років, із середньою
тривалістю хвороби 52,3±3,15 місяців. Ранній РА (до 2 років) спостерігався у
201 особи (50,0%), у тому числі дуже ранній (до 3міс.) ─ у 50 (12,4%), пізній
РА (більше 2 років) - у 201 особи (50,0%). Більшість хворих були серопози-
тивними за ревматоїдним фактором (РФ) (62,6%) або за антитілами до
циклічного цитрулінованого пептиду (анти-ЦЦП) (75,9%). 
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Хворі отримували один з варіантів БТ: МТ в дозі 7,5-20 мг/тиж. (в серед-
ньому ─ 11,6±0,29 мг/тиж. (157 осіб), ЛФ (95 осіб) у дозі 10-20 мг/добу (в
середньому ─ 19,2±0,28 мг/добу), СС (76 осіб)  в дозі 2 г/добу чи КБТ
(74 особи), а саме: МТ + ЛФ (9 хворих), МТ + СС (15), МТ + делагіл чи
плаквеніл (Дел/Пл) (23), ЛФ + СС (11), ЛФ + Дел/Пл (6), СС + Дел/Пл (10).
Глюкокортикоїди (ГК) призначали у початкових дозах від 2,5 до 40 мг/добу з
подальшим зниженням дози аж до відміни.

Загальну характеристику хворих наведено в табл.1. Як видно з цих даних,
групи хворих з різною тривалістю РА були співставними за усіма аналізова-
ними показниками, за винятком кількості хворих, яким БТ було призначено вперше.

Таблиця 1 
Клініко-демографічна характеристика обстежених хворих 

з дуже раннім, раннім та пізнім РА 

Примітка: * р<0,01, ** р<0,001  порівняно з дуже раннім РА; # р<0,01,
##р<0,001  порівняно з раннім РА.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З 402 пацієнтів, включених до протоколу, завершили 24-місячне спосте-

реження 182 особи (45,3%). Кожний четвертий пацієнт протягом 2-річного спо-
стереження припинив лікування в зв’язку з розвитком ПЕ БП. В цілому ж
ускладнення різного ступеня важкості спостерігалися більше, ніж у половини
осіб (53,0%).
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Частота розвитку ПЕ в цілому була достовірно вищою у хворих з пізнім
РА порівняно з дуже раннім та раннім РА, та, в свою чергу, у хворих з раннім
порівняно з дуже раннім РА (рис.1), що зумовлено, ймовірно, різницею у кіль-
кості хворих, що приймали раніше БП. Так, БТ призначалась вперше у 48
(96,0%), 154 (76,6%) та 72 (35,8%) осіб відповідно з дуже раннім, раннім та
пізнім РА (р<0,01). Відміняли БТ достовірно частіше хворі з тривалістю захво-
рювання більше 2 років порівняно з меншою тривалістю РА.

Рис. 1. Частота розвитку ПЕ БТ у хворих з дуже раннім, раннім та пізнім РА.
Примітка: # - р<0,05, ### - р<0,001 порівняно з дуже раннім РА; * - р<0,05

порівняно з раннім РА.
Частота розвитку ПЕ МТ та ЛФ, в т. ч. з потребою їх відміни, була вірогідно

вищою у хворих з пізнім РА порівняно з раннім, у разі прийому СС чи КБТ –
не залежала від тривалості захворювання (рис.2). 

Рис. 2. Частота розвитку ПЕ різних варіантів БТ залежно від трива-
лості захворювання.

Примітка: # - р<0,05,  ## - р<0,01, ### - р<0,001 порівняно з дуже раннім
РА; * - р<0,05, **- р<0,01 порівняно з раннім РА.

Результати аналізу частоти ПЕ залежно від призначеної БТ (рис.3)
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свідчать, що загальна кількість ПЕ була найменшою, як і в загальній когорті
пацієнтів, при лікуванні СС незалежно від тривалості РА (р<0,05), однак
майже всі пацієнти з ПЕ потребували відміни СС. З іншого боку, переноси-
мість КБТ виявилася найгіршою, зокрема, при дуже ранньому та ранньому
РА. При пізньому РА частота розвитку ПЕ при лікуванні МТ, ЛФ і КБТ була
майже однаковою, а відміняли БТ достовірно частіше хворі, що отримували
МТ чи КБТ. Найменш токсичною виявилася терапія ЛФ при будь-якій тривалості хво-
роби, насамперед при дуже ранньому РА, коли в жодному випадку ЛФ не відмінявся.

Рис. 3. Частота розвитку ПЕ у хворих з різною тривалістю РА за-
лежно від призначеної БТ.

Примітка: # - р<0,05, ## р<0,001 порівняно з СС; * - р<0,05 порівняно з
МТ; &- р<0,05 порівняно з ЛФ. 

Щодо спектру ПЕ, то розвиток алопеції, дерматиту, стоматиту, судинних
та інфекційних ускладнень не залежали від тривалості хвороби. Водночас,
гастроентерологічні ПЕ (а саме кишкова диспепсія), гематологічні ПЕ (пере-
важно, лейкопенія, тромбоцитопенія та еозинофілія), бронхообструктивний
синдром та неврологічні ускладнення (головний біль, головокружіння) досто-
вірно частіше спостерігалися при пізньому РА. 

Вірогідної розбіжності щодо частоти виникнення ПЕ у хворих з різними
серологічними варіантами чи ступенем активності РА при лікуванні різними
БП не виявлено. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Згідно отриманих нами результатів, частота розвитку ПЕ та відміни БТ

зростала зі збільшенням тривалості захворювання. Схожі дані зустрічаються
і в роботі Евсиковой М.Д. зі співавт. [1]: більшу частоту ПЕ у хворих з пізнім
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РА порівняно з ранніми стадіями автор пояснює більшою тривалістю як
імунозапальних змін, так і прийому токсичних хворобомодифікуючих та
протизапальних препаратів. 

За нашими даними спектр ускладнень у хворих з раннім та пізнім РА від-
різняється. Ці відмінності можуть бути пов’язані з механізмом розвитку ПЕ,
явищем кумуляції. Переважання гастроентерологічних та гематологічних уск-
ладнень у хворих з пізнім РА, ймовірно, пов’язано зі збільшення частоти їх
появи за тривалого застосування патогенетичної (базисної) та симптоматич-
ної (НПЗП) терапії. Для дихальних та неврологічних ПЕ також притаманне
явище кумуляції. Водночас, розвиток алопеції, стоматиту, дерматиту, судин-
них та інфекційних ускладнень не залежить від тривалості прийому БП і спо-
стерігається частіше в ранні терміни БТ.

Переносимість КБТ виявилася найгіршою, зокрема, при дуже ранньому
та ранньому РА, що узгоджується з результати досліджень зарубіжних вчених
[2]. При пізньому РА частота розвитку ПЕ при лікуванні МТ, ЛФ і КБТ була
майже однаковою, а відміняли БТ достовірно частіше хворі, що отримували
МТ чи КБТ. Найменш токсичною виявилася терапія ЛФ при будь-якій трива-
лості хвороби, насамперед при дуже ранньому РА, коли в жодному випадку
ЛФ не відмінявся. Отримані дані не суперечать думці інших дослідників: про
кращу переносимість ЛФ порівняно з іншими БП (зокрема, МТ) вислов-
люється в своїй роботі і D. Aletaha зі співавт. [4].  

ВИСНОВКИ
1. Частота ПЕ зростає зі збільшенням тривалості РА. При пізньому РА

підвищується, насамперед, ймовірність розвитку кишкової диспепсії, гемато-
логічних ПЕ (переважно лейкопенії, тромбоцитопенії та еозинофілії), бронхо-
обструктивного синдрому та неврологічних ускладнень. 

2. При дуже ранньому та ранньому РА переносимість КБТ є гіршою по-
рівняно з монотерапією, тоді як при пізньому РА кількість хворих з ПЕ терапії
МТ, СС чи КБТ є співставною. Переносимість терапії ЛФ (частота відміни
через ПЕ) є кращою, ніж МТ, СС чи КБТ при будь-якій тривалості РА. 
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О.Б.Яременко, А.М.Микитенко
Переносимость основных небиологических базисных 

препаратов в зависимости от продолжительности и других 
клинических характеристик ревматоидного артрита

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Введение. Больные ревматоидным артритом (РА) нуждаются в длитель-

ном, как правило, в течение всей жизни приеме базисных препаратов (БП),
что нередко сопровождается развитием побочных эффектов (ПЭ).

Цель. Изучить переносимость различных БП и их комбинаций при ран-
нем, очень раннем и позднем РА.

Материалы и методы. Проведено исследование переносимости метот-
рексата (МТ), лефлуномида (ЛФ), сульфасалазина (СС) и комбинированной базис-
ной терапией (КБТ) у 402 больных РА с различной длительностью заболевания.

Результаты. Согласно полученным данным, ПЭ при позднем РА возни-
кали в 1,5 раза чаще по сравнению с ранними стадиями болезни. При позд-
нем РА среди ПЭ чаще наблюдались кишечная диспепсия, гематологические
ПЭ (преимущественно лейкопения, тромбоцитопения и эозинофилия), брон-
хообструктивный синдром и неврологические осложнения. При очень раннем
и раннем РА ПЭ на фоне КБТ возникали в 1,4-3,3 раз чаще по сравнению с
монотерапией, в то время как при позднем РА количество больных с ПЭ те-
рапии МТ, СС или КБТ достоверно не отличалось и составляло 86,0-92,7%.
Значительно лучшей была переносимость терапии ЛФ: ПЭ развивались при-
близительно в три раза реже по сравнению с терапией МТ , СС или КБТ не-
зависимо от длительности заболевания.

Выводы . Частота ПЭ возрастает с увеличением продолжительности РА.
При позднем РА повышается, прежде всего, вероятность развития кишечной
диспепсии, гематологических ПЭ, бронхообструктивного синдрома и невро-
логических осложнений. При очень раннем и раннем РА переносимость КБТ
хуже по сравнению с монотерапией, в то время как при позднем РА количе-
ство больных с ПЭ терапии МТ, СС или КБТ сопоставимо. Переносимость ЛФ
является наилучшей среди сравниваемых БП при любой продолжительности РА.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, базисная терапия, переносимость.

O.B.Yaremenko, A.M.Mykytenko
Tolerability of main non-biological disease-modifying 

antirheumatic drugs (dmards) depending on disease duration
and other clinical characteristics of rheumatoid arthritis

Bohomolets National Medical University
Introduction. Patients with RA require long-term, usually lifelong DMARDs

receiving, which is often accompanied by side effects (SE).

Objective. To assess the tolerability of different DMARDs and their combina-

tions in early, very early and advanced RA.
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Materials and methods. 402 patients with various RA duration were involved

into the study of  tolerability of  methotrexate (MTX), leflunomide (LF), sulfasalazine

(SS) and combination of DMARDs.

Results. According to the results received, SE occured 1.5 times more fre-

quently in advanced RA than in early stages. The most common SE in advanced

RA included intestinal dyspepsia, hematological AE (mainly leukopenia, thrombo-

cytopenia and eosinophilia), bronchial obstruction syndrome and neurological

complications. In very early and early RA, SE were seen 1.4-3.3 times more often

during combined use of  DMARDs compared with monotherapy, whereas in ad-

vanced RA, the number of patients with SE after  MTX, SS or combined use of

DMARDs was comparable (86.0-92.7%). SE occured about three times less often during

LF therapy than in MTX, SS or combined use of  DMARDs regardless of disease duration.

Conclusions. SE frequency rises with increased RA duration. In advance RA

the probability of intestinal dyspepsia, hematological SE, bronchial obstruction and

neurological complications is increased. In very early and early RA, tolerability of

combined use of  DMARDs is worse compared with monotherapy, while in ad-

vanced RA the number of patients  with SE afterg MTX, SS or combined use of

DMARDs is comparable. LF showed the best tolerance among the comparable

DMARDs in any RA duration.

Key words: rheumatoid arthritis, disease-modifying antirheumatic drugs, tolerability.
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Н.М.Бучакчийська, А.В.Клименко, Л.В.Бахарева,
О.О.Кравченко 

ВПЛИВ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ НА МОТОРНІ ТА 
НЕМОТОРНІ ВИЯВИ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА

ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України»

Мета. Дослідити вплив Церебролізину на моторні та немоторні симптоми хвороби
Паркінсона; встановити зв'язок між якістю життя пацієнтів із хворобою
Паркінсона та рівнем поліпшення рухових і когнітивних функцій під впливом
Церебролізину.

Матеріали і методи. В дослідженні взяли участь 35 пацієнтів з ідіопатич-
ною хворобою Паркінсона (17 жінок та 18 чоловіків) ІІ стадії за класифікацією
Хена-Яра. У всіх пацієнтів захворювання діагностували за критеріями United

Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDRS) для ідіопатичної
хвороби Паркінсона з моторними та немоторними виявами. Церебролізин
застосовували у дозі 20 мл на добу довенно впродовж 15 діб. Використову-
вали оціночні шкали: уніфіковану шкалу оцінки хвороби Паркінсона (UPDRS),
MMSE, таблиці Шульте, шкалу депресії Бека, батарею тестів на лобну
дисфункцію, шкалу оцінки якості життя (PDQ-39).

Результати. Виявлено позитивні зміни загальної оцінки за UPDRS під
впливом лікування хворих Церебролізином на фоні прийому протипаркінсо-
нічних засобів. У пацієнтів поліпшились увага, рахунок, конструкційний праксис,
темп сенсомоторних реакцій, знизився рівень астенії. Поліпшення моторних
симптомів, когнітивних функцій та зменшення виявів депресії зумовило
покращення якості життя та щоденної активності пацієнтів.

Висновки. Отримані результати доводять, що Церебролізин – ефектив-
ний препарат у лікуванні виявів хвороби Паркінсона. Під впливом препарату
суттєво покращується якість життя хворих із хворобою Паркінсона.

Ключові слова: хвороба Паркінсона, Церебролізин, когнітивні функції.
ВСТУП
Ключовими напрямками стратегії лікування хвороби Паркінсона є упо-

вільнення темпу прогресування хвороби через захист дофамінсинтезуючих
нейронів нейропротекторами та антиоксидантами, активація відновлювальних
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процесів в дофамінергічних нейронах шляхом покращення їх трофічного
забезпечення, активація дофамінової трансмісії на рецепторному рівні,
відновлення дефіциту дофаміну його прекурсорами (замісна терапія леводо-
павмісними препаратами) [2, 4, 5]. 

Незважаючи на те, що хвороба Паркінсона (ХП) досі є невиліковною,
можна використовувати велику кількість методів для симптоматичного ліку-
вання цього захворювання та покращення якості життя хворих. Окрім мотор-
них екстрапірамідних розладів для ХП є характерним типовий немоторний
синдромокомплекс – сукупність емоціональних, когнітивних та нейродинаміч-
них порушень [2, 3, 4]. Він суттєво впливає на соціальну адаптацію хворих.
Особливу увагу приділяють раннім порушенням нюху, розвитку апатії, депре-
сії, розладам сну [4]. Частота виявлення деменції при ХП, за епідеміологіч-
ними даними, складає від 20 до 40 %. В свою чергу, розвиток деменції
обмежує терапевтичні можливості корекції моторних порушень [5].

Лікування ХП ґрунтується на впливі на допамінові рецептори та на заміс-
ній терапії препаратами леводопи [3]. Проте, все вище наведене спонукає
випробовувати для лікування ХП не тільки препарати патогенетичної дії, але
й препарати, які впливають на амілоїдогенез, оксидантний стрес, регулюють
функцію мембран, модулюють невпинний хід апоптозу. Таким широким спек-
тром дії, згідно доказової медицини, володіє Церебролізин [1].

Мета – дослідити вплив Церебролізину на моторні та немоторні симптоми
хвороби Паркінсона; встановити зв'язок між якістю життя пацієнтів із хворо-
бою Паркінсона та рівнем поліпшення рухових і когнітивних функцій під впли-
вом Церебролізину.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
В дослідженні взяли участь 35 пацієнтів з ХП (17 жінок та 18 чоловіків)

віком 49 – 70 років ІІ стадії за Хеном-Яром. Середня тривалість захворювання
становила (5,72 ± 1,7) років. У всіх пацієнтів захворювання діагностували за
критеріями United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDRS)

для ідіопатичної ХП з моторними та немоторними виявами. Всі пацієнти (або
їх законні представники) дали письмову інформовану згоду на участь у
дослідженні. В дослідження не включали хворих з підвищеною чутливістю до
Церебролізину, тяжким порушенням функції нирок і тих, хто приймав непро-
типаркінсонічні препарати. Призначення Церебролізину проведено протягом
15 діб у дозі 20 мл довенно повільно. Базисна терапія протипаркінсонічними
засобами залишалась незмінною протягом усього курсу лікування.
Комплексне клініко-неврологічне та нейропсихологічне (для оцінки когнітив-
них функцій) обстеження проводили до та після курсового призначення
Церебролізину. Використовували оціночні шкали: уніфіковану шкалу оцінки
хвороби Паркінсона (UPDRS), загальної оцінки пізнавальної активності
(MMSE), оцінки сенсомоторних реакцій та рівня розумової працездатності
(таблиці Шульте), визначення наявності депресії (шкалу депресії Бека), бата-
реї тестів на лобну дисфункцію (БТЛД), шкалу оцінки якості життя (PDQ-39).
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Вірогідність результатів дослідження вивчали за t-критерієм Ст’юдента.
Порівняльний результат вважався достовірним при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Терапія Церебролізином сприяла зниженню оцінки тяжкості захворю-

вання за ІІ розділом UPDRS (повсякденна активність) на 22 % (р < 0,01),
за ІІІ розділом UPDRS (рухова активність) – на 32 % (р < 0,01). Виявлено й
позитивні зміни загальної оцінки за UPDRS: до лікування - (46,12 ± 0,07) балів,
після лікування - (34,62 ± 1,0) бали, р < 0,03. Аналіз результатів нейропсихо-
логічного тестування показав відновлення когнітивних функцій пацієнтів після
лікування. Загальний бал за шкалою MMSE зріс з (25,4 ± 1,1) до (28,2 ± 0,9)
балів, р < 0,01. У пацієнтів поліпшились увага, рахунок, конструкційний прак-
сис, зріс темп сенсомоторних реакцій, знизився рівень астенії. Так, середній
час виконання проби по таблицях Шульте зменшився з (45,8 ± 1,8) с до (39,9
± 1,6) с, р < 0,05. Тестування хворих за БТЛД до лікування Церебролізином
виявило помірні порушення динамічного праксису, простої реакції вибору,
адинамічність мовних функцій. Після лікування кількість балів за БТЛД зросла
по відношенню до вихідних даних на 27 % (р < 0,05). Встановлено позитивний
вплив Церебролізину і на афективні порушення обстежених хворих, про що
свідчило зменшення виразності депресивної симптоматики після лікування
за шкалою Бека ((13,7 ± 1,8) балів) по відношенню до вихідних даних ((19,0
± 1,3) балів, р < 0,01). Аналіз показників опитувальника PDQ-39 довів, що
поліпшення моторних симптомів, когнітивних функцій та зменшення виявів
депресії під впливом Церебролізину зумовило покращення якості життя та
щоденної активності пацієнтів (р < 0,01). 

ВИСНОВКИ
Отримані результати доводять, що Церебролізин – ефективний препарат

у лікуванні різних виявів хвороби Паркінсона на тлі базисної терапії захворю-
вання. Він активізує когнітивні функції хворих, покращує їх емоційний стан та
зменшує моторні симптоми без підвищення дози протипаркінсонічних засобів.
Під впливом препарату суттєво покращується якість життя хворих із хворо-
бою Паркінсона.

Вважаємо перспективним у подальшому провести випробування Цереб-
ролізину при різних стадіях ХП протягом більш тривалого періоду для обґрун-
тування його дії, що сповільнює процеси прогресування захворювання.
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Н.М.Бучакчийская, А.В.Клименко, Л.В.Бахарева, Е.А. Кравченко 
Влияние Церебролизина на моторные и немоторные 

проявления болезни Паркинсона
ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины»

Цель. Исследовать влияние Церебролизина на моторные и немоторные
симптомы болезни Паркинсона; определить связь между качеством жизни
пациентов с болезнью Паркинсона и уровнем улучшения моторных и когни-
тивных функций под влиянием Церебролизина.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 35 пациентов
с болезнью Паркинсона (17 женщин и 18 мужчин) в возрасте 49 – 70 лет 2
стадии по классификации Хена-Яра. У всех пациентов заболевание диагно-
стировали по критериям United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain
Bank (UKPDRS) для идиопатической болезни Паркинсона с моторными и
немоторными проявлениями. Церебролизин применяли в дозе 20 мл в сутки
внутривенно в течение 15 дней. Использовали оценочные шкалы: унифици-
рованную шкалу оценки болезни Паркинсона (UPDRS), MMSE, таблицы
Шульте, шкалу депрессии Бека, батарею тестов лобной дисфункции, шкалу
оценки качества жизни (PDQ-39).

Результаты. Выявлены позитивные изменения общей оценки по UPDRS
у больных под влиянием лечения Церебролизином на фоне приема проти-
вопаркинсонических препаратов. У пациентов улучшились внимание, счет,
конструкционный праксис, темп сенсомоторных реакций и снизился уровень
астении. Улучшение моторных симптомов, когнитивных функций и уменьше-
ние проявлений депрессии обусловило улучшение качества жизни и еже-
дневной активности пациентов.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что Церебролизин
– эффективный препарат в лечении проявлений болезни Паркинсона. Под
влиянием препарата существенно улучшилось качество жизни пациентов с
болезнью Паркинсона.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, Церебролизин, когнитивные функции.

N. M. Buchakchiyskaya, A. V. Klimenko, L. V. Bahareva, 
E. A. Kravchenko 

Cerebrolysin Impact on Parkinson’s Disease Motor and 
Non-motor Presentations

State Institution «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate 
Education of the Ministry of Health of Ukraine»

Objective – to investigate Cerebrolysin impact on Parkinson’s disease motor

and non-motor presentations, to relate the life quality of Parkinson’s disease pa-

tients to the level of the improved motor and cognitive functions under Cere-

brolysin.
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Materials and methods. 35 Parkinson’s disease patients (17 female and 18

male) at Hoehn-Yahr stage, 2.0, aged 49 - 70, were clinical trial subjects. All the

patients were diagnosed according to the United Kingdom Parkinson’s Disease

Society Brain Bank (UKPDRS) criteria for Parkinson’s disease motor and non-

motor presentations. Cerebrolysin was used 20 ml/day as intravenous infusion,

daily infusion for 15 consecutive days. The following assessment scales were

used: UPDRS, PDQ-39, MMSE, Schulte tables, Beck’s depression scale, frontal

dysfunction battery tests.

Results. The evidenced-based improvements were noted according to

UPDRS (Р < 0,03) in Parkinson’s disease patients under Cerebrolysin when anti-

Parkinsonian medications were given. The patients' attention, calculation, struc-

tural praxis (MMSE, Р < 0,01), sensomotoric reactions temp improved, asthenia

level reduced (Schulte tables, Р < 0,01). The improved motor symptoms, cognitive

functions and the reduced depression conditioned the improvement in the life qual-

ity and activities of daily living (Р < 0,01).

Conclusions. The obtained results are evidence of the positive impact of

Cerebrolysin on Parkinson’s disease. Under the medication impact the Parkinson’s

disease patients' life quality has significantly improved.

Key words: Parkinson’s disease, Cerebrolysin, cognitive functions.
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Ю.І.Головченко,О.І. Асауленко,Т.В. Колосова

БОКОВИЙ АМІОТРОФІЧНИЙ СКЛЕРОЗ:
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика
Вступ. Боковий аміотрофічний склероз (БАС) та інші споріднені хвороби

рухового нейрона виділяють як хвороби мотонейрона невстановленої етіоло-
гії (World Federation of Neurology Research Group on Neromuscular Diseases,
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1994). Згідно МКХ-10, хвороба рухового нейрона G12.2 також відноситься до
категорії “спинальні м’язові атрофії та споріднені синдроми” і включають в
себе: сімейну хворобу рухового нейрона; боковий склероз: аміотрофічний,
первинний; прогресуючі: бульбарний параліч, спинальну м’язову атрофію. 

Мета. Вивчення особливостей перебігу БАС шляхом клініко-інструменталь-
ного обстеження хворих з подальшою розробкою оптимальних методів лікування.

Результати. При контрольному обстеженні (за даними опитувальників)
17 хворих після закінчення лікування (через 5 тиж.) було виявлено покра-
щення самопочуття у 13 хворих, у вигляді покращення сну, зменшення емо-
ційної лабільності, покращення неврологічної симптоматики, у 12 хворих:
зменшення вираженості когнітивних порушень (за даними MMSE, NPI, QOLS),
зменшення частоти фасцикулярних та фібрилярних посмикувань. Комплаєнс
до основного лікування склав 100%. 

Висновки. Наявність в анамнезі у хворих травм та перенесених інфек-
ційних захворювань може розглядатись як тригерний фактор розвитку БАС.
Виявлені зміни в судинах вертебробазилярного басейну (гіпоплазія вертеб-
ральних артерій та інш.) можуть бути розцінені як пусковий механізм у фор-
муванні атрофічних змін на тлі хронічної гіпоксії.

Ключові слова: БАС, мотонейрон, гіпоксія.
ВСТУП
Термін “хвороба мотонейрона” був вперше введений W.R. Brain у 1933р.,

що дозволило об’єднати прогресуючу м’язову атрофію (ПМА), первинний бо-
ковий склероз (ПБС), прогресуючий бульбарний параліч (ПБП) та боковий
аміотрофічний склероз в одну категорію нейродегенеративних захворювань.
Це визначення вказує на весь спектр задіяних у патологічному процесі верхнь-
ого та нижнього мотонейронів. Найбільш розповсюджена форма хвороб мотоней-
рона (БАС) є захворювання невстановленої етіології, перебіг якого
супроводжується ураженням клітин передніх рогів та кортико-спинального тракту. 

Мета. Вивчення особливостей перебігу БАС шляхом клініко-інструменталь-
ного обстеження хворих з подальшою розробкою оптимальних методів лікування.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 
Під нашим спостереженням знаходилось 17 пацієнтів хворих на БАС

віком від 36 до 58 років, 12 чоловіків та 5 жінок. Проаналізовано анамнез
життя, розвиток хвороби та виділено основні попередні захворювання:
закрита черепно-мозкова травма (ЗЧМТ), травми хребта у 6 хворих, пере-
ломи кінцівок у 2 хворих, перенесені інфекційні захворювання (кір, грип, гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), вітряна віспа в дорослому віці) - 5 хворих.
Всі хворі були обстежені клінічно та інструментальними методами: АТ, ЕКГ,
ЕМГ кінцівок, дослідження очного дна, МРТ головного та спинного мозку, МР-
ангіографія. Діагностика спастичності проводилась за шкалою В. Ashworth (з
доповненнями), оцінка м’язової сили - за шкалою медичної дослідницької
ради (MitsumotoH. Et al.), наявність атрофії м’язів, змін сухожилкових реф-
лексів, фасцикуляцій, бульбарних та псевдобульбарних симптомів, порушень
ментальних функцій проводилась за допомогою шкали MMSE (Mini-MentalStateEx-
amenation), і за шкали NPI (Neuropsychiatric Inventory), Quality of Life Scale (QOLS).
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При обстеженні у 12 хворих була виявлена слабкість верхніх кінцівок (за

школою Mitsumoto H. Etal. – 3 бали), спастичні зміни в м’язах (за шкалою спа-
стичності - 3), сухожилкові гіперрефлексія, наявність симптому Бабінського,
клонусів, частково бульбарних симптомів (втрата глоткового рефлексу,
дисфонія).  У 5 пацієнтів під час неврологічного обстеження було виявлено
слабкість верхніх та нижніх кінцівок (2 бали), спастичні зміни в м’язах (2 бали),
сухожилкова гіперрефлексія, явища тетрапарезу, порушення функцій тазових
органів, дизартрія, дисфагія. Виявлені зміни на ЕКГ у 11 хворих, що були
представлені ознаками ішемічної хвороби серця, миготливою аритмією,
змінами збудливості міокарду, змінами склеротичного характеру. 

За допомогою МР-ангіографії діагностовано гіпоплазію вертебральних
артерій у 5 хворих, незамкнене Велізієве коло - у 2 хворих. 

При ЕМГ у всіх хворих виявлено наявність денерваційних потенціалів
(спонтанна активність м’язевих волокон у вигляді потенціалів фібриляцій
(ПФ), позитивних гострих хвиль (ПГХ), а також спонтанну активність рухових
одиниць – потенціали фасцикуляцій (ПФЦ)). Амплітуда ПФ становила 80-120 мкВ,
тривалістю 0,8-1,5 мс; ПГХ – амплітудою 110-180 мкВ, тривалістю 8-12 мс. У 3 хворих
зареєстровані серії розрядів рухових одиниць, що відповідали наявності крампі. 

При офтальмологічному дослідженні у 5 хворих виявлено ангіопатію
сітківки, звивистість судин очного дна, ознаки набряку диску зорового нерва
були - у 3 хворих, пресбіопія- у 4 хворих. 

Середні показники артеріального тиску хворих становили 134/90 мм рт.
ст. Фіксовані дози гіпотензивних препаратів, призначених кардіологом до
початку спостереження, приймали 5 хворих. 

За даними МРТ головного мозку було виявлено атрофію лобно-скроневих
ділянок, потоншення звивин, розширення передніх рогів бокових шлуночків та
дифузну кортикальну атрофію у 11 хворих. При обстеженні спинного мозку за
даними МРТ виявлено протрузіїміжхребцевих дисків розміром 2-5мм в шийному
відділі хребта у 3 хворих, в грудному та поперековому відділах – 4-7мм у 3 хворих. 

На рисунку а,б – представлено МРТ головного мозку хворого М.35 років,
діагноз БАС, виявлено підвищення сигналу симетрично від кортикоспиналь-
них трактів на рівні середнього мозку, на малюнку в – хвора С. 46 років.
Діагноз БАС., дифузна церебральна атрофія головного мозку.  

Рис. МРТ головного мозку хворих
Примітка: а, б – МРТ хворого М. (35 р.), в – МРТ хворої С. (46 р.)
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За результатами тестів на когнітивні функції, які проводились на третій,
десятий та двадцятий день від початку спостереження, виявлено: у 8 хворих
показник MMSE дорівнював 26 балів, за тестом NPI виявлені ознаки ураження
головного мозку. Показник MMSE у інших пацієнтів дорівнював 24-25 балів.
За шкалою Quality of Life Scale (QOLS) 13 пацієнтів оцінили свій стан як
задовільний, 2 – як важкий, 2 – дуже важкий.

Усім хворим було призначено рилузол (боризол) в дозі 100 мг на добу,
антигіпоксант мексикор по 6мл - 150мг на добу протягом двох тижнів. Потім
хворі приймали мексикор у капсулах по 100мг – тричі на добу, продовжуючи
приймати боризол в дозі 100 мг на добу. Антигіпертензивні препарати хворі
приймали без змін. Зведені дані розміщені у таблиці.

Таблиця
Оцінка когнітивних порушень у хворих БАС в динаміці

При контрольному обстеженні хворих після закінчення лікування (через
5 тиж.) було виявлено покращення самопочуття у 13 хворих (за даними опи-
тувальників), покращення сну, зменшення емоційної лабільності, покращення
неврологічної симптоматики, у 12 хворих відмічено зменшення вираженості
когнітивних порушень (за даними MMSE, NPI, QOLS), зменшення частоти
фасцикулярних та фібрилярних посмикувань. Комплаєнс до основного ліку-
вання склав 100%. 

ВИСНОВОК
Наявність в анамнезі у хворих травм та перенесених інфекційних захво-

рювань може розглядатись як тригерний фактор розвитку БАС. Виявлені
зміни в судинах вертебробазилярного басейну (гіпоплазія вертебральних
артерій та інш.) можуть бути розцінені як пусковий механізм у формуванні
атрофічних змін на тлі хронічної гіпоксії. Лікування препаратом рилузол
(боризол) в комбінації з антигіпоксантом мексикор покращують стан хворих
за суб’єктивними та об’єктивними показниками. Враховуючи економічні
обмеження хворих на БАС, перспектива подальших досліджень полягає у
визначенні достовірних ранніх клінічних проявів захворювання та профілак-
тичним призначенням антигіпоксантів протягом 2-3 місяців. 
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Ю.И. Головченко, Е.И. Асауленко, Т.В. Колосова
Боковой амиотрофический склероз: особенности клиники и

возможности фармакотерапии
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) и другие родствен-

ные болезни двигательного нейрона выделяют как болезни мотонейрона не
установленной этиологии (World Federation of Neurology Research Group on

Neromuscular Diseases, 1994). Согласно МКБ-10, болезнь двигательного ней-
рона G12.2 также относится к категории "спинальные мышечные атрофии и
родственные синдромы" и включают в себя: семейную болезнь двигательного
нейрона; боковой склероз: амиотрофический, первичный; прогрессирующие:
бульбарный паралич, спинальную мышечную атрофию.

Цель. Изучение особенностей течения БАС путем клинико-инструмен-
тального обследования больных с последующей разработкой оптимальных
методов лечения больных.

Результаты. При контрольном обследовании 17 больных после оконча-
ния лечения (через 5 мес.) было обнаружено улучшение самочувствия у 13
больных (по данным опросников) – улучшение сна, уменьшение эмоциональ-
ной лабильности, улучшение неврологической симптоматики, у 12 больных
уменьшение выраженности когнитивных нарушений (по данным MMSE, NPI,

QOLS), уменьшение частоты фасцикулярных и фибриллярных подергиваний.
Комплаенс к основному лечению составил 100%.

Выводы. Наличие в анамнезе у больных травм и перенесеннях инфек-
ционных заболеваний может рассматриваться как триггерный фактор разви-
тия БАС. Выявленные изменения в сосудах вертебробазилярного бассейна
(гипоплазия вертебральных артерий и др.) могут быть расценены как пуско-
вой механизм в формировании атрофических изменений на фоне хрониче-
ской гипоксии.

Ключевые слова: БАС, мотонейрон, гипоксия.
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Yu. Holovchenko,O. Asaulenko, T. Kolosova.
Amyotrophic lateral sclerosis: clinical features and 

opportunities of pharmacotherapy 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and other related motor
neuron diseases are classified as motor neuron diseases of unknown etiology
(World Federation of Neurology Research Group on Neromuscular Diseases,
1994). According to ICD-10, motor neuron diseases G12.2 are also classified as
“spinal muscular atrophies and related syndromes” and include family motor neu-
ron disease; lateral sclerosis: amyotrophic sclerosis, primary sclerosis; progressive
sclerosis; bulbar palsy; spinal muscular atrophy.

Aim. To study the peculiarities of ALS by clinical and instrumental examination
of patients for developing optimal treatment methods.

Results. A monitoring study of 17 patients after 5 months treatment showed
improved general state in 13 patients (according to the questionnaires), that is bet-
ter sleep, reduced emotional lability, improved neurological symptoms. In 12 cases
there was observed reduced severity of cognitive impairment (according to MMSE,
NPI, QOLS), reduced frequency of fascicular and fibrillar twitchings. The compli-
ance to the basic treatment was 100%.

Conclusions. A history of trauma and infectious diseases in patients can be
considered as trigger factors in ALS development. The revealed changes in the
vessels of vertebrobasilar system (hypoplasia of the vertebral arteries, etc.) can
be regarded as a trigger mechanism in the formation of atrophic changes against
a background of chronic hypoxia.

Key words: amyotrophic lateral sclerosis, motorneuron, hypoxia.
Відомості про авторів:
Головченко Юрій Іванович – д. мед.н., професор, завідувач кафедри неврології

№1 НМАПО імені П.Л.Шупика. Адреса: Київ, вул. Ризька,1, КМКЛ №9, тел.: (044) 440-10-44.
Асауленко Олена Ігорівна – завуч кафедри неврології №1, доцент, НМАПО імені

П.Л.Шупика. Адреса: Київ, вул. Ризька,1, КМКЛ №9, тел.: (044) 440-10-44.
Колосова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри неврології №1 НМАПО імені

П.Л.Шупика. Адреса: Київ, вул. Ризька,1, КМКЛ №9, тел.: (044) 440-10-44.

УДК 616.831-005+613.644
© КОЛЕКТИВ АВТОРІВ, 2014

С.В.Гринюк, Т.Д.Матвійчук, П.С.Базовкін 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ 

ХВОРОБУ ВІД ДІЇ ЗАГАЛЬНИХ ВІБРАЦІЙ В 
ПІСЛЯКОНТАКТНОМУ ПЕРІОДІ

Український науково-дослідний інститут 
промислової медицини, м. Кривий ріг

Вступ. Вібраційна патологія займає одне з провідних місць у структурі
професійної захворюваності [2,4], являється важливою  причиною зниження
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працездатності і розвитку інвалідності, що визначає соціальну значущість цієї
проблеми [5,6,7]. Дослідження біоелектричної активності головного мозку має
суттєве значення. Воно дає можливість оцінити функціональний стан біль-
шості зон мозку в нормі та патології, його методи є неінвазивними і не потре-
бують суттєвих матеріальних витрат. 

Мета. Вивчити особливості біоелектричної активності головного мозку у
хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій у періоді після припи-
нення роботи в шкідливих умовах. 

Матеріали та методи. Обстежено 52 хворих на вібраційну хворобу від
дії загальних вібрацій. Хворі були розподілені на дві групи, з яких в першу (ос-
новну) увійшли в минулому машиністи екскаваторів та другу (додаткову) групу
до якої увійшли машиністи іншого рухомого складу. Виділення основної групи
було обумовлено особливостями виробничого процесу, де поряд із дією за-
гальної вібрації на організм працівника діють кутові прискорення. Клінічна ді-
агностика проводилась за результатами стандартизованого клініко-
неврологічного обстеження, що включало також лабораторне та інструмен-
тальне обстеження. Клінічне визначення  ступеня важкості хвороби оціню-
вали за даними опитування, неврологічного і локального статусів,
за результатами функціональних методів обстеження з бальним визначенням
інтегральної оцінки важкості патології і у відповідності до норм діючого зако-
нодавства. Реєстрацію і аналіз електроенцефалографії (ЕЕГ) проводили на
16-канальному електроенцефалографі NEUROLAB компанії «DX-Системи
ХАІ Медика» (м.Харків). Цілісний паттерн ЕЕГ оцінювали за класифікацією
О.О.Жирмунської і В.С.Лосєва (1994) [3,10].  Для статистичних обчислювань
було застосовано статистичний пакет для обробки результатів дослідження
SPSS Statistics v.17.0. 

Результати. При візуальному аналізі ЕЕГ серед обстежених хворих
основної та додаткової груп були виявлені різнонаправлені зміни паттерну
ЕЕГ. Аналіз даних показав, що найбільш поширеним  типом ЕЕГ в основній
групі  є ІV дезорганізований (з переважанням альфа-активності), що пов’язано
переважно з посиленням впливу з боку таламічних та  гіпоталамічних утво-
рень центральної нервової системи (ЦНС). В групі машиністів рухомого
складу в кар’єрі переважає ІІІ тип ЕЕГ, що свідчить про високу активність
ретикулярної формації середнього та подовгастого мозку з можливим розвит-
ком соматогенних вегетативних реакцій в структурі вібраційної хвороби.

Висновки. У хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій не
спостерігалося нормальної картини ЕЕГ. В результаті дослідження виявлено
різнохарактерний вплив загальної вібрації на функціональну активність
головного мозку. Серед патологічних типів ЕЕГ не було грубих порушень,
які притаманні хворим з вираженим органічним ураженням головного мозку.
Особливістю дії загальної вібрації на машиністів екскаватора є більша ймо-
вірність формування ІV типу ЕЕГ, що напряму пов’язано з дією загальної віб-
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рації і, можливо, з додатковим впливом кутових прискорень. Метода ЕЕГ в
обстежені хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій є необхід-
ною і корисною в роботі лікаря загальної практики в умовах первинної
медико-санітарної ланки.

Ключові слова: вібраційна хвороба, дія, загальні вібрації, посляконтактний
період, ЕЕГ, типи ЕЕГ, клініко-діагностичні критерії.

ВСТУП
Вібраційна патологія займає одне з провідних місць у структурі профе-

сійної захворюваності [2,4], являється важливою  причиною зниження пра-
цездатності і розвитку інвалідності, що визначає соціальну значущість цієї
проблеми [5,6,7]. Проблема вібраційної патології в гірничодобувній проми-
словості продовжує привертати  велику увагу не лише лікарів гігієністів та
профпатологів.  В умовах реформування системи охорони здоров’я, хворі на
вібраційну хворобу мають спостерігатися лікарями  загальної практики з пер-
винної медико-санітарної ланки. Розробка системи загальної діагностики, спо-
стереження за перебігом вібраційної хвороби від дії загальних вібрацій,
лікувальних та профілактичних заходів, потребує доступного  цілеспрямова-
ного обстеження хворих на вібраційну хворобу (ВХ) в післяконтактному пе-
ріоді, в тому числі і з використанням нейрофізіологічних методів дослідження.

Під дією загальної вібрації, в першу чергу, змінюється  функція централь-
ної нервової системи (ЦНС), так як вона піддається не тільки механічному
впливу, а й дії  масивних аферентних інформаційних потоків  від величезної
кількості рецепторних структур. Тривала дія вібрації на рецептори вібраційної
чутливості сприяє наростанню збудження вищерозташованих центрів [1]. Під
впливом аферентної імпульсації рефлекторно виникають різнонаправлені ре-
акції в нейронах спинного мозку, симпатичних гангліях, ретикулярній формації
стовбура головного мозку та лімбічній системі. Загалом у хворих формується
поступова картина виснаження  енергетичного потенціалу регуляторних
систем. З метою функціональної діагностики хвороб ЦНС широко застосову-
ється метода електроенцефалографії (ЕЕГ). При аналізі ЕЕГ обстеження
вищевказані зміни при ВХ проявляються пригніченням альфа-ритму, наявні-
стю генералізованої чи локальної дизритмії в різних областях, реєстрації
парадоксальних реакцій на зовнішні подразнення, появою вогнищ патологіч-
ного збудження, повільної активності та гострих коливань. При цьому є дані
про різнонаправлений характер картини електроенцефалограми при вібра-
ційній хворобі від загальних вібрацій, що потребує подальшого вивчення [8,9]. 

Саме для верифікації вище вказаних змін, дослідження біоелектричної
активності головного мозку має суттєве значення. Воно дає можливість
оцінити функціональний стан більшості зон мозку в нормі та патології, його
методи є неінвазивними і не потребують суттєвих матеріальних витрат. 

Мета дослідження: вивчити особливості біоелектричної активності
головного мозку у хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій у
періоді після припинення роботи в шкідливих умовах. 
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Обстежено 52 хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій.

Особи, що обстежувались – чоловіки, за професією машиністи екскаваторів
в кар’єрі (32 хворих), та водії великовантажних автомобілів по вивозу гірничої
маси з кар’єру, машиністи електровозів, тепловозів та бульдозерів в кар’єрі
(20 хворих), у віці від 43 до 71 років і зі стажем роботи в умовах дії загальних
вібрацій від 10 до 35 років. Згідно діючої класифікації ВХ (1985р.) у 34 хворих
була діагностована ВХ першої-другої стадії, у 18 хворих – друга стадія захво-
рювання, в структурі якого переважала симптоматика церебрального ангіо-
дистонічного синдрому. Даний контингент відноситься до основної групи
ризику розвитку професійної патології. Умови праці цих професій характери-
зуються як шкідливі 3-го класу. При роботі на гірничій техніці обслуговуючий
персонал підпадає під дію  загальної і локальної вібрацій, які визначаються в
трьох взаємно перпендикулярних направленнях по всьому нормованому ряду
частот. Крім того, вібрація гірничих машин супроводжується дією на праців-
ників поштовхів та прискорень: кутових на екскаваторі і прямолінійних на теп-
ловозах,  автосамоскидах і бульдозерах. З урахуванням вище вказаного,
окремо виділили основну групу хворих, які працювали машиністами екскава-
торів, оскільки кутові прискорення, що мають місце при роботі, обтяжують
формування і перебіг церебрального ангіодистонічного синдрому. Група
водіїв та машиністів тепловозів склала  додаткову групу.

Клінічна діагностика проводилась за результатами стандартизованого клі-
ніко-неврологічного обстеження, що включало також і лабораторне (клінічний
аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, ліпідограму та ін..) та інструмен-
тальне (реовазографія, капіляроскопія, електроміографія, ультразвукова
доплерографія (УЗД) магістральних судин голови, магнітно-резонансна томо-
графія головного мозку) обстеження. Клінічне визначення  ступеня важкості
хвороби оцінювали за даними опитування, неврологічного і локального статусів,
за результатами функціональних методів обстеження з бальним визначенням інтег-
ральної оцінки важкості патології і у відповідності до норм діючого законодавства.

Реєстрацію і аналіз ЕЕГ проводили на 16-канальному електроенцефало-
графі NEUROLAB компанії «DX-Системи ХАІ Медика» (м.Харків) у спеціально
обладнаній кімнаті. Застосовували міжнародну систему накладання електро-
дів 10-20 з використанням монополярних відведень. Реєстрацію виконували
у спокої та при функціональних пробах: відкриванні та закриванні очей, рит-
мічній фотостимуляції, гіпервентиляції. Цілісний паттерн ЕЕГ оцінювали за
класифікацією  О.О. Жирмунської і В.С.Лосєва (1994) [3,10]. 

Для статистичних обчислювань було застосовано статистичний пакет для
обробки результатів дослідження  SPSS Statistics v.17.0. Суттєвою вважали
різницю при р< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При візуальному аналізі ЕЕГ серед обстежених хворих основної та
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додаткової груп були виявлені різнонаправлені зміни паттерну ЕЕГ.
При цьому ми брали до уваги, що дисфункція різних відділів лімбіко-ретику-
лярного комплексу характеризується відповідними змінами на ЕЕГ, що фор-
мують певний патологічний тип. Так, відповідно до класифікації О.О.
Жирмунської і В.С.Лосєва (1994), виділяється  п’ять варіантів ЕЕГ, де І тип –
організований, відповідає нормі, або незначним змінам функціональної діяль-
ності ЦНС, а значить і адаптивних можливостей організму. Більш значні
порушення (в порядку наростання) характеризуються як тип ІІ – гіперсинхрон-
ний (моноритмічний), тип ІІІ – десинхронний, тип ІV – дезорганізований (з
переважанням альфа-активності) і тип V – дезорганізований (з переважанням
тета- та дельта-активності), як приклад крайнього ступеню дисфункції ЦНС.
Приймалося до уваги те, що ЕЕГ з переважанням бета-активності високої
частоти, на фоні зниження загального амплітудного рівня, буде вказувати на
переважаюче підвищення активності ретикулярної формації середнього та
подовгуватого мозку і біде відповідати головним чином типам ІІІ і V. Під
вищена синхронізація біопотенціалів зв’язана переважно з посиленням
впливу з боку таламічних та  гіпоталамічних утворень, а також гальмівного
центру Моруцці в каудальному відділі мозку – тип ІІ і ІV ЕЕГ. Слід підкреслити,
що у обстежених хворих не були виявлені І (організований) та V (дезоргані-
зований (з перевагою тета- і дельта-активності)). Це пов’язане, можливо з
тим, що перший тип який є варіантом норми, або вказує на незначні патоло-
гічні зміни, може бути притаманним початковим проявам вібраційної хвороби,
а група обстежених мала як мінімум помірно виражену стадію захворювання.
V тип ЕЕГ характеризує грубі порушення у хворих з вираженим органічним
ураженням головного мозку, а в структурі вібраційної хвороби серед  обсте-
жених  мав місце церебральний ангіодистонічний синдром (переважно функ-
ціонального характеру) з мікровогнищевою,  або розсіяною вогнищевою
симптоматикою. Паттерн ІІ типу  характеризувався нерегулярністю альфа-
ритму, підвищенням його амплітуди до 80-100 мкВ, зниженням альфа-індексу,
наявністю у частини  хворих тета-хвиль високої амплітуди (до 30-50 мкВ) і, в
окремих випадках,  гострих хвиль з переважною локалізацією в темпоральних
відділах. ІІІ (активований) тип ЕЕГ, що свідчив про підвищення рівня функціо-
нальної активності головного мозку і характеризувався дифузною десинхро-
нізацією, наявністю повільних або  швидких асинхронних коливань,
зменшенням альфа-індексу та зниженням амплітуди альфа-хвиль, нівелю-
ванням  зональних  особливостей. ІV (пароксизмальному) типу ЕЕГ, що свід-
чить про наявність таламо-гіпоталамічної дисфункції, притаманна
дезорганізація альфа-активності за пароксизмальним типом, гіперсинхронні
повільні хвилі в лобно-тім’яних відведеннях під час спокою, або при функціо-
нальних навантаженнях. Загальна характеристика виявлених паттернів ЕЕГ
представлена в таблицях 1 і 2.
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Таблиця 1 
Результати розподілу патологічних типів ЕЕГ у хворих 

вібраційною хворобою від загальних вібрацій (основна група)

Примітка: * показник = (кількість набраних балів / максимальна кількість
балів) х 100%.

Аналіз даних показує, що найбільш поширеним  типом ЕЕГ в основній
групі  є ІV дезорганізований (з переважанням альфа-активності), що пов’язано
переважно з посиленням впливу з боку таламічних та  гіпоталамічних утво-
рень ЦНС, що в свою чергу може частіше приводити до розвитку  вегетатив-
них пароксизмів   по типу симпато-адреналових кризів та центральних
больових феноменів. Виділення цієї групи було обумовлено  особливостями
виробничого процесу, де поряд з дією загальної вібрації на організм праців-
ника діють кутові прискорення, що, на нашу думку, може впливати на форму-
вання  церебральної ангіодистонії та певного паттерну ЕЕГ.

Таблиця 2 
Результати розподілу патологічних типів ЕЕГ у хворих 

вібраційною хворобою від загальних вібрацій (додаткова група)

Отже, в групі машиністів рухомого складу в кар’єрі переважає ІІІ тип ЕЕГ,
що свідчить про високу активність ретикулярної формації середнього та
подовгастого мозку з можливим розвитком соматогенних вегетативних реак-
цій в структурі вібраційної хвороби.
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Таким чином, в результаті дослідження виявлено різнохарактерний вплив
загальної вібрації на функціональну активність головного мозку. 

ВИСНОВКИ
1. У хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій не спостері-

галося нормальної картини ЕЕГ. 
2. Серед патологічних типів ЕЕГ не було грубих порушень, які притаманні

хворим з вираженим органічним ураженням головного мозку, а в клініці ВХ
мав місце церебральний ангіодистонічний синдром (переважно функціональ-
ного характеру), рідше  з мікровогнищевою симптоматикою. 

3. Особливістю дії загальної вібрації на машиністів екскаватора є більша
ймовірність формування четвертого типу ЕЕГ, що напряму пов’язано з дією
загальної вібрації і, вірогідно, з додатковим впливом кутових прискорень. 

4. Метод ЕЕГ в обстежені хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій
є необхідним і корисним в роботі лікаря загальної практики в умовах первинної
медико-санітарної ланки, що дає додаткові дані про функціональний стан хворого.

Перспективи подальших досліджень. Відображення в показниках ЕЕГ
стану регулюючих систем головного мозку значно розширює можливості прак-
тичного використання даних ЕЕГ в системі лікарсько-трудової експертизи,
працевлаштування та реабілітації хворих на вібраційну хворобу від загальних
вібрацій. Необхідне подальше вивчення зв’язку функціонального стану ЦНС
з клінічним перебігом постконтактного періоду вібраційної хвороби, з особли-
востями якості життя даної категорії хворих, як критерію ефективності терапії. 
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С.В. Гринюк, Т.Д. Матвийчук, П.С. Базовкин.
Особенности биоэлектрической активности головного

мозга у больных вибрационной болезнью от действия общих
вибраций в постконтактном периоде

Украинский НИИ промышленной медицины, г. Кривой Рог
Вступление. Вибрационная патология занимает одно из ведущих мест

в структуре профессиональной заболеваемости [2,4], является важной при-
чиной снижения трудоспособности и развития инвалидности, что определяет
социальную значимость этой проблемы [5,6,7]. Исследование биоэлектриче-
ской активности головного мозга имеет существенное значение. Оно даёт
возможность оценить функциональное состояние большинства зон мозга в
норме и патологии, его методы есть неинвазимными и не требуют существен-
ных материальных затрат.

Цель. Изучение особенностей биоэлектрической активности головного
мозга у больных вибрационной болезнью от действия общих вибраций в
периоде после прекращения работы во вредных условиях.

Материалы и методы. Обследовано 52 больных вибрационной
болезнью от действия общих вибраций. Больные были разделены на две
группы, из которых в первую (основную) вошли в прошлом машинисты
экскаватора и вторую (дополнительную) группу в которую вошли машинисты
другого подвижного состава. Выделение основной группы было обусловлено
особенностями производственного процесса, где наряду с действием общей
вибрации на организм работника действуют угловые ускорения. Клиническая
диагностика производилась по результатам стандартизованного клинико-
неврологического обследования, что включало так же лабораторное и
инструментальное обследование. Клиническое определение степени тяже-
сти болезни оценивали по результатам опроса, данным неврологического и
локального статусов, по результатам функциональных методов обследова-
ния с бальным определением интегральной оценки тяжести патологии и в
соответствии нормам действующего законодательства. Регистрацию и ана-
лиз электроэнцефалографии (ЭЭГ) проводили на 16-канальном электроэнце-
фалографе NEUROLAB компании «DX-Системы ХАИ Медика (г.Харьков).
Целостный паттерн ЭЭГ оценивали по классификации Е.А. Жирмунской и
В.С. Лосева (1994) [3,10]. Для статистической обработки был применён ста-
тистический пакет для обработки результатов исследования SPSS Statistics v.17.0.

Результаты. При визуальном анализе ЭЭГ среди обследованных боль-
ных основной и дополнительной групп были выявлены разнонаправленные
изменения паттерна ЭЭГ. Анализ данных показал, что наиболее распростра-
нённым типом ЭЭГ в основной группе есть  ІV (дезорганизованный (с пре-
обладанием альфа-активности)), что связано преимущественно с усилением
влияния со стороны таламических и гипоталамических образований цент-
ральной нервной системы (ЦНС). В группе машинистов подвижного состава
в карьере преобладает ІІІ тип ЭЭГ, что свидетельствует о высокой активности

НЕВРОЛОГІЯ

172
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



ретикулярной формации среднего и продолговатого мозга с возможным раз-
витием соматогенных вегетативных реакций в структуре вибрационной болезни.

Заключение. У больных вибрационной болезнью от действия общих
вибраций не наблюдалась нормальная картина ЭЭГ. В результате исследо-
вания выявлено разнохарактерное действие общей вибрации на функцио-
нальную активность головного мозга. Среди патологических типов ЭЭГ не
было грубых нарушений, которые свойственны больным с выраженным ор-
ганическим поражением головного мозга. Особенностью действия общей
вибрации на машинистов экскаватора есть большая вероятность формиро-
вания ІV типа ЭЭГ, что прямым образом связано с действием общей вибра-
ции и, возможно, с дополнительным влиянием угловых ускорений. Метод ЭЭГ
в обследовании больных вибрационной болезнью от действия общих вибра-
ций есть необходимым и полезным в работе врача общей практики в усло-
виях первичного медико-санитарного звена.

Ключевые слова: вибрационная болезнь от действия общих вибраций,
постконтактный период, ЭЭГ, типы ЭЭГ, клинико-диагностические критерии.

S.V.Grinjuk,  T.D. Matviychuk, P.S. Bazovkin
Cerebral Bioelectricity Features in Patients with Hand-Arm 

Vibration Syndrome Induced by Whole-Body Vibration 
in the Post-Contact Period

Ukrainian Scientific Research Institute of Industrial Medicine, 
Kryvyi Rih

Introduction. Vibration pathology is high on the list of professional diseases,

it causes impairments, disabilities and handicaps. Studying cerebral bioelectricity

enables to evaluate the functional state of the most areas of the brain in health

and disease; the methods are non-invasive and require low material expenses. 

The purpose of the study. To study the peculiarities of cerebral bioelectricity

in patients with hand-arm vibration syndrome induced by whole-body vibrations

in the post-contact period. 

Materials and methods. 52 patients with hand-arm vibration syndrome in-

duced by whole-body vibration were clinical trial subjects. The patients were di-

vided into two groups: the first one (treatment group) included the former excavator

operators and the second one (observational group) included the drivers of the

other transportation sets. The allocation of the treatment group was due to the

manufacturing process, where, along with the effect of the worker's whole-body

vibration there was the angular acceleration. The clinical diagnosis was made by

the results of the standardized clinical and neurological examination, including lab-

oratory and instrumental analyses. The disease severity was clinically evaluated

according to the patient-reported outcomes, the neurological and local status data,

the results of functional methods using the disease integral rating scale and fol-

lowing the accepted legislative rules. The electroencephalographic tests were reg-

istered and analyzed with 16-channel electroencephalograph NEUROLAB of the
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company "DX-Systems Khai Medica" (Kharkov). The complex EEG pattern was

evaluated by Ye. A. Zhirmunskaya and V. S. Losev classification (1994).

To process the results of the study SPSS Statistics v.17.0 was applied. 
Results. The visual EEG data mining identified the multidirectional fluctua-

tions of EEG pattern in the examinees of both groups. The data analysis showed
the IV EEG type (disorganized (with prevalence of alpha-activity)) to be the most
common in the treatment group, that is associated mainly with the increased in-
fluence of the thalamic and hypothalamic formations of the central nervous system.
The III EEG type was predominant for the drivers of the transportation sets, that
was evidence of the high activity of the midbrain and oblongata reticular formation
with possible development of somatic vegetative reactions in hand-arm vibration syndrome.

Conclusions. The patients with hand-arm vibration syndrome induced by
whole-body vibration were not observed to have the normal EEG picture. When
studying the total vibration was proved to have the spotty impact on the functional
activity of the brain. The severe disorders, which are characteristic of patients with
severe organic brain damage, were not detected in the pathological EEG types.
The high probability of the IV EEG type formation is peculiar to the vibration effect
on the excavator operators, that is directly connected with the vibration effect and,
perhaps, with the additional impact of angular accelerations. The method of EEG
applied when examining patients with hand-arm vibration syndrome induced by
whole-body vibration, is necessary and useful in the work of primary general practitioners.

Keywords: hand-arm vibration syndrome induced by whole-body vibration,
post-contact period, EEG, EEG types, clinical and diagnostic criteria.
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ОЦІНКА СПЕКТРУ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ІНТЕРФЕРОНІВ-β
У ЛІКУВАННІ РЕМІТУЮЧОГО ПЕРЕБІГУ 

РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
Національний медичний університет

імені О.О.Богомольця, Київ
Вступ. У лікуванні розсіяного склерозу як хронічного захворювання ваго-

мим є досягнення очікуваної ефективності та задовільної переносимості пре-
паратів превентивної терапії. Наразі поширеність і значимість окремих
небажаних ефектів імуномоделюючої терапії залишається мало дослідженою.
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Мета.  Оцінити частоту і вираженість побочної дії препаратів інтерфе-
рону-β у хворих на розсіяний склероз з ремітуючим перебігом. 

Матеріали і методи. Обстежено 32 хворих на РС з ремітуючим перебі-
гом, які  отримували інтерферон IFNβ-1a та IFNβ-1b за стандартними схе-
мами, і 20 пацієнтів, яким було призначено судинно-метаболічну терапію. Для
виявлення побічної дії препаратів оцінювався стан шкіри у місці уколу, прояви
грипоподібного синдрому, загальний аналіз крові з формулою, біохімічне
дослідження крові. 

Результати. Виявлено найбільшу поширеність грипоподібного синдрому,
а також порушень біохімічних показників крові особливо за наявності подібних
змін в анамнезі.

Висновки. Профіль безпечності засобів імуномоделюючої терапії в
цілому є задовільним. Обґрунтованим є щомісячний моніторинг біохімічних
показників крові протягом перших 6 місяців імуномодулюючої терапії і довго-
строково за наявності гіпертрансаміназемії в анамнезі. 

Ключові слова: розсіяний склероз, інтерферон- β, побічна дія/
ВСТУП
Результативність лікування хворих на розсіяний склероз (РС) безпосе-

редньо залежить як від ефективності, так і безпечності засобів превентивної
терапії. Limmroth V. (2011) показали, що під час застосування інтерферонів-
β (IFNβ) у хворих на ремітуюче-рецидивуючий РС частота випадків відмови
від лікування, суїцидальних спроб і завершених самогубств вірогідно корелює
з розвитком побічної дії препаратів (ПД) [1, 2].  Однак поширеність окремих
небажаних ефектів за даними різних випробувань є неоднозначною. Так, за
даними літератури, місцеві реакції у разі підшкірного введення засобів імуно-
модулюючої терапії РС коливаються у широких межах - 20-60% [3]. Важливим
є питання про можливість поглиблення неврологічного дефіциту на тлі появи
ПД, зокрема, грипоподібного синдрому і гіпертрансаміназемії [4, 9]. Окремі
автори повідомляли про виявлені кореляції між гіперхолестеринемією, збіль-
шення ліпідів низької щільності та кількістю активних вогнищ на МРТ [5, 6].
Таким чином, доцільність превентивної терапії РС доведена методами дока-
зової медицини, але може бути обмежена ПД імуномодулюючих засобів.
Наявні у літературі дані щодо поширеності і вираженості ПД IFNB як препа-
ратів першої лінії при РС свідчать про необхідність періодичного контролю за
можливими ускладненнями [7, 8, 10]. Водночас частота ПД інтерфероноте-
рапії за даними різних авторів коливається у широких межах, оптимальні
терміни і тривалість моніторингу ПД залишаються невстановленими, що й
потребує подальшого дослідження і аналізу. 

Мета дослідження - вивчення частоти і вираженості побічної дії препа-
ратів інтерферону-β у хворих на розсіяний склероз з ремітуючим перебігом.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Хворі на РС з ремітуючим перебігом були розподілені на дві групи.

Основну групу складали 32 пацієнти, яким проводилась превентивна терапія
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інтерфероном  IFNβ-1a та IFNβ-1b за стандартними схемами. До контрольної
групи увійшли 20 хворих, які отримували судинно-метаболічну терапію. Групи
пацієнтів були співставними за гендерними і віковими показниками. Трива-
лість захворювання складала в середньому 2 роки (від 4 до 36 міс). З метою
виявлення побічної дії препаратів пацієнтам проводилось: оцінка стану шкіри
у місці уколу, відзначали прояви грипоподібного синдрому, загальний аналіз
крові з формулою, біохімічний аналіз крові (глюкоза крові, АЛТ, АСТ, білірубін,
креатинін, ліпідограма), рівень тиреоїдних гормонів. Збільшення рівня транс-
аміназ до 2,5 разів розцінювався як перший ступінь гепатотоксичності, >2,5
разів і <5 – ІІ ступеня, >5 – ІІІ ступеня.  Також реєструвались випадки припи-
нення розпочатої терапії внаслідок розвитку ПД. Одержані результати оброб-
лялись за допомогою програм Excel і Statistica 6,0.  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Серед побічних явищ застосування превентивної терапії у хворих на РС

найчастіше зустрічались грипоподібні симптоми: субфебрильна температура
– у половині випадків, загальна слабкість - 40,6%, головний біль – у 21,8%,
біль у м’язах - 25%, озноб - 9,4%. Грипоподібний синдром супроводжувався
нудотою у 15,6% випадків, а також поєднувався з добовими коливаннями
функціональних порушень неврологічного характеру без стійкого поглиблення
неврологічного дефіциту. Ці прояви зменшувались на тлі застосування
нестероїдних протизапальних препаратів, зокрема, парацетамолу. Спектр
виявлених побічних реакцій відображений на рисунку.

Рис. Побічна дія препаратів інтерферону-β у хворих на розсіяний
склероз з ремітуючим перебігом

НЕВРОЛОГІЯ

176
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Запальні шкірні реакції у місцях введення препарату (здебільшого у виг-
ляді невеликих еритем) виявлялись у 28,1% хворих. Больові відчуття пацієнти
оцінювали як незначні і біль не впливав на їхню сатисфакцію від лікування.
Некротичних змін шкіри у ділянках ін’єкцій не спостерігалось. Алергічний
висип різної локалізація спостерігався у 15,6% пацієнтів основної і 15% конт-
рольної груп (p˃0,05). 

Підвищення рівня трансаміназ зареєстровано у 4 (12,5%) пацієнтів на тлі
розпочатої інтерферонотерапії і 1 хворої контрольної групи. Виявлені зміни,
розцінені як перший ступінь гепатотоксичності, були клінічно  асимптомними
і відзначались при застосуванні як препаратів IFNβ-1a, так і  IFNβ-1b. Появу
гіпертрансаміназемії можна пояснити прямою гепатотоксичною дією інтерфе-
ронів на активність P450 цитохрому. У всіх хворих показники печінкових
ензимів зростали протягом перших трьох місяців інтерферонотерапії і повер-
нулись до норми протягом періоду спостереження. Відновлення нормальних
показників відбувалося спонтанно або на тлі застосування гепатопротектор-
них засобів, не вимагало припинення превентивної терапії чи зменшення
дози препарату. Як з’ясувалось з анамнезу, у трьох пацієнтів основної групи
траплялися транзиторні відхилення показників функції печінки до призна-
чення імуномодулюючої терапії. 

У 6% обстежених протягом перших 3 місяців інтерферонотерапії від-
значалась легка асимптомна нейтропенія без появи інфекційних ускладнень.
Коливання рівня тиреоїдних гормонів зареєстровано не було. По одному ви-
падку зафіксовані скарги на біль у животі,  діарею, випадіння волосся, біль у
спині, парестезії. 

ВИСНОВКИ
Препарати імуномоделюючої терапії в цілому характеризуються задо-

вільним профілем безпечності. Регулярний огляд і пальпування ділянок уко-
лів, а також чергування місць введення препарату слугують профілактиці
виникнення місцевих шкірних реакцій. Постійний моніторинг біохімічних по-
казників крові доцільно проводити щомісяця протягом першого півріччя іму-
номодулюючої терапії. За наявності відхилень у печінкових пробах до початку
інтерферонотерапії РС або виникнення ознак печінкової недостатності на тлі
імуномоделюючої терапії контрольні біохімічні аналізи крові слід проводити
довгостроково.

Перспективним для подальшого розвитку є порівняння спектру побічної
дії різних груп превентивної терапії розсіяного склерозу.
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Т.А. Довбонос 
Оценка спектра побочного действия интерферонов-β  в 
лечении ремитирующего течения рассеянного склероза

Национальный медицинский университет 
имени А.А.Богомольца, Киев

Вступление. В лечении рассеянного склерозу как хронического заболе-
вания важным является достижение ожидаемой эффективности и удовле-
творительной переносимости превентивной терапии. Однако распрост-
раненность и значимость отдельных нежелательных эффектов иммунотера-
пии остается мало исследованной.

Цель.  Оценить частоту и выраженность побочного действия препаратов
интерферона-β у больных на рассеянный склероз с ремитирующим течением. 

Материалы и методы. Обследовано 32 больных на РС с ремитирующим
течением, которые получали интерферон IFNβ-1a и IFNβ-1b по стандартным
схемам, и 20 пациентов, которым была назначена сосудисто-метаболическая
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терапия. Для выявления побочного действия препаратов оценивалось
состояние кожи в месте укола, проявления гриппоподобного синдрома,
общий анализ крови с формулою, биохимическое исследование крови. 

Результаты. Выявлено наибольшую распространенность гриппоподоб-
ного синдрома, а также нарушение биохимических показателей крови осо-
бенно при наличии подобных изменений в анамнезе.

Выводы. Профиль безопасности средств иммуномодулирующей тера-
пии в целом является удовлетворительным. Обоснованным следует считать
ежемесячный мониторинг биохимических показателей крови на протяжении
первых 6 месяцев иммуномодулирующей терапии и длительный мониторинг
при наличии гипертрансаминаземии в анамнезе. 

Ключевые слова. Рассеянный склероз, интерферон-β, побочное действие.

T.A. Dovbonos
Evaluating Interferon-β Spectrum Side Effects in the Therapy of

Relapsing- Remitting Multiple Sclerosis 
Bogomolets National Medical University

Introduction. To make chronic multiple sclerosis preventive therapy efficient

and satisfactory tolerable is important. The incidence and significance of some im-

munotherapy undesirable effects, however, have been understudied.  

Aim. To determine the incidence and evidence of interferon-β side-effects in

patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.  

Materials and methods. There were examined 32 relapsing-remitting multiple

sclerosis patients treated with IFNβ-1a and IFNβ-1b, and 20 patients undergone

vascular-metabolic therapy. To detect the drug side effect there were estimated

local skin reactions, the signs of flu-like syndrome, CBC with differential, in partic-

ular, biochemical blood values. 

Results. The flu-like syndrome was found to be the most common side-effect,

and also the abnormal biochemical blood values were revealed in the patients, in

particular, if any changes were in the past history. 

Conclusions. The safety profile of the immunomodulatory drugs is satisfac-

tory as a whole. The monthly monitoring of the biochemical blood values during

the first 6 months' immunomodulatory therapy and the long term monitoring of the

subjects with abnormal baseline parameters in the past history are reasonably.  

Key words: multiple sclerosis, interferon-β, side effect.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования
Вступление. В возникновении и течении проявлений психосоматической

патологии участвуют как психические, так и соматические механизмы.
Цель. Изучить роль и место неотложных состояний в развитии перма-

нентных и пароксизмальных проявлений психосоматических нарушений;
психосоматические корреляты, их динамику и значимость. 

Материалы и методы. Использованы методы психодиагностического,
клинико-психопатологического, инструментального исследований и статисти-
ческой обработки. У 821 больных вегето-сосудистой дистонией, гипертони-
ческой болезнью I-ӀIст. и ишемической болезнью сердца исследованы
психические, вегетативные и соматические составляющие проявлений патологии. 

Результаты. Клинику неотложных состояний формируют 2 синдрома:
собст-венно психовегетативной дисфункции и стрессорной реакции. Установ-
лены 2 типа патологии - психосоматический и соматопсихический, для кото-
рых характерны преимущественно психовегетативный или вегетосома-
тический характер проявлений. Разработана модель патогенетических меха-
низмов развития психосоматической патологии. Она  представлена страте-
гией поведения личности, которая состоит из 2-х уровней - способов
поведения и способов реагирования личности. Выделены этапы ее развития:
доклинические нарушения - полисистемная - моносистемная - органная па-
тология. Разработана система психокоррекции пароксизмальных и перма-
нентных проявлений патологии.

Выводы. В основе психосоматической патологии лежит психосоматиче-
ская или соматопсихическая патологическая стратегия поведения, состоя-
щая из способа поведения и способа реагирования личности.
Патологическая стратегия поведения эволюционирует от психофизических
особенностей личности, через поли- и моносистемную патологию до орган-
ной психосоматической патологии.

Ключевые слова: психосоматическая патология, способ реагирования,
способ поведения, стрессорная реакция, психовегетативная дисфункция.

ВВЕДЕНИЕ
Со второй половины XIX столетия психосоматическая (ПС) патология

занимает первое место среди заболеваний. Однако ключевой вопрос меди-
цинской теории и практики - соотношения «психического» и «соматического»
- до сих пор  остается не решенным [1, 2, 3]. Оптимальная клиническая
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концепция ПС патологии предполагает учет как психических, так и сомати-
ческих нарушений не только при установлении диагноза, но и в патогенети-
ческом подходе к лечению. Важнейшей составляющей ПС патологии
являются пароксизмальные проявления – неотложные состояния (НС) и
обострения в структуре клинического течения [1, 4], несущие значительную
угрозу здоровью и жизни. Изучение НС при ПС патологии актуально по
причине крайне недостаточно изученных: роли и месте НС в возникновении
и динамике развития этиопатогенетических механизмов перманентных и
пароксизмальных проявлений ПС патологии; изменений психической сферы
при НС и возможных ПС коррелятов, их динамики и значимости для клини-
ческого течения и терапии нарушений. 

Цель исследования – на основе системного анализа феноменологии и
психо-соматических соотношений, разработать патогенетическую модель
развития психосоматической патологии, установить мишени для системы
психокоррекции в комплексе ее терапии и профилактики.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследован 821 больной вегето-сосудистой дистонией (ВСД), гипертони-

ческой болезнью I-ӀӀ ст. (ГБ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) во время
НС – вегетативный криз (ВК), гипертонический криз (ГК), приступ стенокардии
(ПрС) и в межприступный период (МП). Изучались феноменология и взаимо-
связь психических, вегетативных и соматических составляющих пароксиз-
мальних и перманентных проявлений. Исследование выполнено методами:
клинико-психопатологического исследования - структурированное клиниче-
ское интервью; наблюдение; анализ анамнеза со структурированием данных
во времени возникновения и развития симптоматики; психодиагностического
исследования методиками - Гиссенский опросник соматических жалоб, шкала
реактивной и личностной тревожности  Спилбергера-Ханина, клинический
опросник для выявления и оценки невротических состояний, тесты Люшера
и “Цветной рисунок человека”. Соматический статус исследован с помощью
ЕКГ, частоты дыхания, уровня артериальной давления, анализа вариабель-
ности регуляции кровообращения с пробами на физическую, психическую
нагрузку и модуляцию дыхания. Результаты подвергались статистической об-
работке с использованием методов: выявление расхождений в уровнях ис-
следуемого признака по критерию Краскела-Уоллиса; ранговых корреляций
Кендела и Спирмена; многомерной статистики - факторный анализ (метод
главных компонентов); оценки математических статистических выборок; кри-
терия углового преобразования Фишера помощью программ MS Offise Excel

(11.8169.8172) 2003 и SPSS-17.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ психических, вегетативных и соматических нару-

шений при НС и МП ВСД, ГБ и ИБС позволяет утверждать, что они представ-
ляют проявления отдельных звеньев единого патогенетического механизма
ПС нарушений. При факторном анализе совокупных данных при каждой из
патологий выявлены по 4 факторные структуры, описывающие комплексы,
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названные как «ПС способ поведения (СпП)», «соматопсихический (СП)
СпП», «ПС способ реагирования (СпР)» и «СП СпР» личности с различиями
в зависимости от ПС и СП типов течения. Факторные нагрузки: «ПС СпР» для
ВСД – 23,314; ГБ – 24,431; ИБС – 21,715; и «СП СпР» для ВСД – 18,416; ГБ
– 20,128; ИБС – 17,246. Факторные нагрузки: «ПС СпП» для ВСД – 13,214;
ГБ – 15,523; ИБС – 14,812; и «СП СпП» для ВСД – 10,264; ГБ – 12,316; ИБС
– 11,321. Основой их развития являются, компенсированные или субкомпен-
сированные в доклиническом периоде, преимущественно психовегетативные
или вегетосоматические особенности личности. Они заключаются в отсут-
ствии необходимых психических и (или) физических ресурсов для реализа-
ции успешного поведения в определенных жизненных условиях.
В преморбидном периоде формируется отрицательное эмоциональное реа-
гирование с избеганием или уклонением от данных ситуаций, что можно рас-
ценивать как СпП. Под влиянием информационного потока, этот  СпП,
в сочетании с неприятными ощущениями и переживаниями при данных на-
грузках, получает свое развитие в виде внутренней модели заболевания по
принципу «потому что будет ...». Модель достаточно актуальна и сопровож-
дается выраженными, отрицательной направленности, эмоциональ-ными
переживаниями выступая в качестве стрессорного фактора. Возникновение
условий, требующих применения недостающих у личности ресурсов и отсут-
ствие возможности уклонения, обуславливает их фрустрирующий характер
с развитием острого или хронического стрессорного состояния (рис. 1).
Воздействие пусковых факторов приводит к острой дестабилизации психо-
вегетативных механизмов адаптации, переводя компенсированною или
субкомпенсированною недостаточность той или иной сферы, в декомпенси-
рованною. Явления декомпенсации проявляются в виде ВК, ГК и ПрС,
в составе которых могут возникать ПНРЧСС.

Рис. 1. Модель развития сниженной устойчивости психофизическим
нагрузкам

Динамика развития психовегетативной дисфункции от ранга психофи-
зических особенностей до клинических нарушений (рис. 2.) позволяет
утвер-ждать о едином ПС патологическом процессе, проходящем различные
стадии формирования и своим функционированием обеспечивающим опре-
деленный уровень адаптации личности на базе имеющихся в ее распоряже-
нии физических и психических ресурсов. На доклиническом этапе
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(компенсации) психофизических особенностей личность при помощи защит-
ного СпП ограждается от декомпенсации существующей дисфункции.
При невозможности избежать угрожающих воздействий (фрустрирующие
ситуации) через стадию субкомпенсации наступает декомпенсация психове-
гетативной дисфункции с переходом на этап клинических проявлений - ВСД.
Данный этап характеризуется формированием из разрозненных звеньев
единой системы патогенетических механизмов

Рис. 2. Схема патогенетических звеньев и этапов становления
модели патогенетических механизмов психосоматической патологии
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ПС патологии в виде патологическая стратегии поведения личности
(СПЛ), состоящей из двух уровней: патологического СпП и патологического
СпР виде НС. Сопряжённые по эмоциональным переживаниям и значимости
психофизические особенности; фрустрирующая ситуация и связанное с ней
психофизическое напряжение; личностная модель заболевания; дестабили-
зирующие психовегетативные механизмы адаптации, пусковые факторы;
острая стрессорная реакция и состояние нарушенного сознания, остро раз-
вивающиеся в результате несостоятельности реализуемого СпП, ассоции-
руются в единую систему патогенетических механизмов патологического СпР
в виде НС. Патологическая СПЛ характеризуется свойствами функциональ-
ную системы [5, 6], при которой двухсторонняя связь обеих ее уровней обес-
печивает дальнейшее ее развитие, устойчивость и универсальность. Она
обладает и рядом признаков, выводящих ее за рамки определения функцио-
нальной системы. Так выделенная «застойная психическая доминанта» и
«детерминанта» в виде патологической СПЛ (в от-личие от «застойной до-
минирующей мотивации - детерминанты», которая приводит к смене доми-
нирующего поведенческого акта на другую деятельность) сама замещает или
трансформирует адекватные СПЛ в других видах деятельности. При даль-
нейшем использовании личностью данной стратегии нарастают степени и
уровни декомпенсации адаптационных механизмов. ВК как патологический
СпР личности, становятся универсальным СпР, трансформирующимся в ГК
и далее в ПрС, что свидетельствует о дальнейшем наращивании мощности
патологического СпП. Итогом является декомпенсация патологического
уровня адаптации, патологическая СПЛ приобретает деструктивный характер
с нарушениями механизмов органного уровня регуляции, а НС при ВСД, ИБС,
ГБ и НРЧСС представляют собой ПС СпР. Его синдром собственно психове-
гетативной дисфункции, соответствует характеру психофизических особен-
ностей личности, определяет основу нозологической патологии, ПС и СП
типы тече-ния. Стрессорная реакция и аффективно суженное состояние
сознания [7, 8] являются   механизмами, обеспечивающими ассоциацию ситуаций,
состояний и др. факторов в момент НС в единый механизм  СпР, что в процессе регу-
лярной его реализации, обеспечивает превращение НС в универсальный СпР. 

Согласно патогенетической схеме, предлагается система их патогенети-
ческой терапии. Она состоит из двух этапов, согласно уровнями организации
механизмов СПЛ. Первый - терапия патологического СпР (НС) в момент его
манифестации как второго уровня патологической СПЛ. Второй - патологи-
ческого СпП как первого уровня СПЛ, проводимой преимущественно в МП.
Во-вторых, терапия носит комплексный характер - медикаментозная, психо-
терапевтическая и другие способы коррекции СПЛ, что обусловлено сопря-
женностью психовегетативных и вегетосоматических механизмов. В третьих
- дифференцированностью терапевтических мероприятий в соответствии ПС
или СП типам течения заболевания. 
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НС характеризуются аффективно суженным состоянием сознания и
интенсивным аффективным зарядом, обеспечивающими ассоциацию,
развитие, фиксацию и свойства доминанты НС как патологического ПС СпР,
что обеспечивает эффективную и стойкую фиксацию результатов психокор-
рекции. Гарантом адекватности и успешности лечения НС, является нейтра-
лизация ПВС как собственно психовегетативной дисфункции, так и стрессор-
ной реакции. Психокоррекция также должна быть направлена на всю пато-
логическоую СПЛ. Для психокоррекции выделены следующие основные
мишеней в патогенетических механизмах. Первая - комплекс собственно пси-
ховегетативных механизмов, использующихся для реализации СпР. Вторая -
ПВС стрессорной реакции, нейтрализация которого позволяет разорвать
патологический круг, потенцирующих друг друга, клинических проявлений,
исключить его влияние как фактора, определяющего свойства психологиче-
ской доминанты и детерминанты. Третья - пусковые факторы, ассоциирован-
ные с механизмами НС. Четвертая - фрустрирующий характер обстоятельств
возникновения НС,  что позволяет нейтрализовать влияние «хронического»
психологического стресса, определяющего свойства психологической доми-
нанты и детерминанты СпР в виде НС. Пятая - собственно патогенетические меха-
низмы СпП, лежащие в основе ПВС психо-вегетативной дисфункции заболевания. 

В МП мишенями для психокоррекции выступают психофизические осо-
бенности пациентов. Первая - психовегетативные механизмы СпП. Вторая -
факторы, определяющие фрустрирующий характер обстоятельств лежащих
в основе реализации СпП. Третья - дальнейшее потенцирование и коррекция
достигнутые в процессе терапии НС результатов. 

ВЫВОДЫ
На основании факторного анализа полученных, с использованием сис-

темного подхода, данных исследования разработана модель патогене-тиче-
ских механизмов психосоматических нарушений. Патогенетические
механизмы, лежащие в основе психосоматических нарушений, образуют па-
тологическую стратегию поведения личности двухуровневой организации.
В основе лежит патологический способ поведения личности (первый уро-
вень) на базе которой формируется патологический способ реагирования
(второй уровень). В зависимости от преобладания психоэмоциональных или
соматических нарушений клиническое течение заболеваний носит психосо-
матический или соматопсихический характер. Основными звеньями патоге-
неза являются преморбидная психовегетативная дисфункция и стрессорная
реакция, обеспечивающая организацию и развитие патологической стратегии
поведения. В своём развитии патологическая стратегия поведения эволю-
ционирует от полисистемного до органного уровней нарушений, проходя
этапы от психофизических особенностей лич-ности до органной психосома-
тической патологии.

На основе предложенной модели выделены отдельные звенья патогене-
тических механизмов в качестве мишеней для проведения психокоррекции
в составе комплексной терапии нарушений.
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Перспективой дальнейших исследований является разработка опти-
мальных методов психотерапия и медикаментозного лечения в комплексе
этапного лечения психосоматической патологии сердечно-сосудистой системы.
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В.М.Загуровсmкий 
Патогенетична модель розвитку 

психосоматичних порушень
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. У виникненні й перебігу проявів психосоматичної патології при-
ймають участь як психічні, так і соматичні механізми.

Мета. Вивчити роль і місце невідкладних станів у розвитку перманентних
і пароксизмальних проявів психосоматичних порушень; психосоматичні
кореляти, їх динаміку й значимість. 

Матеріали й методи. Використані методи психодіагностичного, клініко-
психопатологічного, інструментального досліджень і статистичної обробки.
В 821 хворих вегето-судинною дистонією, гіпертонічною хворобою I-ӀӀ ст. і іше-
мічною хворобою серця досліджені психічні, вегетативні й соматичні складові
проявів патології. 

Результати. Клініку невідкладних станів формують 2 синдроми: власне
психовегетативної дисфункції й стресорної реакції. Встановлено 2 типи пе-
ребігу патології - психосоматичний і соматопсихічний, для яких притаманні
переважно психовегетативний або вегетосоматичний характер проявів.
Розроблена модель патогенетичних механізмів розвитку психосоматичної
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патології. Вона  представлена стратегією поведінки особистості, яка склада-
ється з 2-х рівнів - способів поведінки й способів реагування особистості.
Виділені етапи її розвитку: доклінічні порушення - полісистемна - моноси-
стемна - органна патологія. Розроблена та застосована система психокорекції
в складі комплексної терапії пароксизмальних і перманентних проявів патології.

Висновки. В основі психосоматичної патології лежить психосоматична
або соматопсихічна патологічна стратегія поведінки особистості, що склада-
ється зі способу поведінки й способу реагування особистості. Патологічна
стратегія поведінки еволюціонує від психофізичних особливостей особистості,
через поли- і моносистемну патологію до органної психосоматичної патології.

Ключові слова: психосоматична патологія, спосіб реагування, спосіб
поведінки, стресорна реакція, психовегетативна дисфункція.

V. M. Zagurovskyj
Pathogenetic Model  of the Psychosomatic Disorders 

Development
Kharkiv Medical Academy of  Postgraduate Education

Introduction. Both mental and somatic mechanisms take part in the occur-
rence and  course of the psychosomatic pathology manifestations.

Purpose. To study the role and place of emergency conditions in the devel-
opment of the psychosomatic abnormalities permanent and paroxysmal manifes-
tations; psychosomatic correlates, their dynamics and significance.

Materials and Methods. There were used psychodiagnostic, clinical psy-
chopathologic, instrumental methods and statistical processing. Mental, autonomic
and somatic components of the pathology manifestations were studied in 821 pa-
tients with vascular dystonia, stage I-ӀI hypertension and coronary heart disease .

Results. 2 syndromes form the clinical picture of the emergency conditions,
i. e.  psychovegetative dysfunction and stressful reaction. There are determined 2
types of the pathology course: psychosomatic and somatopsychic,  which are pre-
dominantly characterized by psychovegetative or vegetosomatic manifestations.
A model  of  the pathogenetic mechanisms for the development of psychosomatic
pathology has been worked out. It is represented by a person's behavior strategy
that consists of such 2 levels as the types of behavior and the response of the in-
dividual.  There are staged the following items of its development: pre-clinical dis-
orders - polysystemic -  monosystemic - organic pathology. It was developed and
used the system of psychocorrection for the comprehensive therapy of the pathol-
ogy paroxysmal and permanent ma-nifestations.

Conclusions. The basis of psychosomatic pathology is a psychosomatic or
somatopsychic pathological behavior strategy, including modes of behavior and
the response of a personality. The pathological behavior strategy evolves from the
psychophysical personality characteristics, through the poly-and monosystemic
pathology to the organic psychosomatic pathology. 

Key words: psychosomatic pathology, mode of response, mode of behavior,
stressful reaction, psycho-vegetative dysfunction.
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Т.О. Кобись

ПЕРЕБІГ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ: ФАКТОРИ 
РИЗИКУ КЛІНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА 

ДОВГОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ
Київський міський центр розсіяного склерозу,

Київська міська клінічна лікарня №4
Вступ. Проблема подальшого прогнозу розсіяного склерозу (РС)після

першої клінічної атаки та в перші роки від початку захворювання є надзви-
чайно актуальною проблемою як для неврологів так і для пацієнтів.

Мета. Визначати клініко – нейровізуалізаційні фактори впливу на вира-
женість  клінічної активності  рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу (РРРС).

Матеріали и методи. Обстежено145 хворих з РРРС. Визначали характер
дебюту, частота загострень, рівень ЕDSS в групах з різною клінічною актив-
ністю захворювання. МРТ-дослідження проводилось на МР-томогафіGESig-

naExciteHD1,5Т. Визначалась кількість Т2-,Т1-вогнищ. За допомогою
програмного пакету Statistica 10,0 проведений кореляційно-регресійний ана-
ліз, прогностичне значення показників клінічної активності захворювання.

Результати. Виявлено середній кореляційний характеру клінічно ізольо-
ваного синдрому (КІС) з ознаками ураження стовбурової та пірамідної функ-
ціональної системи (ФС) з частотою загострень в перші три роки від початку
та при збільшенні терміну захворювання (rs = 0,521; rs = 0,551; p<0,05 відпо-
відно). Прогностично несприятливим для подальшої клінічної активності
РРРС  був його початок з полісимптомного КІС. Наявність і число Т1-осеред-
ків, виявлених в дебюті захворювання, є прогностичним чинником  неспри-
ятливого перебігу захворювання. За методом Каплан–Майера визначено,
що наявність більше 9 Т2 осередків  > 3 мм при КІС впливає на більш ранній
розвиток третього загострення.

Висновки. Наявність кореляційних зв’язків виду ФС, ураженої  при КІС
та його характеру з частотою загострень є одним з прогностичних факторів
подальшої активності перебігу захворювання. Серед МРТ-ознак КІС прогно-
стичне значення мають розміри Т2-осередків та наявність Т1- осередків

Ключові слова: рецидивуюче-ремітуючий розсіяний склероз, клінічно
ізольований синдром,частота загострень, вогнища

ВСТУП
Розсіяний склероз – хронічне прогресуюче автоімунне захворювання

центральної нервової системи. Головним критерієм діагностики розсіяного
склерозу є дисемінація (розсіювання) симптомів у просторі і часі [1, 2, 10].
Під цим терміном розуміють хронічний хвилеподібний перебіг захворювання
з включенням в патологічний процес декількох  провідникових систем.
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Незважаючи на значний прорив в ранній діагностиці захворювання, пов'яза-
ний з ерою нейровізуалізації, клінічні прояви захворювання є основними у
встановленні діагнозу клінічно достовірного розсіяного склерозу (КДРС) [9,
13, 14]. Клінічна картина розсіяного склерозу (РС) дуже різноманітна і відоб-
ражає багатовогнищеве ураження речовини головного мозку і спинного мозку.
В той же час дуже важко передбачити перебіг розсіяного склерозу. Тип,
тривалість, тяжкість і наслідки симптомів варіюються від людини до людини.
Деякі пацієнти мають протягом тривалого часу лише декілька симптомів або
взагалі, при наявності множинних осередків демієлінізаціїза даними МРТ,
не мають  симптомів захворювання [6, 7, 14, 15]. В інших пацієнтів спостері-
гаються часті загострення і швидке прогресування захворювання.

За типом перебігу РС найчастіше поділяють на групи:
• рецидивуючо-ремітуючий розсіяний склероз (РРРС);
• вторинно-прогресуючий розсіяний склероз (ВПРС);
• первинно-прогресуючий розсіяний склероз (ППРС).
Приблизно у 85% пацієнтів перебіг захворювання є рецидивуюче-ремі-

туючим (РРРС),коли спостерігаються хвилеподібні зміни періодів загострення
захворювання, у вигляді ураження однієї або декількох провідникових систем
центральної нервової системи та ремісії - стабілізації патологічного процесу.
Активність захворювання  визначається частотою загострень і швидкістю про-
гресування  інвалідизації. В кожному клінічному випадку складно передбачити
частоту загострень і тривалість ремісій, ступінь відновлення функцій і швид-
кість прогресування незворотніх змін. Пацієнти з РРРС мають в середньому
від однієї до двох атак загострення на рік. Епізоди загострення проявляються
через найрізноманітніші неврологічні симптоми, включаючи сенсорні, моторні,
мозочкові, стовбурові та вегетативні розлади. Клінічні розлади мають своє
відображення в функціональних системах (ФС) шкали   EDSS.

В іншій системі класифікації РС розділяється на дві групи:
- доброякісний РС;
- злоякісний РС;
У 10 % захворювання має дуже м'який перебіг з мінімальним неврологіч-

ним дефіцитом після багатьох років захворювання, в 20 % - швидко прогре-
суючий злоякісний тип перебігу [14]. Таким чином, вираженого неврологічного
дефіциту до 6.0 балів за шкалою EDSS у випадку низької активності захво-
рювання можна досягти через 40 років від його початку, в разі високої - через
10. Термін м’який РС (beging MS) уперше був застосований DMcAlpine [13,

14, 15].  Застосовується для пацієнтів, в котрих мінімальні неврологічні зміни
спостерігаються протягом 10 років. Тобто пацієнти залишаються амбулатор-
ними 3 рівнем ЕDSS  до 3.0 балів протягом 10 і більше років. Кількість загост-
рень у них впродовж тривалого періоду залишається на рівні менше 1 на рік.
До злоякісного типу перебігу відносять випадки захворювання, коли спосте-
рігається більше двох загострень на рік та протягом року спостерігається
збільшення загальної EDSSна 2 і більше балів на рік .  
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Перший клінічний епізод захворювання називається клінічно ізольваним
синдромом (КІС). КІС може бути як моносимптомним, так і полісиптомним,
а сам термін ізольований означає не ізольованість ураження, а першу ізольо-
вану атаку захворювання. При КІС ознак «дисемінації в часі» ще немає,
а ознаки «дисемінації в просторі» або є, або відсутні [2, 11, 12].  Діагностичні
критерії МакДональда, 2010 р. останнього перегляду тепер дозволяють діаг-
ностувати РС у пацієнтів, що перенесли першу атаку захворювання. Тобто,
при підтвердженні критерію «розсіювання в просторі» критерій «розсіювання
в часі» підтверджується наявністю як активних так і неактивних осередків
одночасно.  І хоча діагноз КДРС ще не встановлено і відсутні подальші клінічні
атаки захворювання,  надзвичайно важлива оцінка факторів ризику подаль-
шого  прогресування  демієлінізуючого процесу [10, 11, 15 ].

Відомо, що деякі клінічні ознаки дебюту  і подальшого розвитку РС мають
прогностичне значення для його подальшої активності [1, 2, 3 ]. До дебюту
захворювання зі сприятливим прогнозом найчастіше відносять моносимптом-
ний  дебют із чутливими  розладами, ретробульбарний неврит. Сприятливий
прогноз має дебют захворювання, після якого настає повне відновлення та
відсутня необхідність застосовувати кортикостероїди, у тому числі при
подальших загостреннях у перші 5-7 років захворювання їх висока ефектив-
ність при збільшенні терміну  захворювання. Сприятливе прогностичне
значення  має також тривалий інтервал між першою атакою і наступними,
низький рівень загострень у перші роки захворювання, відсутність сфінктер-
них порушень у дебюті [14].  

Проблема подальшого прогнозу РС після першої клінічної атаки та в
перші роки від початку захворювання є надзвичайно актуальною проблемою
як для неврологів, так і для пацієнтів, у зв’язку з необхідністю прийняття
рішення патогенетичного лікування з метою збереження працездатності.

Мета роботи: визначати клініко – нейровізуалізаційні фактори впливу на
вираженість  клінічної активності  РРРС 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Обстежено 144 хворих (98 жінок і 32 чоловіків) з РРРС, які спостерігалися

в Київському міському центрі розсіяного склерозу на базі міської клінічної
лікарні №4 протягом 2005 - 2013 рр. Діагноз РС встановлювався на підставі
критеріїв МакДональда та ін., 2005. Початком спостереження були перші
клінічні ознаки захворювання - КІС. Фіксувався рік маніфестації РС, характер
проявів дебюту (моно-полісімптомний) з визначенням функціональної
системи (ФС) ураження. Вираженість неврологічних симптомів оцінювали за
шкалою EDSS (Kurtzke Дж., 1983).

МР-зображення головного мозку отримані на МР-томографі GE, SignaEx-
cite HD 1.5Т медичної клініки «БОРИС» з використанням імпульсних послі-
довностей швидке спиновеехо - FSE, спиновеехо - SE, Т2- FLAIR , а також
Dual Echo - для зображень, зважених по Т2- і Т1- протоннiй щільності.

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням
програмного пакета Statistiсa 10,0 ("StatSoft , Inc", США ) і Microsoft ® Excel

2010 ( " Microsoft Corporation " , США ) .
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Для графічного зображення даних використовувався редактор Microsoft

Graph ( © Microsoft Corporation , версія 2010).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Основною клінічною характеристикою активності перебігу РРРС є ча-

стота загострень та рівень прогресування інвалідизації за шкалою EDSS. У
групі спостереження перебували хворі з частотою загострень від 0,39 до 6 на рік.
Середня частота загострень складала 1,98 ± 0,12 на рік (min 0,3; max 6). Середній
рівень інвалідизації за шкалою EDSS був 3,33 ± 0,11 бали (від 1,5 до 5,5 балів).

Одним з основних прогностичних чинників подальшої активності захво-
рювання вид ФС, що уражена при КІС.  За нашими даними спостерігалось
ураження п’яти ФС при КІС: зорової, стовбурової, пірамідної, мозочкової  та
чутливої систем. Тазові розлади та когнітивні не були зареєстровані при пер-
ших клінічних проявах захворювання.  Ураження вище названих систем спо-
стерігалось як у випадках моносимптомного, так і полісимптомного КІС.
Реєстрували поєднане ураження пірамідної і чутливої, мозочкової і чутливої,
стовбурової і мозочкової ФС. Відомо, що прогностичне значення може мати
частота загострень перші три роки від початку захворювання[13, 14]. Тому ми
визначили рівень корелятивних зв’язків ФС, що уражені при КІС (ФС) і частоти
загострень у перші три роки від початку захворювання та частоти загострень,
що розвинулась в подальшому (табл. 1). 

Таблиця 1
Рівень корелятивних зв’язків характеру КІС і клінічних 

ознак активності захворювання

Примітка: ** - p < 0,01; *   -p< 0,05.

Виявили середній корелятивний зв’язок при ураженні стовбурової, піра-
мідної систем і частотою загострень в перші три роки від початку захворю-
вання (rs = 0,521; rs = 0,551; p<0,05 відповідно). В разі початку захворювання
із зорових і чутливих розладів корелятивний зв'язок з рівнем загострень
прямий слабкий (rs = 0,378; rs = 0,276; p<0,05 відповідно).  При збільшенні
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терміну захворювання спостерігався статистично значимий середній кореля-
тивний зв'язок рівня загострень у випадках ураження стовбурової системи
при КІС (rs = 0,567; p<0,05 відповідно). У разі початку захворювання з мозоч-
кових розладів  кореляційний зв'язок в порівнянні з рівнем загострень вия-
вився слабким (rs = 0,323;p<0,05). 

При визначенні рівня корелятивного зв’язку відповідної ФС, ураження якої
спостерігалось при КІС та рівнем інвалідизації за шкалою EDSS, що розви-
нулась в подальшому, отримали наступні результати. Спостерігався середній
корелятивний зв'язок  між КІС, що розпочався з пірамідних (рухових) розладів
і рівнем інвалідизації за шкалою EDSS(rs = 0,567;  p<0,05). Кореляційний
зв'язок між КІС з ураженням  зорової, стовбурової і мозочкової ФС і рівнем
EDSS був слабким.

Кореляційний зв'язок між ознаками дебюту (моно -, полісимптомний) і рів-
нем EDSS, який визначали в подальшому, був  слабким (rs= 0,331; Р < 0,01),
між ознаками дебюту і кількістю загострень, що розвинулись  при подальшому
спостереженні за пацієнтами,  теж  слабким (rs= 0,285; P < 0,05). 

Для більш детального визначення прогностичних чинників клінічної
активності захворювання  хворих розділили на три групи в залежності  від
частоти загострень. Першу групу, з високим ступенем клінічної активності
захворювання, складали 60 пацієнтів з високою частотою загострень (від 2
до 6 загострень на рік).  Другу групу  з середнім рівнем активності захворю-
вання (від 1,7 до 1 загострення на рік)складали 44 пацієнти з РРРС. Третю
групу - 40 пацієнтів з низьким рівнем активності захворювання (від 0,9 до 0,3
загострень на рік).

Характеристика КІС у хворих з різним ступенем клінічної активності в
трьох обстежених групах представлена в таблиці 2.

Таблиця 2
Характеристика КІС у хворих з різним ступенем 

активності (абс., %)
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Моносимптомний КІС спостерігався у 99 пацієнтів, тобто у переважної
більшості  пацієнтів (69%). У випадках моносимптомного дебюту спостері-
гався   рівномірний розподіл на групи за ступенем клінічної  активності захво-
рювання. Групи високої, середньої і низької активності захворювання
відповідно складали 27%, 21% і 21 %  від загальної кількості пацієнтів. В той
час як у випадку полісимптомного дебюту, що мав місце у  45 пацієнтів (31%)
переважала група пацієнтів  з високою клінічною активністю захворювання
(>=2 загострень на рік).

Прогностичне значення для подальшої активності перебігу може мати
МРТ –картина при КІС з визначенням кількості Т2-, Т1- осередків, яка спосте-
рігається при КІС. 

Була проведена оцінка МР-томографічних ознак активності перебігу
демієлінізуючого процесу у хворих з КІС(табл. 3).

Таблиця 3
Середня кількість Т2-, Т1- Т2-осередків> 3 мм у хворих з КІС

Примітка: * - р < 0,05.
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Виявлено вірогідну різницю середньої кількості Т1- осередків в 1 і 3 групі
хворих - з високою і низькою клінічною активністю захворювання (0,93± 0,14
і 0,23± 0,11;р < 0,05 відповідно) 

Одним з факторів, які впливають на більш ранній розвиток третього
загострення, відображаючи активність захворювання, є наявність> 9 Т2-
вогнищ, які мають розміри> 3 мм. На рисунку 3 видно вірогідне розходження
(P<0,05) у часі виникнення третього загострення: у хворих, що мають > 9 Т2-
вогнищ з розмірами > 3 мм третє загострення розвивається до шести років
від початку захворювання, а в разі меншої кількості Т2-вогнищ>3 мм цей
період часу подовжується до десяти років. У 50% випадків третє загострення
розвинулось до двох років.

Рис. 3. Кумулятивна частота розвитку третього загострення  у хво-
рих з РРРС в залежності від кількості Т2-осередків> 3 мм 

ВИСНОВКИ
1. Факторами ризику високої клінічної активності РРРС є характер КІС з

ознаками ураження стовбурової та пірамідної систем, які мали середній
кореляційний зв’язок з частотою загострень в перші три роки від початку
захворювання та частотою загострень, що розвинулась в подальшому.

2. Прогностично несприятливим для подальшої клінічної активності
захворювання  є його початок з полісимптомного КІС.

3. Наявність і число Т1-осередків, що виявляються в дебюті захворю-
вання є прогностичним чинником несприятливого перебігу.

4. Наявністьбільше9 Т2 осередків > 3 мм при КІС впливає на більш ранній
розвиток третього загострення і подальшу клінічну активність захворювання.
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Т.А. Кобысь 
Течение рассеянного склероза: факторы риска клинической

активности и долгосрочный прогноз
Киевский городской центр рассеянного склероза,

Киевская городская клиническая больница №4
Введение. Проблема дальнейшего прогноза рассеянного склероза (РС) после

первой клинической атаки и в первые годы после начала заболевания является
чрезвычайно актуальной проблемой как для неврологов так и для пациентов.

НЕВРОЛОГІЯ

195
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Цель. Определить клинико – нейровизуализационные факторы влияния
на выраженность клинической активности рецидивирующе – ремитирующего
рассеянного склероза (РРРС).

Материалы и методы. Обследовано 145 больных с РРРС. Определяли
характер дебюта, частоту обострений, уровень ЕDSS в группах с различной
клинической активностью заболевания. МРТ- исследование проводилось на
МР - томогафе GE Signa Excite HD 1,5 Т. Определялось количество Т2- , Т1
-очагов. С помощью программного пакета Statistica 10,0 проведен корреля-
ционно – регрессионный анализ, прогностическоезначениепоказателейкли-
ническойактивностизаболевания.

Результаты. Выявлен средний корреляционная характера клинически
изолированного синдрома (КИС) с признаками поражения стволовой и пира-
мидной функциональной системы (ФС) с частотой обострений в первые три
года от начала при увеличении срока заболевания (rs = 0,521 ; rs = 0,551 ;

p < 0,05 соответственно). Прогностически неблагоприятным для дальнейшей
клинической активности РРРС было его начало с полисимптомного КИС.
Наличие и число Т1- очагов, выявленных в дебюте заболевания, является
прогностическим фактором неблагоприятного течения заболевания. По
методу Каплан – Майера определено, что наличие более 9 Т2 очагов> 3 мм
при КИС влияет на более раннее развитие третьего обострения.

Выводы. Наличие корреляционных связей между ФС, пораженной при КИС
и его характером с частотой обострений является одним из прогностических фак-
торов дальнейшей активности течения заболевания. Среди МРТ- признаков КИС
прогностическое значение имеют размеры Т2-очагов и наличие Т1- очагов.

Ключевые слова: рецидивирующее – ремитирующий рассеянный склероз,
клинически изолированный синдром, частота обострений, очаги

T. O. Kobys 
Multiple Sclerosis Course: Clinical Activity Risk Factors and

Long-Term Estimate 
Kyiv City Center for Multiple Sclerosis,

Kyiv City Clinical Hospital № 4
Introduction. The problem of further forecasting multiple sclerosis after the

first clinical attack and in the early years of the disease onset is extremely impor-
tant for both neurologists and patients.

Objective. To determine the clinical and neurovisualization factors effecting
the evidence of relapsing-remitting multiple sclerosis clinical activity.

Patients and methods. We examined 145 patients with relapsing-remitting
multiple sclerosis. We determined the nature of the debut, relapse rate, and EDSS
levels in the patients with the different clinical activity of the disease. The MRI was
conducted by means of GE Signa Excite HD 1.5 T scanner. We determined the
number of T2 and T1 lesions. Using the Statistica 10.0 software package we per-
formed the correlation and regression analysis and prognostic value of the disease
clinical activity indicators.
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Results. We found the average correlation of the nature of the clinically iso-

lated syndrome with the signs of the deranged stem and pyramidal functional sys-

tem having the relapse frequency of rs = 0.521; rs = 0.551; p <0.05, respectively,

in the first three years from the onset and with the progressive disease. The re-

lapsing-remitting multiple sclerosis that started with the polysymptomatic clinically

isolated syndrome had the unfavorable prognosis for the disease. The presence

and number of T1 lesions, identified in the clinically isolated syndrome, are prog-

nostic for the unfavourable course of the disease. Using the Kaplan-Meier method

we determined that the presence of more than 9 T2 cells > 3 mm at the onset af-

fects the earlier development of the third relapse.

Conclusions. The presence of correlations between the functional system,

affected by the clinically isolated syndrome and the nature of the disorder with the

relapse frequency is one of the prognostic factors for the progressive disease. The

size of T2-cells and the presence of T1 cells are of  prognostic value among the

MRI signs of the clinically isolated syndrome.

Key words: relapsing-remitting multiple sclerosis, clinically isolated syn-

drome, relapse frequency, lesions.
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В.Г. Колотуша 

ОСОБЛИВОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В 
НИЖНІЙ ДІЛЯНЦІ СПИНИ У ХВОРИХ МОЛОДОГО

ВІКУ З АНОМАЛІЯМИ РОЗВИТКУ 
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Національна академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. Больовий синдром (БС) в нижній ділянці спини (НДС) стає дедалі
поширеним серед пацієнтів молодого віку та у певної частини хворих має тен-
денцію до хронізації. Одним з чинників, що сприяють як виникненню БС в НДС
у пацієнтів молодого віку так і його хорнізації є аномалії розвитку попереко-
вого відділу хребта (ПВХ). 

Мета. Вивчення особливостей БС в НДС у хворих з аномаліями розвитку ПВХ. 
Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження 90 хворих віком
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від 19 до 45 років з БС в НДС, що включало клініко-неврологічне та параклі-
нічне (рентгенологічне, КТ та МРТ) дослідження. За даними параклінічних
методів обстеження всі хворі були розділені на дві групи: 37 осіб з аномаліями
та 53 особи без аномалій розвитку ПВХ. 

Результати і висновки. Серед хворих молодого віку з БС в НДС у 37
(41,1%) осіб виявлені різноманітні аномалії розвитку ПВХ: люмбалізація,
сакралізація, аномалія тропізму суглобових відростків, spina bifida L5 та S1,

гіперплазія поперечних відростків L5 хребця, та суглобових відростків L4 та
L5 хребців, спондилоліз міжсуглобової ділянки дужки L4 та L5 хребців. В групі
хворих з аномальною будовою ПВХ дебют БС спостерігався в більш моло-
дому віці, в порівнянні з другою групою, також в більш молодому віці виявля-
лись ознаки дегенеративного процесу хребта за даними методів
нейровізуалізації. У 21 (56,75%) хворого першої групи спостерігалась тенден-
ція до хронізації БС, в той час як в іншій групі  тільки у 13 (24,5%). У хворих 1
групи частіше виявлялись стійкі м’язово-тонічні порушення та виражений
регіональний постуральний дисбаланс м’язів. Таким чином, аномалії розвитку
хребців мають як самостійне клінічне значення, так і впливають на розвиток
та перебіг дегенеративних захворювань хребта.

Ключові слова: больовий синдром, спина, хребет, поперековий відділ,
аномалії розвитку, молодий вік.

ВСТУП
Больовий синдром в НДС стає дедалі актуальною проблемою для людей

молодого віку, обмежуючи не тільки їх працездатність, але й погіршуючи якість
життя в найбільш активний його період. У певної частини пацієнтів БСмає
тенденцію до хронізації та є причиною частих звернень до лікарів різного
фаху. Подекуди лікування не дає стійкого результату і хворі вимушені
повторно звертатись за допомогою. Джерелом БС можуть бути численні
структури хребта (надкістя хребців, міжхребцевий диск, капсули міжхребце-
вих суглобів, зв’язки та фасції, м’язи, корінцеві нерви, тощо). Також існує ба
гато причин виникнення БС в НДС. Серед найбільш частих можна назвати
наступні: м’язево-фасціальні болі, дегенеративні зміни хребта, зокрема,
патологія міжхребцевого диску, з рефлекторними та компресійними синдро-
мами, спондилоартроз, а також функціональні порушення (зворотнє блоку-
вання) міжхребцевих суглобів з рефлекторними синдромами, нестабільність
хребцево-рухового сегмента, спондилолістез, тощо. Аномальна будова
хребта є одним з чинників, що сприяють як виникненню БС в НДС у пацієнтів
молодого віку так і його хорнізації. Однак, фахівці часто не звертають увагу
на аномалії розвитку хребта, якщо вони не призводять до його грубої дефор-
мації. Крім того, в зв’язку з доступністю таких сучасних методів дослідження,
як комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ)
існує тенденція нехтування методом рентгенологічного обстеження хворих з
БС в НДС, що знижує ефективність діагностики, а отже, і оптимізації лікуваль-
ної тактики у таких хворих.
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Мета роботи - вивчення особливостей БС в НДС у хворих з аномаліями
розвитку ПВХ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Під нашим спостереженням знаходилось 90 осіб у віці від 19 до 45 років

зі скаргами на постійний або часто виникаючий тупий біль в НДС. Всім хворим
проведено комплексне обстеження, що включало докладне з’ясування скарг,
анамнезу, соматичне та неврологічне обстеження, а також параклінічні інстру-
ментальні методи обстеження, а саме: всім хворим виконано рентгенологічне
(в прямій та боковій проекції) та МРТ дослідження ПВХ та 9 хворим - КТ ПВХ. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За результатами інструментальних методів обстеження всі хворі були

поділені на дві групи. Першу групу склали 37 (41,1%) пацієнтів, у яких були
виявлені аномалії розвитку ПВХ за даними рентгенологічного дослідження.
А саме, люмбалізація – у 5 хворих, сакралізація – у 4 (у 2 хворих часткова),
аномалія тропізму суглобових відростків - у 23, (у 9 – полісегментарна, у 5 –
двобічна), spina bifida L5 – у 1 та S1 – у 2 пацієнтів. У 2 пацієнтів виявлено
збільшення поперечних відростків L5 хребця , у 3 хворих - гіперплазія сугло-
бових відростків. У 1 пацієнтки 28 років виявлено за даними КТ спондилоліз
міжсуглобової ділянки дужки L4 та L5 хребців. Поєднані аномалії виявлені у
4 хворих: люмбалізація та аномалія тропізму суглобових відростків – у 3 хво-
рих, spina bifida S1 та часткова сакралізація – у 1 хворого. Другу групу склали
53 (58,9%) хворих без ознак аномальної будови ПВХ. 

У 57 (63%) пацієнтів  (27 осіб (72,98%) – 1 групи та 30 осіб (33,3%) – 2
групи) виявлені ознаки остеохондрозу у вигляді ущільнення замикальних пла-
тівок L3-L5 хребців, сплощення або посилення поперекового лордозу, про-
трузій L3-L4, L4-L5, L5-S1 дисків. Ознаки остеохондрозу хребта та спондило-
артрозу у віці до 25 років виявлені у 5 (13,52%) пацієнтів 1 групи та були від-
сутні у пацієнтів 2 групи, у віковій групі від 25 до 35 років у 7 (18,92%) хворих
1 групи та у 3 (5,66%) хворих 2 групи, у віковій групі від 35 до 45 років у 15
(40,54%) хворих 1 групи та у 27 (50,95%) хворих 2 групи.  Таким чином, деге-
неративні ураження хребта виявлялись у пацієнтів більш молодого віку в групі
хворих з аномальною будовою хребта. 

При детальному опитуванні хворих встановлено, що у 11 (29,73%) хворих
з аномальною будовою ПВХ БС в НДС вперше виник у віці до 20 років, у 16
(43,25%) хворих – в період від 20 до 25 років. У решти 10 (27,02%) хворих в
період від 25 до 30 років. Отже, у 27 (72,98%) хворих з аномаліями розвитку
ПВХ дебют БС в НДС відбувся у віці до 25 років. В другій групі маніфестація
БС в НДС відбулася до 20 років у 4 (7,55%) хворих, з 20 до 25 років у 7
(13,21%), з 25 до 30 років – у 11 (20,76%), з 30 до 35 років – у 23 (43,4%), після
35 років – у 8 (15, 1%) хворих. Таким чином, у віці до 25 років  маніфестація
БС зареєстрована у 11 (20,76%) хворих, що в 3,5 рази менше, ніж у пацієнтів
з аномальним хребтом. У 25 (67,57%) пацієнтів 1 групи БС мав ознаки хро-
нічного, що посилювався при статичному та динамічному навантаженні.
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У пацієнтів 2 групи хронізація  БС відмічалась лише у 9  (16,99%) осіб у віковій
групі після 40 років. Вираженість БС не перевищувала 5 балів за шкалою
ВАШ.  У хворих 1 групи загострення БС відбувалось за умов перебування  в
незручній, вимушеній позі, або при незначному фізичному навантаженні,
в той час коли в групі пацієнтів з нормальною будовою хребта екзацербація
БС наступала внаслідок більш суттєвих статичних чи динамічних наванта-
жень. Тривалість загострення БС була дещо більшою в 1 групі.  Ретельний
огляд пацієнтів, що включав дослідження неврологічного статусу показав від-
сутність явної вогнищевої неврологічної симптоматики. Однак в результаті
дослідження м’язової системи виявлено, що у хворих 1 групи мали місце
більш виражені та більш стійкі м’язово-фасціальні порушення, регіональний
поступальний дисбаланс м’язів переважно в попереково-крижовому регіоні,
сколіотичні деформації ПВХ в порівнянні з хворими 2 групи.

Отже, у хворих 1 групи з аномаліями розвитку ПВХ БС в НДС виникав в
більш молодому віці, частіше мав тенденцію до хронізації. Загострення БС  у
хворих з аномальною будовою хребта виникало за умов незначного статич-
ного або динамічного навантаження в порівнянні з пацієнтами баз аномалій.
У хворих 1 групи  внаслідок  хронічного порушення м’язового балансу частіше
і в більш молодому віці розвивались дегенеративні зміни ПВХ.

ВИСНОВОК
Таким чином, можна зробити висновок, що аномалії розвитку хребта

мають як самостійне клінічне значення, так і впливають на розвиток та перебіг
дегенеративних захворювань хребта.
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В.Г. Колотуша 
Особенности болевого синдрома в нижней части спины у
больных молодого возраста с аномалиями развития

поясничного отдела позвоночника
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Введение. Болевой синдром (БС) в нижней части спины (НЧС) стано-

вится все более распространенным среди пациентов молодого возраста и у
определенной части больных имеет тенденцию к хронизации. Одним из фак-
торов, способствующих как возникновению БС в НЧС у пациентов молодого
возраста так и его хорнизации являются аномалии развития поясничного
отдела позвоночника (ПОП). 
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Цель. Изучение особенностей БС в НЧС у больных с аномалиями развития ПОП. 
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 90 боль-

ных возрастом от 19 до 45 лет с БС в НЧС, которое включало клинико-нев-
рологическое и параклиническое (рентгенологическое, КТ и МРТ)
обследования. По данным параклинических методов обследования все боль-
ные были разделены на две группы: 37 человек с аномалиями и 53 человека
- без аномалий развития ПОП. 

Результаты и выводы. Среди больных молодого возраста с БС в НЧС
у 37 (41,1%) человек выявлены различные аномалии развития ПОП: люмба-
лизация, сакрализация, аномалия тропизма суставных отростков, spina bifida

L5 и S1, гиперплазия поперечных отростков L5 позвонка и суставных отро-
стков L4 и L5 позвонков, спондилолиз межсуставной части дужки L4 и L5 по-
звонков. В группе больных с аномальным строением ПОП дебют БС
наблюдался в более молодом возрасте, в сравнении со второй группой,
также в более молодом возрасте выявлялись признаки дегенеративного про-
цесса позвоночника по данным методов нейровизуализации. У 21 (56,75%)
больного первой группы наблюдалась тенденция к хронизации БС, в то время
как во второй группе - только у 13 (24,5%) пациентов. У больных 1 группы
чаще выявлялись стойкие мышечно-тонические нарушения и выраженный
постуральный дисбаланс мышц. Таким образом, аномалии развития позвон-
ков имеют как самостоятельное клиническое значение, так и влияют на раз-
витие и течение дегенеративных заболеваний позвоночника.

Ключевые слова: болевой синдром, спина, позвоночник, поясничный
отдел, аномалии развития, молодой возраст.

V. Kolotusha 
Low Back Pain Features in Young Patients with Abnormal

Lumbar Development 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

Introduction. Low back pain becomes more and more prevalent among

young patients, and it has a tendency toward chronicity in some patients. One of

the factors promoting as low back pain contraction so its chronicity in young pa-

tients is abnormal lumbar development. 

Objective. To study the features of  low back pain in patients with abnormal

lumbar development. 

Materials and methods. 90 patients with low back pain, aged 19 - 45, were

clinical trial subjects who underwent clinical, neurological and paraclinical (radio-

logical, CT and MRI) procedures. According to the paraclinical data all the patients

were divided into two groups: 37 people with abnormal lumbar development and

53 ones without it. 

Results and conclusions. 37 (41,1%) young patients with low back pain

were detected to have such kinds of abnormal lumbar development as lumbaliza-

tion, sacralization, articular processes tropism abnormality, spina bifida of L5 and
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S1, the hyperplasia of L5 vertebra transverse process and L4 and L5 vertebrae

articular processes, the spondylolysis of L4 and L5 vertebrae. According to the

neuroimaging data the debut of low back pain and the signs of spinal degenerative

disease were observed in the 1st group of patients with abnormal lumbar devel-

opment who were younger than those of the second group. 21 (56,75%) patients

of the first group versus 13 (24,5%) patients of the second group were observed

to have low back pain chronicity. The patients of the first group were detected to

have permanent muscular tonic impairments and the evident postural imbalance

of muscles more often than those of the second group. Thus, abnormal lumbar

development is proved both to have clinical value at large and to effect the devel-

opment and course of spinal degenerative disease.

Key words: pain features, back, spine, lumbar, abnormal development, young age.
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КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СИНДРОМУ
ГОРНЕРА-КЛОДА БЕРНАРА У ПРАКТИЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ НЕВРОЛОГІВ, СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ 

ТА ІНШИХ КЛІНІЦИСТІВ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика
Вступ. В неврології є багато симптомів та синдромів, які є ознакою ура-

ження нервової системи. Але є і такі як, наприклад, синдром Горнера-Клода
Бернара, який виникає при патології внутрішніх органів, про що мають знати
не тільки неврологи, а й сімейні лікарі та інші клініцисти.

Мета. Узагальнення відомостей про анатомо-фізіологічні основи виникнення
синдрому Горнера-Клода Бернара, його значення для топічної діагностики рівня ура-
ження нервової системи, а також при патології інших органів та систем організму.

Матеріали і методи. Проаналізовані та оброблені дані літератури про
клініко-діагностичне значення синдрому Горнера-Клода Бернара в топічній
діагностиці ураження нервової системи, а також при різноманітній патології
різних органів та систем.

Результати. Представлені анатомо-фізіологічні відомості про симпатичну
інервацію ока на рівні структур спинного та головного мозку, наведені етіоло-
гічні фактори, а також різноманітні захворювання, при яких може розвиватися
синдром Горнера-Клода Бернара.
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Висновки. Диференційована оцінка синдрому Горнера-Клода Бернара
як неврологами, так і лікарями інших спеціальностей дозволяє своєчасно
діагностувати не тільки захворювання нервової системи та інших органів та
систем, але й своєчасно надати медичну допомогу.

Ключові слова: синдром Горнера-Клода Бернара, спинний мозок, веге-
тативна нервова система. 

ВСТУП
Неврологія в порівнянні з іншими розділами клінічної медицини виявляє

значно більше ознак,симптомів та синдромів. Щоб їх запам’ятати необхідно
знати їх походження. Аналіз окремих неврологічних симптомів і синдромів,
розкриття патогенезу їх допоможе глибше зрозуміти суть клінічних явищ.
Однак, для того, щоб ретельно збирати неврологічні ознаки, симптоми захво-
рювання необхідно знати анатомо-фізіологічні основи ураження того або
іншого відділу нервової системи. Синдром Горнера-Клода Бернара одна із
важливих ознак порушення симпатичної іннервації ока при ураженні шийного відділу
спинного мозку, або симпатичних волокон при патології інших органів та систем.

Мета дослідження. Узагальнення відомостей про анатомо-фізіологічні
основи виникнення синдрому Горнера-Клода Бернара та його значення в
топічній діагностиці рівня ураження нервової системи, а також при патології
інших органів та систем організму. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Проаналізовані та узагальнені літературні джерела   щодо клініко-діагно-

стичного значення синдрому Горнера-Клода Бернара в топічній діагностиці
ураження нервової системи та патології внутрішніх органів.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Як відомо, вегетативна нервова система та її два відділи: симпатичний

та парасимпатичний розташовані в головному і спинному мозку є складовою
нервової системи в цілому та виконують дуже важливі функції регуляції
гомеостазу та гомеокінезу. Симпатичний відділ представлений нейронами у
вигляді скупчення ядер (nucleus intermedio-lateralis) в бічних рогах спинного
мозку на рівні CVIII–LIII сегментів. Серед інших функцій симпатична нервова
система приймає участь в іннервації гладеньких м’язів очного яблука. Саме
на рівні СVIII–ThI сегментів бічних рогів спинного мозку знаходиться скуп-
чення симпатичних нейронів, які утворюють центр Будге – centrum cilio-

spinale. Аксони цих нейронів виходять із спинного мозку та хребцевого каналу
разом з передніми корінцями. Потім вони відокремлюються від передніх ко-
рінців і формують білі сполучні гілки - rami communicantes albi (прегангліонарні
волокна) та прямують до вузлів симпатичного стовбура – ganglion trunci sim-

patici. Останні розташовані симетрично у вигляді ланцюжків на передній
поверхні поперекових відростків хребців. Від центру Будге прегангліонарні
волокна прямують до шийно-грудного вузла – зірчастого (ganglion stellatum)
та верхнього шийного вузла, який лежить на передній поверхні поперекових
відростків С2–С4 хребців. Волокна, які виходять із верхнього шийного симпа-
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тичного вузла, називаються постгангліонарними (rami communicantes grisea)
долучаються до магістральних артерій голови, в тому числі загальної сонної
артерії, утворюють періартеріальне симпатичне сплетіння її та гілок і разом з
a.ophthalmica (гілка a. carotis interna) вступають в орбіту ока, проходять через
вівчатий вузол (gangl. сiliare). Цей вузол лежить позаду очного яблука. Від
нього симпатичні волокна не перериваючись направляються до трьох
гладеньких м’язів ока:1) m. dilatator papillae – м’яз, що розширює зіницю;
2) m.tarsalis superioris - м’яз, що розкриває очну щілину (підтримує верхню
повіку); 3) m. оrbitalis Mullerі – м’яз, що утримує очне яблуко в орбіті (забезпе-
чує вистояння очного яблука). 

Встановлено, що еферентні симпатичні волокна беруть початок в зад-
ньому відділі гіпоталамуса і по стовбуру головного мозку спускаються вниз.
Частина волокон перехрещується і закінчується в ретикулярній формації
стовбура мозку. Друга частина симпатичних волокон спускається в довгастий
мозок, а далі йде в шийний відділ спинного мозку і підходять до центру Будге.

При ураженні центру Будге або його симпатичних волокон (пре- або по-
стгангліонарних) у стадії випадіння на будь-якому рівні шляху до гладеньких
м’язів виникає симптомокомплекс або тріада Горнера-Клода Бернара [2–5]. 

Цей синдром був описаний швейцарським офтальмологом Горнером у
1869 році, а французький офтальмолог Клод Бернар описав цю тріаду у 1852
році. Синдром включає  наступні симптоми: 1) звуження повікової (очної) щі-
лини в наслідок парезу m.tarsalis superior – частковий птоз, або псевдоптоз;
2) міоз – в наслідок парезу (паралічу) m.dilatator pupillae та переважання функ-
ції антагоніста – m.sphincter papillae, яка іннервуюється парасимпатичними
волокнами; 3) енофтальм – западіння очного яблука внаслідок паралічу m.

оrbitalis Mulleri та переважання функції смугастих м’язів очного яблука.
При ураженні тільки центру Будге виникає четвертий симптом – знебарв-

лення райдужки, як ознака дегенеративних, трофічних розладів. Іноді спосте-
рігається симптом Грефе – відставання повіки при русі очного яблука донизу;
почервоніння шкіри обличчя, підвищення температури, зменшення пітливості,
відділення слини та сльозотечі на стороні ураження, а також одностороння
депігментація волосся. 

Коли виникає синдром Горнера-Клода Бернара? Цей синдром виникає
при: 1) ураженні спинного мозку на рівні СVIII–ТhI  сегментів – тобто при ура-
женні самого центру Будге (centrum cilio-spinale). Це  буває: при пухлинах
спинного мозку, в тому числі інтрамедулярних, сирінгомієлії, сірінгомієлобуль-
бії, травмі спинного мозку, порушенні спинального кровообігу в тому числі при
гематомієлії); 2) при ураженні симпатичних волокон: спостерігається при
плечових плекситах (тотальному та нижньому – Клюмпке-Дежеріна), ураженні
шийних вузлів симпатичного ланцюга (запалення, новоутворення); 3) при
шийних ребрах; 4) при патології шийних хребців; 5) при травмах та запальних
процесах м’яких тканин шиї; 6)при пухлинах в ділянці шиї; 7) при операціях
на шиї; 8) при збільшенні шийних лімфатичних вузлів; 9) при запаленні легень
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(із ураженням верхівки, утворенням спайок, які втягують в процес близько
розташовані симпатичні волокна); 10) при туберкульозі верхівки легень; 11)
при верхівковому раку легенів (рак Панкоста, або синдром Панкоста, або син-
дром Гapі, або синдром Тобіаса); 12) при симтомокомплексі Панкоста (Гарі,
Тобіаса) крім синдрому Горнера-Клода Бернара, на стороні патологічного
вогнища спостерігається: 1) сильний, різкий біль у надпліччі та верхній
кінцівці, болі в міжлопатковій ділянці, у верхньому відділі хребта; 2) гіпотро-
фія, інколи дифузна атрофія в області плечового суглоба, верхніх кінцівок,
кисті; 3) розширення шкірних вен в верхній частині тулуба та в верхній кінцівці
на стороні патологічного вогнища; 4) в цій же зоні можлива не різко виразна
гіпалгезія; 5) вегетативно-трофічні, судинні та секреторні розлади: набряклість
верхньої кінцівки, як результат стиснення підключичної вени; зникнення  або
зменшення пітливості на верхній кінцівці, а також на половині обличчя та шиї
тієї ж сторони; 6) невеликий кашель; 7) на  рентгенограмі  виявляються узури
на підвалині  1-2 шийних хребці та пухлина легень.  

Доречним буде навести випадок з практики, який стався багато років тому,
(коли ще не було нейровізуалізаційних методів дослідження): в умовах полі-
клініки, амбулаторно хворого чоловіка віком 45 років лікували з приводу «груд-
ного радикуліту» (в фазі загострення) протягом трьох тижнів без позитивної
динаміки. Через декілька тижнів хворий поступив у неврологічну клініку, де
йому зробили обстеження в тому числі рентгенографію легень. При обсте-
женні у хворого виявили  синдром Горнера-Клода Бернара  та рак верхівки легенів і
були виявлені майже всі симптоми  описаного вище синдрому рака Панкоста. 

Синдром Горнера-Клода Бернара виникає також при: 1) травмі шийних
хребців; 2) аневризмі аорти; 3) порушенні мозкового кровообігу в a. carotis in-

terna, а також при ушкодженні стінки цієї артерії; 4) ушкодженні a.ophthalmica;

5) при ураженні стовбура головного мозку та діенцефальної ділянки (пухлина,
запальні та судинні процеси, черепно-мозкові травми тощо). 

Захарченко М.Л. у 1911 році синдром Горнера описав при гострому пору-
шенні мозкового кровообігу – при закупорці задньої нижньої артерії мозочка
з послідуючим розм’якшенням задньо-бокової частини довгастого мозку [1].

Синдром  Горнера-Клода Бернара спостерігається при пухлинах мозочка
(за рахунок впливу пухлини  на симпатичний шлях в стовбурі головного мозку). 

Синдром Горнера-Клода Бернара може сполучатися з невралгією трійчастого
нерву – паратрігемінальний синдром Редера. Іноді може бути під час нападу мігрені.

За ступенем виразності синдрому Горнера-Клода Бернара розрізняють:
а) найвиразніший – при ураженні самого центру Будге і симпатичних

волокон на будь-якому відрізку шляху до gаnglion сiliare; б) середній – при
пошкодженні між центром Будге і Diencephalon; в) найслабший – при локалі-
зації процесу між Diencephalon (задній гіпоталамус) і корою головного мозку [3].

Таким чином, окрім ураження спинного мозку та деяких відділів головного
мозку, синдром Горнера-Клода Бернара може виникати при різноманітних
ураженнях інших органів та систем організму.
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ВИСНОВКИ
Знання анатомо-фізіологічних основ ураження симпатичної іннервації

ока, виявлення синдрому Горнера-Клода Бернара дозволяє лікарю-невро-
логу, сімейному лікарю та іншим клініцистам вірно поставити топічний діагноз:
визначити ознаки ураження тільки спинного мозку чи окремих відділів голов-
ного мозку або пре- чи постгангліонарних симпатичних волокон при різнома-
нітній патології ділянки шиї та органів грудної порожнині, своєчасно обстежити
хворого та надати кваліфіковану медичну допомогу. 
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Л.В. Корженевский, Ю.Л. Корженевский
Клинико-диагностическе значение синдрома Горнера-Клода

Бернара в практической деятельности неврологов, семейных
врачей и других клиницистов

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П.Л. Шупика

Вступление. В неврологии есть много симптомов, которые являются
признаком поражения нервной системы. Однако есть и такие как, например,
синдром Горнера-Клода Бернара, который возникает при патологии внутрен-
них органов, о чем должны знать не только неврологи, но и семейные врачи
и другие клиницисты.

Цель. Обобщение сведений об анатомо-физиологических основах воз-
никновения синдрома Горнера-Клода Бернара, его значения  для топической
диагностики уровня поражения нервной системы, а также при патологии раз-
личных органов и систем организма.

Материал и методы. Проанализированы  и обработаны данные лите-
ратуры о клинико-диагностическом значении синдрома Горнера-Клода Бер-
нара в топической диагностике поражения нервной системы, а также при
разнообразной патологии различных органов и систем.

Результаты. Представлены анатомо-физиологические сведения о сим-
патической иннервации глаза на уровне структур спинного и головного мозга,
приведены этиологические факторы, а также разнообразные заболевания
при которых может развиваться синдром Горнера-Клода Бернара. 
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Выводы. Дифференцированная оценка синдрома Горнера-Клода Бер-
нара как неврологами, так и врачами других специальностей позволяет свое-
временно диагностировать не только заболевание нервной системы и других
органов и систем, но и своевременно оказать медицинскую помощь.

Ключевые слова: синдром Горнера-Клода Бернара, спинной мозг, веге-
тативная нервная система.

L.V. Korzhenevskyy, Yu. L. Korzhenevskyy
Clinical Diagnostic Value of Bernard-Horner Syndrome For the Actual

Practice of Neurologists, Family Doctors and Other Clinicians
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. There are many symptoms and syndromes in neurology rele-

vant to the nervous system disturbances. However, there are such syndromes as
Bernard-Horner syndrome, which can be caused by internal injury, so not only
neurologists, but also family doctors and other clinicians should know the fact.

Aim. To integrate the data concerning the physiological risks for Bernard-
Horner Syndrome, its significance for the topical diagnosis of the nervous system
severity index and at internal injury.

Material and methods. There were analyzed and processed literature data
concerning the clinical diagnostic value of Bernard-Horner Syndrome for the topical di-
agnosis of the nervous system disturbances, as well as at various internal injury.

Results. There were presented physiological data about the cerebrospinal
sympathetic innervation of the eye; were given etiological factors, as well as var-
ious diseases causing Bernard-Horner Syndrome.

Conclusions. The case-by-case evaluation of Bernard-Horner Syndrome al-
lows neurologists and other specialists as to diagnose the nervous system distur-
bances and internal injuries so to deliver timely medical care.

Key words: Bernard-Horner Syndrome, spinal cord, autonomic nervous system.
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Ю.Л. Корженевський, О.В. Ткаченко

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ 
ПРИ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧ-
НИМИ ГЕПАТИТАМИ ТА ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. При різноманітних соматичних захворюваннях виникають пору-
шення і з боку нервової системи. Одними з таких є захворювання печінки.
Особливо, враховуючи невпинне зростання числа хворих на хронічні гепатити
(ХГ) та цироз печінки (ЦП), проблема своєчасного виявлення та лікування
змін з боку нервової системи при цих захворюваннях є актуальною.

Мета. Дослідити особливості проявів вегетативних порушень, які вини-
кають при полінейропатії у пацієнтів з хронічними гепатитами та цирозом печінки.

Матеріал і методи. Обстежено 133 пацієнти працездатного віку, серед
яких 74 пацієнти зі встановленим  діагнозом ХГ, та 59 пацієнтів з діагнозом ЦП. 

Результати. Під час детального неврологічного обстеження було
виявлено ознаки синдрому полінейропатії у 76,5% пацієнтів з ХГ, в тому числі
у 75% пацієнтів з ХТГ й 77,3% пацієнтів з ХГС, а також у 81,4% пацієнтів з
ЦП. Серед пацієнтів з полінейропатією, у  75,4% пацієнтів з ХГ, в тому числі
– у 85,7% пацієнтів з ХТГ і 58,8% пацієнтів з ХГС, а також у 91,6% пацієнтів з
ЦП були виявлені різні вегетативні порушення в дистальних відділах кінцівок.

Висновки. Свідченням виникнення порушень периферичного відділу
нервової системи вже на стадії хронічного гепатиту є частота виявлення по-
лінейропатії у пацієнтів з ХГ.  Наявність дисоціації між частотою скарг на про-
яви полінейропатії та частотою виявлення симптомів полінейропатії
підтверджує необхідність ретельного неврологічного обстеження всіх пацієн-
тів з ХГ та ЦП. Частота виявлення полінейропатії у пацієнтів з ХГ та з ЦП
достовірно не відрізнялася, але вегетативні порушення достовірно частіше
зустрічалися при ЦП, ніж при ХГ.

Ключові слова: печінка, нервова система, хронічний гепатит, цироз,
хронічний гепатит С.

ВСТУП
При різноманітних соматичних захворюваннях, за рахунок складних

патогенетичних механізмів, відбувається порушення функціонування інших
органів та систем організму, зокрема структур нервової системи. 

Різноманітні порушення в роботі нервової системи можуть спостерігатися
при багатьох захворюваннях печінки і залежать від ступеня порушення роботи
самої печінки. Саме тому найбільша кількість змін виникає при гепатитах та
цирозі печінки [1–4, 6].
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Протягом останніх років як у всьому світі, так і в Україні, відбувається
невпинне зростання кількості захворювань печінки, особливо таких як хронічні
гепатити та цироз печінки. Найбільше значення як етіологічний чинник мають
вірусні гепатити В та С, а також гепатити, пов’язані з надмірним вживанням
алкоголю, прийомом гепатотоксичних медичних препаратів. [5].

Враховуючи вищевикладене, проблема своєчасної діагностики та ліку-
вання змін з боку нервової системи при хронічних гепатитах та цирозі печінки
є актуальною.

Мета дослідження. Дослідити особливості проявів вегетативних пору-
шень, які виникають при полінейропатії у пацієнтів з хронічними гепатитами
та цирозом печінки.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ
Під спостереженням знаходилось 133 пацієнти працездатного віку зі вста-

новленим діагнозом хронічний гепатит мінімального та середнього ступеня
активності (74 пацієнти) та цироз печінки класу А та В за Чайлд-Пью (59 па-
цієнтів). Також, серед пацієнтів з діагнозом хронічний гепатит, було 40 паці-
єнтів з хронічним токсичним гепатитом (ХТГ) та 22 пацієнти з хронічним
гепатитом С (ХГС).

Пацієнти перебували на обстеженні та лікуванні в київських міських клі-
нічних лікарнях №8, 12, 15.

Середній вік пацієнтів з ХГ становив 40,4±1,6 роки, а пацієнтів з ЦП –
46,7±1,2 роки.

Всім хворим було проведено загальносоматичне та лабораторне обсте-
ження (зокрема дослідження показників білірубіну, АлТ, АсТ, тимолової проби,
креатиніну, сечовини), інструментальне обстеження (УЗД, ЕКГ), а також здій-
снено аналіз скарг, які були отримані з використанням спеціально розробле-
ного опитувальника та детальне дослідження неврологічного статусу.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Під час детального неврологічного обстеження у 57 (76,5%) осіб з ХГ, в

тому числі у 30 (75%) пацієнтів з ХТГ та у 17 (77,3%) пацієнтів з ХГС, а також
у 48 (81,4%) пацієнтів з ЦП було виявлено ознаки синдрому полінейропатії.
Слід зазначити, що лише 17,5% пацієнтів з ХГ та 20,8% пацієнтів з ЦП, у яких
був виявлений синдром полінейропатії, надавали скарги, які вказували б на
патологію периферичного відділу нервової системи. 

Крім різного поєднання чутливих та рефлекторних порушень в дисталь-
них відділах кінцівок, також виявлялися різноманітні вегетативні порушення,
такі як гіпергідроз або сухість шкірних покривів, зміни температури шкіри,
ослаблення пульсації на артеріях стоп, трофічні порушення тощо.

Так, вегетативні порушення на кінцівках були виявлені у 43 (75,4%) паці-
єнтів з ХГ, в тому числі у 24 (85,7%) пацієнтів з ХТГ та 10 (58,8%) пацієнтів з
ХГС. Серед пацієнтів з ЦП, вегетативні порушення зустрічалися у 44 (91,6%)
осіб (рис.). 
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Рис. Розподіл частоти виявлення вегетативних порушень у пацієн-
тів з ХГ (в тому числі з ХТГ та ХГС) і ЦП

Примітка: * – рідше (p<0,05) в порівнянні з ХГ та ЦП.
Так, ослаблення пульсації на a. dorsalis pedis та a. tibialis posterior було

зареєстроване у 76,7% пацієнтів з ХГ, в тому числі у 92,3% пацієнтів з ХТГ і
у 40% пацієнтів з ХГС, а також у 81,2% пацієнтів з ЦП. Різниця між частотою
виявлення даного порушення серед пацієнтів з ХГС та обстеженими інших
груп була статистично значущою (p<0,05).

Порушення потовиділення у вигляді гіпергідрозу або надмірної сухості
шкіри зустрічалося у 65,1% пацієнтів з ХГ, в тому числі 69,2% пацієнтів з ХТГ
та 80% пацієнтів з ХГС, а також у 54,2% пацієнтів з ЦП.

Різного ступеня порушення трофіки були виявлені у 41,9% пацієнтів з ХГ,
зокрема у 53,8% пацієнтів з ХТГ та у 10% пацієнтів з ХГС, а також у 50% па-
цієнтів з ЦП. Таким чином, порушення трофіки зустрічалися  у пацієнтів з ХГС
статистично значущо рідше (p<0,05), ніж у пацієнтів інших груп.

Зниження температури шкіри в дистальних відділах кінцівок було заре-
єстроване у 18,6% пацієнтів з ХГ, в тому числі у 26,9% пацієнтів з ХТГ та 10%
пацієнтів з ХГС, а також у 27% пацієнтів з ЦП.

ВИСНОВКИ
1. Свідченням виникнення порушень периферичного відділу нервової си-

стеми вже на стадії хронічного гепатиту є частота виявлення полінейропатії
у пацієнтів з ХГ (76,5%), в тому числі з ХТГ (75%) і ХГС (77,3%). 

2. Наявність дисоціації між частотою скарг на прояви полінейропатії та
частотою виявлення симптомів полінейропатії підтверджує необхідність ре-
тельного неврологічного обстеження всіх пацієнтів з ХГ та ЦП.

3. Частота виявлення полінейропатії у пацієнтів з ХГ та з ЦП достовірно
не відрізнялася, але вегетативні порушення достовірно частіше зустрічалися
при ЦП, ніж при ХГ.
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Ю.Л. Корженевский, Е.В. Ткаченко
Некоторые аспекты вегетативных нарушений при полинейропатии

у пациентов с хроническими гепатитами и циррозом печени. 
Национальная медицинская академия последипломного образова-

ния имени П.Л. Шупика 
Вступление. При различных соматических заболеваниях возникают

нарушения со стороны нервной системы. Одними из таких являются заболе-
вания печени. Особенно, учитывая неуклонный рост числа больных хрони-
ческими гепатитами (ХГ) и цирроз печени (ЦП), проблема своевременного
выявления и лечения изменений со стороны нервной системы при этих
заболеваниях является актуальной.

Цель. Изучить особенности проявлений вегетативных нарушений, кото-
рые возникают при полинейропатии у пациентов с хроническими гепатитами
и циррозом печени.

Материалы и методы. Обследовано 133 пациента работоспособного
возраста, среди которых 74 пациента с установленным диагнозом ХГ, а также
с 59 пациентов с диагнозом ЦП. 

Результаты. Во время детального неврологического обследования были
выявлены признаки синдрома полинейропатии у 76,5% пациентов с ХГ, в том
числе у 75% пациентов с ХТГ и 77,3% пациентов с ХГС, а также 81,4% паци-
ентов с ЦП. Среди пациентов с полинейропатией, у 75,4% пациентов с ХГ, в
том числе у 85,7% пациентов с ХТГ и 58,8% пациентов с ХГС,  а также 91,6%
пациентов с ЦП были выявлены различные вегетативные нарушения в дис-
тальных отделах конечностей.

Выводы. Свидетельством возникновения нарушений периферического
отдела нервной системы уже на стадии хронического гепатита является
частота выявления полинейропатии у пациентов с ХГ. Наличие диссоциации
между частотой жалоб на проявления полинейропатии и частотой выявления
симптомов подтверждает необходимость тщательно неврологического
обследования всех пациентов с ХГ и с ЦП. Частота выявления полинейро-
патии у пациентов с ХГ и с ЦП достоверно не отличалась, однако вегетатив-
ные нарушения достоверно чаще встречались при ЦП, чем при ХГ.

Ключевые слова: печень, нервная система, хронический гепатит,
цирроз, хронический гепатит С.
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Yu. L. Korzhenevskyy,  O.V. Tkachenko 
Some Aspects of Autonomic Disorders in Polyneuropathy Pa-

tients with Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Different somatic diseases, including liver diseases, cause the

nervous system disturbances. The timely detection and treatment of the nervous

system disturbances caused by chronic hepatitis and liver cirrhosis are actual due

to the steady increase in the number of the patients.

Aim. To study the manifestations of autonomic disorders occurring in polyneu-

ropathy patients with chronic hepatitis and liver cirrhosis.

Materials and methods. There were examined 133 working-age patients,

among them 74 patients were diagnosed to have chronic hepatitis and 59 patients

with liver cirrhosis.

Results and discussion. While examining we detected 76,5% of chronic

hepatitis patients, including chronic toxic hepatitis patients (75%), chronic hepatitis

C patients (77,3%) and liver cirrhosis patients (81,4%), to have the signs of

polyneuropathy syndrome. The polyneuropathy patients, including chronic hepa-

titis patients (75,4%), chronic toxic hepatitis patients (85,7%), chronic hepatitis C

patients (58,8%) and liver cirrhosis patients (91,6%), were found to suffer from dif-

ferent autonomic disorders in distal extremities.

Conclusion.  The frequency of the detected polyneuropathy in chronic hep-

atitis patients is the evidence of the impaired peripheral nervous system occur-

rence. The dissociation between the frequency of the patients' complaints of

polyneuropathy and the frequency of the detected polyneuropathy requires the

meticulous neurological examination of all the patients with chronic hepatitis and

liver cirrhosis. The frequency of the detected polyneuropathy in the patients with

chronic hepatitis and liver cirrhosis had no significant difference but the autonomic

disorders were detected more often in the patients with liver cirrhosis than those

in the patients with chronic hepatitis.

Key words: liver, nervous system, chronic hepatitis, cirrhosis, chronic hepatitis C.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА АФЕРЕНТНОГО СЕГМЕНТАРНОГО
ЦЕНТРУ ТРАВМОВАНОГО ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА

ЗА УМОВ ВПЛИВУ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця, кафедра гістології та ембріології,

Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона 
Вступ. На сучасному рівні широко в медичній практиці застосовується

високочастотні-електрозварювальні технології, але вплив їх на нервову тка-
нину до цього часу не визначено. 

Мета. Вивчення змін ультраструктури клітинних популяцій аферентного
сегментарного центру під час процесу регенерації травмованого сідничого
нерва за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології.

Матеріали та методи. За допомогою методу електронної мікроскопії
було вивчено аферентні сегментарні центри сідничних нервів щурів (n=20)
на 1, 6 тижнях після операції відтворення моделі стандартної травми пери-
ферійного нерва з подальшим відновленням цілісності стовбура за допомогою епі-
неврального шва (І група) та після оперативного лікування травми нерва за
запропонованою нами методикою з використанням високочастотної електрозва-
рювальної технології. Контролем були псевдооперовані щури (n=5) (ІІІ група). 

Результати. При відновленні цілісності нервового стовбура за допомогою
СВ-електрозварювальної технології в нейроцитах спинномозкових вузлів
ознаки альтерації та активації виражені слабкіше ніж в групі тварин, яким ці-
лісність нервового стовбура була відновлена за допомогою епіневральних
швів. У групі тварин, яким була застосована електрозварювальна технологія,
також, знижена комунікаційна взаємодія між клітинами сателітами та нейро-
нами. Вище наведене свідчить, що у тварин, яким була застосована електро-
зварювальна технологія, наявна відсутність затримки дегенерації та існують
благоприємні умови для росту аксонів. 

Висновки. Застосування ВС-електрозварювальної технології сприяє при-
скоренню відновлення травмованого периферійного нерва.

Ключові слова: нейрон, клітини нейроглії, аферентний центр, периферійний нерв.
ВСТУП
На сучасному рівні широко в медичній практиці застосовується високо-

частотні-електрозварювальні технології, але вплив їх на нервову тканину до
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цього часу не визначено. Дія високочастотних електрохірургічних приладів
(ЕХВЧ — приладів) пояснюється тим, що у разі високої потужності струму
виникає інтенсивне локальне виділення тепла, що передається тканині.
На цьому принципі основана робота високочастотного-електрозварювального
приладу ЕКВЗ – 300 «ПАТОНМЕД», який дозволяє проводити зварювання
м'яких живих тканин, що було використано при розробці нової методики
оперативного втручання на травмованому периферійному нерві.

Успіх регенерації травмованого периферійного нерва залежить від здат-
ності нейронів його сегментарного центру залишатись життєздатними після
ушкодження. Життєздатність таких нейронів залежить як від їх мікрооточення
в сегментарному центрі, так і від якості та швидкості росту аксонів та їх міє-
лінізації безпосередньо в ділянці оперативного втручання (регенераційна нев-
рома), тому актуальним є вивчення взаємовідношень клітинних популяцій
аферентного сегментарного центру за умов впливу високочастотної електро-
зварювальної технології на травмований периферійний нерв.

Розроблена нами методика оперативного лікування може дозволити
удосконалити операції на нервових стовбурах та підвищити ефективність лі-
кування пацієнтів відповідного профілю.

Мета дослідження - вивчення змін ультраструктури клітинних популяцій
аферентного сегментарного центру під час процесу регенерації травмованого
сідничного нерва за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 
Вивчено аферентні сегментарні центри сідничних нервів щурів (n=20) на

1, 6 тижнях після операції відтворення моделі стандартної травми перифе-
рійного нерва з подальшим відновленням цілісності стовбура за допомогою
епіневрального шва (І група) та після оперативного лікування травми нерва
за запропонованою нами методикою з використанням високочастотної елек-
трозварювальної технології. Контролем були псевдооперовані щури (n=5) (ІІІ
група). Перед забором матеріалу тваринам застосовувався ефірний наркоз.
Для електронномікроскопічного дослідження невеликі фрагменти відповідних
ділянок спиномозкових вузлів L5 фіксували в 1%-му розчині чотирьохокису
осмію за Колфільдом протягом 2 годин при температурі +4°С. Об’єкти зне-
воднювали в етанолі зростаючої концентрації, в ацетоні і заливали в суміш
епону з аралдитом за загальноприйнятою методикою. Ультратонкі зрізи одер-
жували на ультратомі LKB-8800 (Швеція), контрастували їх 2%-м розчином
уранілацетату в 50-70% етанолі протягом 15 хв. і азотнокислим свинцем
стільки ж часу, а потім зрізи вивчали та фотографували в електронному
мікроскопі ЭМВ 125К.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
При електронномікроскопічному дослідженні спинномозкових вузлів за

умов стандартної травми периферійного нерва та накладення епіневральних
швів в кінці першого тижня післяопераційного періоду спостерігається полі-
морфізм морфологічної картини. В аферентних нейроцитах спиномозкових
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вузлів виявлені патологічні зміни. Мітохондріїї таких нейроцитів переважно
втрачають свою нормальну структуру, збільшуються у розмірі шляхом набу-
хання, кристи їх переважно зруйновані, або деформовані. Нейронам з озна-
ками альтерації притаманно явище хроматолізу - кількість цистерн ГЕС
значно зменшена, вони розширені, втрачають свою впорядковану конфігура-
цію та рибосоми, в цитоплазмі таких клітин багато полісом та вакуолей. Ман-
тійні гліоцити навколо змінених нейроцитів теж зазнають структурних
перетворень, які проявляються збільшенням їх розміру, наявністю ознак під-
вищеної комунікації у вигляді  глибоких ігвагінацій плазмолеми або її зник-
нення в місцях приєднання клітин.

При електронномікроскопічному дослідженні спинномозкових вузлів за
умов стандартної травми периферійного нерва та накладення епіневральних
швів  в кінці шостого тижня післяопераційного періоду також спостерігається
поліморфізм морфологічної картини. В аферентних нейроцитах спинномоз-
кових вузлів виявлені одночасно ознаки альтерації та активації. Мітохондрії
таких нейроцитів переважно збільшені у розмірі шляхом набухання, кристи
їх зменшені, але також наявні мітохондріі нормальної будови з добре розви-
нутими кристами. Нейронам з ознаками як альтерації так і активації прита-
манно явище значного збільшення кількості та відновлення якості цистерн
ГЕС, вони набувають свою впорядковану конфігурацію та на них збільшу-
ється кількість рибосом, в цитоплазмі таких клітин залишається багато полі-
сом та вакуолей. Мантійні гліоцити навколо таких нейроцитів теж мають як
ознаки активації так і альтерації, що проявляється збільшенням кількості
органел синтетичного профілю, та  наявними вакуолями. В цей термін у
клітин-сателітів залишаються та навіть підсилюються ознаки підвищеної
комунікації у вигляді глибоких ігвагінаціїй плазмолеми та її зникнення в місцях
приєднання клітин.

При електронномікроскопічному дослідженні спинномозкових вузлів за
умов стандартної травми периферійного нерва та з'єднання епіневрію за до-
помогою ВЧ-електрозварювальної технології  в кінці першого тижня післяо-
пераційного  періоду також спостерігається поліморфізм морфологічної
картини. В аферентних нейроцитах спинномозкових вузлів цієї групи тварин
виявлені помірні патологічні зміни, що теж супроводжуються явищем хрома-
толіза, але вираженого в меншому ступені ніж у попередньої групи тварин в
цей термін. Мітохондріїї таких нейроцитів переважно  збільшені у розмірі,  кри-
сти їх переважно збережені але зменшені у розмірі,  цистерни ГЄС  зникають
або виглядають розширеними із зменшеною кількістю рибосом на ній, в
цитоплазмі помірна кількість полісом та вакуолей. Мантійні гліоцити навколо
змінених нейроцитів цієї групи тварин реагують переважно збільшенням кіль-
кості, ніж структурними перетвореннями, які проявляються помірною гіпер-
трофією клітин-сателітів, наявністю ознак підвищеної комунікації у вигляді
неглибоких ігвагінацій плазмолеми або іноді її зникнення в місцях приєднання клітин.
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При електронномікроскопічному дослідженні спинномозкових вузлів за
умов стандартної травми периферійного нерва та з'єднання  епіневрію за до-
помогою ВЧ-електрозварювальної технології в кінці шостого тижня післяопе-
раційного періоду також спостерігається поліморфізм морфологічної картини.
В аферентних нейроцитах спинномозкових вузлів цієї групи тварин виявлені
також  одночасні ознаки альтерації та активації, які супроводжуються явищем
відновлення ГЕС, але виражені вони помірно, на відміну від тварин поперед-
ньої групи в цей термін. Мітохондрії таких нейроцитів дещо збільшені у роз-
мірі, кристи їх збережені іноді зменшені у розмірі, кількість  цистерн ГЕС та
кількість рибосом на ній збільшується у порівнянні з попереднім терміном
дослідження цієї групи тварин, в цитоплазмі залишається помірна кількість
полісом та вакуолей. Мантійні гліоцити навколо нейроцитів в цей термін у цій
групі тварин реагують також переважно збільшенням кількості, ніж структур-
ними перетвореннями, але виражені вони у меншому ступені, на відміну від
тварин попередньої групи в цей термін. Структурні перетворення про-
являються помірним збільшенням органел синтетичного профілю у клітин-са-
телітів та наявністю ознак дещо підвищеної комунікації у вигляді  неглибоких
ігвагінацій плазмолеми, що виявлені у менший кількості ніж у тварин попе-
редньої групи в цей термін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, при відновленні цілісності нервового стовбура за допомо-

гою ВЧ-електрозварювальної технології в нейроцитах спинномозкових вузлів
ознаки альтерації та активації виражені слабкіше ніж в групі тварин, яким ці-
лісність нервового стовбура була відновлена за допомогою епіневральних
швів. У групі тварин, яким була застосована електрозварювальна технологія,
також знижена комунікаційна взаємодія між клітинами сателітами та нейро-
нами. Вище наведене свідчить, що у тварин, яким була застосована електро-
зварювальна технологія, наявна відсутність затримки дегенерації та існують
благоприємні умови для росту аксонів. Враховуючи це, можна припустити,
що застосування ВЧ-електрозварювальної технології сприяє прискоренню
відновлення травмованого периферійного нерва. Перспектива подальшого
розвитку наукового дослідження полягає у вивченні взаємовідношень клітин-
них популяцій аферентного сегментарного центру під час процесу регенерації
травмованого сідничного нерва за умов впливу високочастотної електрозва-
рювальної технології за допомогою методу імуногістохімії.
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А.В.Корсак, Ю.Б.Чайковский, С.Н. Чухрай, Н.В.Рытикова,
Г.С.Маринский, О.В.Чернец, К.Г.Лопаткина, В.А.Васильченко,

Д.Ф.Сидоренко, Ю.З.Буряк, В.К.Сердюк 
Ультраструктура афферентного сегментарного центра трав-

мированного периферического нерва в условиях воздействия
высокочастотной электросварочной технологии

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца,
Институт электросварки имени Е.О. Патона 

Вступление. На современном уровне в медицинской практике широко
используются высокочастотные электросварочные технологии, но их воздей-
ствие на нервную ткань до этого времени не определено

Цель. Изучение ультраструктуры клеточных популяций афферентного  сегмен-
тарного центра во время процесса регенерации травмированного седалищного нерва
в условиях воздействия высокочастотной электросварочной технологии. 

Материалы и методы. При помощи метода электронной микроскопии
было изучено афферентные сегментарные центры седалищных нервов крыс
(n=20) на 1, 6 неделях после операции воспроизведения модели стандартной
травмы периферического нерва с последующим восстановлением целостно-
сти при помощи эпиневрального шва (І группа) и после оперативного лечения
травмы нерва по предложенной нами методике с использованием высокоча-
стотной электросварочной технологии. (ІІ группа). Контролем служили псев-
дооперированные крысы (n=5) (ІІІ группа). 

Результаты. При восстановлении целостности нервного ствола при по-
мощи ВЧ-электросварочной технологии в нейроцитах спинномозговых узлов
признаки альтерации и активации выражены слабее, чем в группе животных,
которым целостность нервного ствола была восстановлена при помощи эпи-
невральных швов. В группе животных, у которых была применена электро-
сварочная технология, также, снижено коммуникационное взаимодействие
между клетками-сателлитами и нейронами. Указанное выше, свидетель-
ствует, что у животных, которым была применена электросварочная техно-
логия, отсутствует задержка дегенерации и создаются благоприятные
условия для роста аксонов. 

Выводы. Применение ВЧ-электросварочной технологии способствует
ускорению возобновления травмированного периферического нерва.

Ключевые слова: нейрон, клетки нейроглии, афферентный центр,
периферический нерв.
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A. Korsak, Yu. Chaikovskyi, S. Chukhrai, N. Rytikova, G. Marinskyi, 
A. Chernets, K. Lopatkina, V. Vasilchenko, D. Sidorenko, 

Yu. Buriiak, V. Serdiuk
Afferent segmental centre ultrastructure in conditions of 

peripheral nerve injury and repair with high-frequancy 
electrowelding technology

Bogomolets National Medical University, 
E.O. Paton Institute of Electric Welding 

Introduction. At present time high-frequency electrowelding techniques are

widely used, but their influence on nervous tissues has not been studied yet.

Aim. The current study is devoted to afferent segmental center cell popula-

tions ultrastructure analysis in conditions of injured peripheral nerve regeneration

with using high-frequency electrowelding technology.  

Materials and methods. The transmission electron microscopy method was

used. Rats sciatic nerves afferent segmental centers were studied (n=20) on 1

and 6 weeks after nerve transaction with epineural sutures repair (I group) and

transaction with electrowelding technology repair (II group). The control group con-

sisted of pseudo-operated rats (n=5) (III group).  

Results. The alteration and activation signs in spinal ganglia neurocytes are

less pronounced in high-frequency electrowelding group compared with epineural

sutures one. In the group with electrowelding usage we also observed decreased

communicative interactions between neurons and satellite cells.  It demonstrates

that rats groups with using electrowelding technology have not degeneration delay

and there are good conditions for axon growth.

Conclusions. High-frequency electrowelding technology application makes

it possible to expedite posttraumatic peripheral nerve recovery.  

Key words: neuron, neuroglial cells, afferent center, peripheral nerve.
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О.В. Кравец 

СТРУКТУРА ДОГОСПИТАЛЬНОГО И РАННЕГО
ГОСПИТАЛЬНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЯХ
ГУ «Днепропетровская медицинская академия»

Введение. Цереброваскулярные заболевания являются одной из наибо-
лее актуальных медико-социальных проблем в Украине, что обусловлено
высокой  смертностью и инвалидизацией взрослого населения страны.

Цель. Анализ литературных данных по диагностике и ведению больных
с острым нарушением мозгового кровообращения на догоспитальном и ран-
нем госпитальном этапах.

Результаты. На основании обзора литературных данных определена
необходимость быстрой постановки предварительного диагноза персоналом
скорой помощи, использования алгоритма диагностики острого инсульта и
проведения терапии на месте события согласно специальным протоколам,
обеспечения быстрой транспортировки пациента в ближайшее специализи-
рованное медицинское учреждение. 

Выводы. Доказана необходимость использования формализованного
алгоритма телефонного интервью, проведение экстренной госпитализации
в первые 3 часа после начала заболевания в многопрофильный стационар,
имеющий специализированные отделения и диагностическое оборудование.
Установлена необходимость назначения стартовой интенсивной терапии
непосредственно с момента установки предварительного диагноза и непре-
рывного ее проведения до поступления больного в профильный стационар
и верификации диагноза. Стартовая интенсивная терапия больным с
ишемическим инсультом проводится согласно соответственного протокола. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, неотложная помощь, догоспи-
тальный этап, стандарты лечения.  
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ВВЕДЕНИЕ
Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются одной из наиболее

актуальных медико-социальных проблем в Украине, что обусловлено высо-
кой  смертностью и инвалидизацией взрослого населения страны. Данные о
распространенности, заболеваемости, смертности, факторах риска развития
ЦВЗ анализируются на основании сведений официальной статистики МЗ
Украины и результатов, проведенных регистров инсульта в отдельных горо-
дах. Ежегодно от 100 до 110 тыс. жителей Украины впервые переносят моз-
говую катастрофу. В 2010 году эта цифра составила 106427 случаев, что на
100 тыс. населения составляет 282,3% и вышесреднего показателя в евро-
пейских странах (200 на 100 тыс. населения) [1,2,3,11]. При этом треть боль-
ных составляют люди работоспособного возраста. За последние 10 лет
распространенность сосудистых заболеваний головного мозга выросла в 2
раза, а наибольшую значимость приобретает острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК). Соотношение случаев геморрагического инсульта
к ишемическому составляет в среднем по стране 1 : 4, однако в некоторых
западных областях – 1 : 5, в восточных – 1 : 3. Вследствие ОНМК в Украине
ежегодно умирает от 40 до 43 тыс. жителей страны. В 2010 году эта цифра
составила 39694, что на 100 тыс. населения составляет 86,7%, что почти в
2раза выше такого же в развитых странах Европы (Т.С. Мищенко, 2012).
Причинами формирования такой угрожающей ситуации выделяют:

1. Неосведомленность больных об инсульте и как следствие— позднее
обращение за медицинской помощью.

2. Недостатки в работе службы скорой медицинской помощи. Нередки
случаи, когда врачи скорой помощи под разными предлогами отказываются
госпитализировать больных с очевидными проявлениями инсульта или род-
ственники пациентов отказываются от госпитализации.

3. Отсутствие возможности быстрой доставки больного в специализиро-
ванное инсультное отделение (дорожные «пробки», большие расстояния, от-
сутствие транспорта, плохое качество дорог).

4. Отсутствие в достаточном количестве специализированных инсульт-
ных отделений, в которых имеется возможность круглосуточного выполнения
КТ или МРТ[3].

Поэтому формирование структуры и четкой этапности медицинской
помощи при ОНМК имеет принципиальное значение. Так, на всех этапах
лечения ишемического инсульта (ИИ)необходимо придерживаться принципа
преемственности между врачами разных специальностей, расценивать
состояние пациента как неотложное и обеспечить экстренную медицинскую
помощь. В структуре оказания помощи больным с ОНМК важное значение
имеет фактор времени. Поэтому концепция «время – мозг» ("потерянное
время – потерянный мозг") означает, что при ИИ помощь должна быть экс-
тренной [4,5,7,8,10,12].Соответственно, основными этапами оказания догос-
питальной медицинской помощи больным с ИИ являются ранняя диагностика
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и минимизация задержек при транспортировке (Kwan J, Hand P., 2004). Это
позволяет обеспечить своевременную госпитализацию и раннее начало
реперфузионной терапии (NINDS rt-PA StrokeStudyGroup, 1997), что является
базовым для проведения эффективной терапии ИИ [4,5,7,8,10,12,13]. Как
показал ряд исследований, введение образовательных программ с выездным
персоналом скорой медицинской помощи является как важным фактором
повышения качества диагностики ОНМК, так и сокращения времени оказания
помощи на догоспитальном этапе (Takagi Н, Shapiro Кetal, 2001).Это
объясняет особое внимание к врачам скорой и неотложной помощи как к
специалистам влияния на максимальный терапевтический эффект помощи
при ИИ – правило "золотого часа".

Главными целями эффективной медицинской помощи на догоспиталь-
ном этапе, сокращающими время от момента катастрофы до лечебных
мероприятий, являются[4,10,12,13]:

• быстрое установление диагноза - ОНМК (на основании жалоб и клини-
ческого обследования больного);

• исключение сопутствующих заболеваний, которые могут напоминать
течение инсульта;

• коррекция нарушений жизненно важных функций и систем организма; 
• минимизация неврологического дефекта;
• профилактика и лечение неврологических и соматических осложнений; 
• быстрая транспортировка пациента в ближайшее медицинское учреж-

дение, где ему окажут необходимую помощь;
• оповещение учреждения о прибытии данного больного (с предполагае-

мым инсультом).
Цели лечения достигаются выполнением задач, которыми выделены:
• восстановление кровотока в зонах гипоперфузии головного мозга (реперфузия).
• проведение нейропротекции.
• нормализация функции дыхания.
• нормализация кровообращения.
• регуляция гомеостаза.
• уменьшение отека головного мозга.
• симптоматическая терапия.
В гайдлайне Американской ассоциации невропатологов (2008) рекомен-

дациями І класса (уровень доказательности В) по повышению качества ока-
зания помощи больным с острыми мозговыми катастрофами являются [9]:

1. Разработка специальных образовательных программ по оказанию
адекватной медицинской помощи для врачей и медицинского персонала.

2. Быстрая постановка предварительного диагноза персоналом скорой помощи.
3. Использование алгоритма диагностики острого инсульта (Лос-Андже-

лес, Цинциннати).
4.Начинать проведение лечение острого инсульта сразу на месте собы-

тия согласно специальным протоколам для персонала скорой помощи.
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5. Обеспечивать быстрейшую транспортировку пациента в ближайшее
медицинское учреждение, где ему могут провести адекватное обследование
и оказать специализированную помощь.

С учетом вышесказанного сотрудниками кафедры анестезиологии,
интенсивной терапии и медицины неотложных состояний на основании при-
каза МОЗ Украины №34 от 15.01.2014 года "Сучасні принципи діагностики та
лікування хворих із гострим ішемічним інсультом таТІА" разработан локаль-
ный протокол оказания медицинской помощи больным с острым ИИ, вклю-
чающий организацию транспортировки, рекомендации по лечению и условия
повышения качества оказания помощи на догоспитальном и раннем госпи-
тальном этапах. Адаптированные клинические рекомендации основаны на
доказательствах "Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті" и
включали аналитическуюобработку "Сучасні принципи діагностики та ліку-
вання хворих із гострим ішемічним інсультом та ТІА", "Рекомендації щодо
ведення хворих з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою",
"Реабілітація, профілактика та лікування ускладнень та планування виписки
при ішемічному інсульті". Согласноутвержденному локальному протоколу
основными задачами и мероприятиями на догоспитальном этапе являются: 

1. Ориентированный прием вызова диспетчером, что позволяет заподо-
зрить наличие мозговой катастрофы и провести короткий инструктаж о
необходимых мероприятиях.

2. Проведение клинического обследования, состоящего из сбора анам-
неза и жалоб, физикального осмотра (оценки состояния видимых слизистых
и ногтевых лож, шейных вен, измерения АД на периферических артериях,
оценки пульса, ЧСС, оценки ритма и числа дыхательных движений, оценки
участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, термометрии), иссле-
дования и интерпретации ЭКГ, исследования глюкозы крови с помощью ана-
лизатора, исследования неврологического статуса с оценкой сознания по
шкале Глазго, ориентации во времени, пространстве, собственной личности,
речи, мимической мускулатуры, функции глотания,  мышечной силы и объема
движений в конечностях, исследование на наличие менингеальных знаков
(ригидность шейно-затылочных мышц, симтом Кернига). Необходимо обра-
тить внимание на состояние координации и провести тест «Лицо, Рука,
Речь». Также выявляют другие симптомы: необъяснимое нарушение зрения;
онемение (потеря чувствительности) в какой либо части тела, особенно на
одной половине тела; остро возникшее выраженное головокружение,
неустойчивость и шаткость, нарушение координации движений; нарушение
глотания, поперхивание, гнусавость голоса; судорожный припадок или какие-
либо другие нарушения сознания; необычно тяжелая, внезапно развившаяся
головная боль, рвоты.

Следует помнить, что отсутствие вышеописанных симптомов при прове-
дении данного теста еще не исключает инсульт. На догоспитальном этапе не
требуется проведения дифференциро¬вания характера инсульта и его локализации. 
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3. Проведение неотложных лечебных мероприятий:
• Обеспечение экстренной госпитализации пациента в кратчайшие сроки

в многопрофильный стационар, имеющий специализированное отделение
(палаты) для лечения инсульта, реанимационное и нейрохирургическое
отделения, диагностическое оборудование (включающее круглосуточное,
доступное каждому, без исключений, пациенту КТ/МРТ – 24 часа в сутки,
с учетом выходных и праздничных дней), а также ультразвуковые приборы
для оценки состояния сонных и позвоночных артерий. Время госпитализации
должно быть минимальным от начала развития очаговой неврологической
симптоматики, рекомендовано в первые 3 часа после начала заболевания.
Своевременная госпитализация пациентов с инсультом является одним из
ключевых факторов, обусловливающих эффективность лечения. Ограниче-
ний к ней по медицинским показаниям не существует. В качестве относитель-
ных медико-социальных ограничений к госпитализации больных тради-
ционно рассматривают глубокую кому, терминальные стадии онкологических
и других хронических заболеваний.

• Абсолютным противопоказанием для госпитализации больного с ОНМК
является только агональное состояние.

• Транспортировка больных с острым инсультом проводится в локальный
инсультный центр в кратчайшие сроки с предварительным информированием
принимающего стационара.

• В процессе транспортировки осуществляется мониторинг  жизненно-
важных функций (артериальное давление, частота сердечных сокращений,
уровень сатурации кислородом, уровень глюкозы), а также оценка уровня со-
знания по шкале ком Глазго. 

• Основные принципы оказания медицинской помощи при остром ин-
сульте на догоспитальном этапе:

- Обеспечение возвышенное положение головного конца (30 градусов);
- Обеспечение адекватной оксигенации;
- Туалет верхних дыхательных путей, при необходимости установить воздуховод;
- При SаО2 менее 95% необходимо проведение оксигенотерапии

(начальная скорость подачи кислорода 2-4 л\мин.);
- Обеспечение венозного доступа;
- Контроль уровня глюкозы;
- Поддержание адекватного уровня АД (уровень АД в острейшем

периоде не показано снижать если он не превышает 220\120мм.рт.ст. у
пациента с фоновой АГ и 160\105 без артериальной гипертензии в анамнезе
для сохранения достаточного уровня перфузии).Необходимо помнить,
что неадекватная гипотензивная терапия, связанная с резким падением АД
–одна из наиболее частых лечебных ошибок;

- Перспективность раннего проведения интенсивной терапии ИИ обосно-
вана концепцией «терапевтического окна» у больных ишемическим инсуль-
том, равного 3-6 часам с момента появления первых симптомов инсульта,
до формирования в мозге необратимых морфологических изменений; 

НЕВРОЛОГІЯ

223
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



- Инфузионная терапия - натрия хлорид 0,9% раствор – 250-500 мл со
скоростью 100 мл/час;

- Коррекция уровня глюкозы – на значениях не меньше 3,0 ммоль/л.
• Купирование судорог (при развитии серии эпилептических припадков

или эпилептического статуса) начинается с препаратов для в\в введения. При
неэффективности рекомендовано перейти к комбинации антиконвульсантов-
парентерально и через зонд. Рекомендованными препаратами и режимами
являются: -диазепам (реланиум) 10-20 мгв\в или в/м, магния сульфат (анта-
гонист глутаматных рецепторов) 25% раствор 10 мл на протяжении 10-15 минут.

ВЫВОДЫ
1.Применение формализованного алгоритма телефонного интервью уве-

личивает частоту совпадений причин вызова по поводу ОНМК и диагноза
бригады скорой помощи, что позволяет целенаправленно направлять на
вызов специализированные бригады. 

2. Показаниями к госпитализации больных являются первичные клини-
ческие данные, позволяющие установить предварительный диагноз ОНМК:
оценка витальных функций и неврологического статуса без дифференциро-
вания характера инсульта и его локализации.

3. Экстренная госпитализация пациента выполняется при постановке
предварительного диагноза ОНМК в первые 3 часа после начала заболева-
ния. Экстренная госпитализация проводится в многопрофильный стационар,
имеющий специализированные отделения и диагностическое оборудование
(круглосуточное КТ/МРТ). 

3. Стартовая интенсивная терапия назначается с момента установки
предварительного диагноза ОНМК и проводится непрерывно до поступления
больного в профильный стационар и верификации диагноза. Стартовая ин-
тенсивная терапия больным с ишемическим инсультом проводится согласно
локального протокола. 
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О.В. Кравець
Структура догоспітального і раннього госпітального надання медич-

ної допомоги при гострих судинних подіях
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Вступ. Цереброваскулярні захворювання є однією з найбільш актуальних

медико-соціальних проблем в Україні, що обумовлено високою смертністю і
інвалідизацією дорослого населення країни.

Мета. Аналіз літературних даних по діагностиці і веденню хворих з
гострим порушенням мозкового кровообігу на догоспитальном і ранньому
госпітальному етапах. 

Результати. На підставі огляду літературних даних визначена необхід-
ність швидкої постановки попереднього діагнозу персоналом швидкої допо-
моги, використання алгоритму діагностики гострого інсульту і проведення
терапії на місці події згідно із спеціальними протоколами, забезпечення швидкого
транспортування пацієнта до найближчої спеціалізованої медичної установи.

Висновки. Доведено необхідність використання формалізованого алго-
ритму телефонного інтерв'ю, проведення екстреної госпіталізації в перші 3
години після початку захворювання у багатопрофільний стаціонар, який має
спеціалізовані відділення і діагностичне устаткування. Також встановлена
необхідність призначення стартової інтенсивної терапії без посередньо з
моменту встановлення попереднього діагнозу і проводити її безперервно до
потраплення хворого в профільний стаціонар і верифікації діагнозу. Стартова
інтенсивна терапія хворим з ішемічним інсультом проводиться згідно відпо-
відного протоколу.

Ключові слова: ішемічний інсульт, невідкладна допомога, догоспитальний етап,
стандарти лікування.
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O. V. Kravets
Structure of Rendering Emergency and Early Hospital Proce-

dures in Acute Vascular Events
Dnepropetrovsk Medical Academy

Introduction. A cerebrovascular disease is considered to be one of the most

prevalent in Ukraine due to its high adult death and disability rate.

Aim. To review the literature data on diagnosis and management of emer-

gency and early hospital acute stroke patients. 

Results. Having reviewed the literature data we considered the provisional

diagnosis to be rapidly made by alerting medical personnel, the algorithm for di-

agnosing acute stroke to be used and the special protocol therapy to be conducted

at the scene of the accident, the fast delivery of patients to the nearest specialized

hospital to be provided.

Conclusions. Telephone interview checklist algorithms and urgent general

hospitalization within the first 3 hours after the disease onset are proved to be nec-

essary. To order initial intensive therapy at the moment of making the provisional

diagnosis and not to stop it before the patient’s admission to the line hospital and

the diagnosis verification are determined to be necessary. The patients with is-

chemic stroke are performed protocol initial intensive therapy.

Key words: ischemic stroke, first aid, urgent stage, standards of treatment.
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Вступ. На сьогодні недостатньо вивчені особливості неврологічних

проявів, топографічні особливості при первинному та повторному інсультах
залежно від етіопатогенетичного підтипу.

НЕВРОЛОГІЯ

226
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Мета. Провести порівняльну оцінку  клініко-неврологічних, топографічних
характеристик та факторів ризику у разі первинного та повторного  кардіоем-
болічного (КЕ) ішемічного мозкового інсульту (МІ).

Матеріали та методи. У дослідження увійшло 102 хворих з первинним
та 29 хворих з повторним МІ КЕ підтипу.

Результати. Основним джерелом кардіогенної емболії у разі первинного
інсульту була миготлива аритмія  - у 52,9% (54) хворих з первинним МІ та
75,9% (22) хворих з повторним МІ, р<0,05. У разі повторного КЕ МІ палили 17
(58,6%) хворих, що достовірно більше порівняно з первинним МІ цього ж під-
типу, р<0,05. Ознаки  територіального інфаркту достовірно частіше виявля-
лись у разі повторного КЕ інсульту (31,4% порівняно з 27,8%). Тяжкість
неврологічного дефіциту для повторного КЕ інсульту була більшою порівняно
з первинним (14,41±2,91 та 12,81±2,71 відповідно), р<0,05. Повторний КЕ
інсульт частіше супроводжувався загальномозковими розладами, зокрема,
головним болем (24,1% проти 15,7% хворих відповідно), блюванням (24,1%
та 17,6% пацієнтів відповідно) порівняно з первинним МІ цього ж підтипу, р<0,05.

Висновки. Повторний КЕ МІ порівняно з первинним цього ж підтипу су-
проводжувався більш тяжкими неврологічними розладами. У хворих з повтор-
ним КЕ інсультом достовірно частіше виявлялися ознаки територіального
інфаркту, загальномозкові розлади, миготлива аритмія та паління.

Ключові слова: повторний кардіоемболічний інсульт, порівняльна харак-
теристика, фактори ризику, первинний інсульт.

ВСТУП
Актуальність та пріоритетність проблеми  гострих порушень мозкового

кровообігу, зокрема гострого ішемічного інсульту не викликає сумнівів, внас-
лідок його значного розповсюдження, високого ступеню інвалідизації та
ризику рецидиву, а також у зв'язку з великими фінансовими затратами на
лікування та реабілітацію [1]. Ті хворі, що вижили після ішемічного інсульту
мають значний ризик повторного інсульту. Приблизно 30 % інсультів у популя-
ційних дослідженнях становлять повторні інсульти [2,4].

На сьогодні недостатньо висвітлені не тільки деякі питання патогенезу ін-
сультів, які виникли на тлі вже існуючих дифузних та вогнищевих змін, але й
питання діагностики та клінічного перебігу повторних інсультів. Здебільшого
відмічається розвиток більш вираженого неврологічного дефіциту при повтор-
них інсультах, його полісиндромність [3]. Не проводилась порівняльна оцінка
особливостей неврологічних проявів при первинному та повторному інсультах
залежно від етіопатогенетичного підтипу, що може суттєво доповнити
уявлення про механізми рецидивних мозкових подій та поліпшити ефектив-
ність вторинної профілактики і наслідки повторних інсультів.

Мета дослідження. Провести порівняльну оцінку  клініко-неврологічних,
топографічних характеристик та факторів ризику у разі первинного та повтор-
ного  кардіоемболічного (КЕ) ішемічного мозкового інсульту (МІ).
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
У дослідження увійшло 131 хворий з кардіоемболічним МІ (102 хворих з

первинним та 29 хворих з повторним МІ КЕ підтипу). Серед них  - 70 (53,2%)
чоловіків та 61 (46,8%) жінок, середній вік хворих -   67,27±10,43 (M±SD) років.

Кардіогенна природа інсульту визначалася за наявності джерела емболії
в серці (тромби в лівих відділах, фібриляція або тріпотіння  передсердь,
інфаркт міокарда протягом останнього місяцю, ревматичне ураження мітраль-
ного або аортального клапана, механічні штучні клапани, бактеріальний
ендокардит, фракція викиду менше 30, тощо), яке виявлялося опосередко-
вано за допомогою електрокардіографії, та безпосередньо шляхом ехокар-
діографії. Також для встановлення кардіоемболічного підтипу інсульту мало
значення відсутність клінічних даних та даних додаткових обстежень на
користь стенотичних та оклюзійних уражень магістральних артерій шиї, від-
сутність атеросклерозу інших органів, гострий апоплектиформний початок,
нерідко швидкий регрес неврологічної симптоматики, ознаки системних
емболій (артерії нирки, селезінки).

Повторний інсульт визначався як раптовий початок нового фокального
неврологічного дефіциту без явних причин іншого генезу ніж судинний,
виникаючий у будь-який час після першого інсульту або  раптове  поглиблення
попереднього неврологічного дефіциту без інших причин окрім судинних,
яке виникло не раніше, ніж через 21 день після першого інсульту [2, 5].

Ступінь тяжкості неврологічного дефіциту визначали за шкалою NIHSS

(National Institutes of Health Stroke Scale, США) [6].

При аналізі отриманих даних застосовували дискриптивну статистику; у
разі порівняння середніх значень використовували t-критерій Стьюдента або
U-критерій Манна-Уітні залежно від властивостей змінних; у разі порівняння
частот 2-х або більше змінних використовували критерій χ2 Пірсона. Розбіж-
ності вважали достовірними у випадку р<0,05. Всі розрахунки проводили за
допомогою програми SPSS 13.0 for Windows.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Середній вік хворих з КЕ інсультом у разі первинного МІ складав

67,12±1,07 років порівняно з 67,83±1,80 роки у разі повторного КЕ інсульту, р>0,05. 
У разі КЕ підтипу  інсульту тяжкість  повторної судинної катастрофи була

більшою, ніж у випадку перинної судинної катастрофи. Це проявлялося збіль-
шенням частки хворих з тяжким неврологічним дефіцитом, яка складала
72,4% проти 46,1%, та зменшенням частки хворих з легким неврологічним
дефіцитом, що дорівнювала 6,9% проти 9,8, р<0,05 (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл хворих за тяжкістю неврологічного дефіциту за шка-
лою NIHSS при первинному та повторному КЕ інсульті

В середньому тяжкість неврологічного дефіциту у разі повторного КЕ інсульту
була більшою порівняно з первинним (14,41±1,91 та 12,81±1,71 відповідно), р<0,05. 

Медіана та міжквартільний розмах балу неврологічного дефіциту за шка-
лою NIHSS у хворих з первинним та повторним КЕ інсультом, наведено на рис. 2.

Рис. 2. Медіана (Ме) та міжквартільний розмах неврологічного дефіциту
за шкалою NIHSS у хворих з первинним та повторним КЕ інсультом

Основним джерелом кардіогенної емболії у разі первинного інсульту була
миготлива аритмія – (фібриляція або тріпотіння передсердь) у 52,9% (54) хво-
рих у разі первинного та 75,9% (22) хворих з повторним МІ, р<0,05. За іншими
чинниками, такими, як інфаркт міокарду протягом 2 місяців після розвитку,
дилатаційна кардіоміопатія, гемодинамічно  значущий мітральний порок
серця, фракція викиду менше 30%, пролапс аортального та мітрального
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клапана, первинний та повторний КЕ інсульти достовірно не відрізнялися,
р0,05. Традиційний фактор ризику інсульту - артеріальна гіпертензія – у разі
КЕ підтипу визначалась рідше ніж при атеротромботичному (АТ) або лаку-
нарному (ЛАК) інсультах та виявлялася у 45 (44,1%) хворих з первинним КЕ
та  у 17 (58,6%) хворих з повторним, р>0,05.  У разі первинного КЕ інсульту
частота паління була меншою ніж у разі АТ інсульту і спостерігалася у 38
(37,3%) хворих, проте у разі повторного КЕ МІ палили 17 (58,6%) хворих, що
достовірно більше порівняно з первинним КЕ інсультом, р<0,05. Дещо біль-
ший відсоток хворих з  повторним КЕ МІ зловживали  алкоголем - 27,5% (8)
хворих порівняно з першим  інсультом – 19,6% (20) хворих, хоча відмінності
не були  достовірними, р>0,05. У 14,7% (15) хворих з первинним КЕ інсультом
та 20,7% (6) хворих з повторним  відмічено ожиріння, (індекс маси тіла >
27кг/м2), р>0,05. Більше половини  хворих, що вперше  перенесли КЕ інсульт
- 65 (63,7%) осіб -  за анамнестичними даними та результатами об’єктивного
дослідження  страждали на  ішемічну хворобу серця. У  разі повторного КЕ
МІ кількість таких хворих була  більшою - 21 (72,4%), р>0,05. В анамнезі у
19,6% (20) хворих у разі первинного КЕ інсульту та у 24,1% (7) пацієнтів у разі
повторного інсульту відбувалась транзиторна ішемічна атака, яка в більшості
випадків спостерігалась в тому ж судинному басейні. Частота виявлення
цукрового діабету 2 типу  у хворих  з КЕ інсультом була найменшою серед
усіх підтипів та становила 12,7% та 13,8% у разі  первинного та повторного
КЕ інсульту відповідно.

Захворювання розпочиналось гостро апоплектиформно, в період
неспання та активності, неврологічні розлади максимально були розвинуті на
початку захворювання, вогнище ішемії (середнього або великого розміру)  в
більшості випадків (64,7% у разі первинного МІ та 72,4% при повторному МІ)
розташовувалось в басейні середньої мозкової артерії (СМА). Ураження
головного стовбура СМА до відходження глибоких гілок  зумовлювало розви-
ток великого (територіального) інфаркту, що проявлялось геміплегією,
гемігіпестезією, гомонімною геміанопсією гетеролатерально. Слід зазначити,
що ознаки  територіального інфаркту частіше виявлялись у разі повторного
КЕ інсульту (31,4% порівняно з 27,8% відповідно, р<0,05). 

При локалізації інфаркту в басейні глибоких гілок СМА розвивався під-
кірково-капсулярний інфаркт, переважно середніх розмірів, який також дещо
частіше спостерігався у разі повторного КЕ (в 9,8% проти 6,8% відповідно). В
45,1% та 48,3% випадків визначалось вогнище ішемії в кіркових гілках СМА
у разі первинного та повторного інсульту, яке призводило до розвитку поверх-
невих інфарктів з переважним порушенням функції руки, розладів чутливості,
а у разі лівопівкульних осередків - порушенням вищих мозкових функції з роз-
витком афазії, апраксії, агнозії; в 27,5% та 27,6% відповідно були ознаки ура-
ження судин вертебрально-базилярного басейну (ВББ). Достатньо часто
розвивався інфаркт мозочка (29,4%) у разі первинного судинної кардіоембо-
лічної катастрофи. У разі повторних КЕ інсультів церебелярний інфаркт
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констатувався в 31,03% випадків; також достатньо часто, як у разі первинного,
так і при повторному КЕ (відповідно, у 21,6% та 24,1%), визначався інсульт в
системі задньої мозкової артерії з розвитком контрлатеральної гомонімної
геміанопсії, зорової агнозії при збереженні  макулярного зору. Слід зазначити,
що у разі повторних КЕ МІ спостерігалась більша частота ураження множин-
них судинних територій, тобто різних судинних басейнів (правого та лівого
каротидного басейну, каротидного та вертебрально-базилярного басейнів)
порівняно з первинним (9,8% та 6,8% відповідно). 

Емболія судин мозку серцевого походження  характеризувалась рапто-
вим початком, без провісників (80,4% порівняно з 82,8%). В 28,4% пацієнтів
у разі первинного КЕ МІ та дещо частіше – в 34,5% у разі повторної судинної
події спостерігалась втрата свідомості. Повторний КЕ інсульт достовірно
частіше супроводжувався загальномозковими розладами, зокрема, головним
болем (24,1% проти 15,7% хворих відповідно), блюванням ( 24,1% та 17,6%
пацієнтів відповідно) порівняно з первинним інсультом цього ж підтипу, р<0,05.

Характерним проявом для кардіоемболії був швидкий регрес осередко-
вих симптомів внаслідок ранньої реканалізації інракраніальних судин. У разі
пізньої реперфузії виникала геморагічна трансформація інфаркту: асимп-
томна чи симптомна (інфаркт-гематома). Остання частіше виникала у разі
повторного КЕ інсульту (в 13,8% проти 8,8% хворих у разі первинного) та
супроводжувалась  клінічним неврологічним погіршенням, розвитком менін-
геального симптомокомплексу, епілептичними нападами, які у разі повторної
судинної події констатувались частіше, ніж при первинному КЕ інсульті (17,2%
порівняно з 7,8% відповідно).

Також при повторній судинній події КЕ підтипу спостерігалось гірше функ-
ціональне відновлення протягом місяця. (за МШР 4,3±0,3 порівняно з 3,7± 0,3
у разі первинного КЕ інсульту).

ВИСНОВКИ
• Повторний ішемічний кардіоемболічний інсульт порівняно з первинним

цього ж підтипу супроводжувався більш тяжкими неврологічними розладами.
Це проявлялося збільшенням частки хворих з тяжким неврологічним дефіци-
том, яка складала 72,4% проти 46,1%, та зменшенням частки хворих з легким
неврологічним дефіцитом, що дорівнювала 6,9% проти 9,8,  р<0,05.

• У хворих з повторним кардіоемболічним інсультом достовірно частіше
виявлялися ознаки територіального інфаркту (31,4% порівняно з 27,8% у разі
первинного), загальномозкові розлади (головний біль, блювання), миготлива
аритмія та паління. 
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О.Л. Маркулан, Ю.И. Головченко, Т.М. Черенько
Сравнительная характеристика первичного и 

повторного ишемического инсульта кардиоэмболического
патогенетического подтипа

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П.Л.Шупика,

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца
Вступление. До сих пор недостаточно изучены особенности неврологи-

ческих проявлений, топографические особенности при первичном и повтор-
ном инсультах в зависимости от этиопатогенетического подтипа.

Цель. Провести сравнительную оценку клинико-неврологических, топо-
графических характеристик и факторов риска при первичном и повторном
кардиоэмболическом (КЭ) ишемическом мозговом инсульте (МИ).

Материалы и методы. В исследование вошло 102 больных с первич-
ным и 29 больных с повторным МИ КЭ подтипа.

Результаты. Основным источником кардиогенной эмболии при первич-
ном инсульте была мерцательная аритмия - у 52,9 % (54) больных с первич-
ным МИ и 75,9 % (22) больных с повторным МИ, р < 0,05. В случае повторного
КЕ МИ курили 17 (58,6 %) больных, достоверно больше по сравнению с пер-
вичным МИ этого же подтипа, р < 0,05. Признаки территориального инфаркта
достоверно чаще выявлялись в случае повторного КЭ инсульта (31,4 % по
сравнению с 27,8 %). Тяжесть неврологического дефицита для повторного
КЭ инсульта была выше по сравнению с первичным (14,41 ± 2,91 и 12,81 ±
2,71 соответственно), р < 0,05. Повторный КЭ инсульт чаще сопровождался
общемозговыми нарушениями, в частности, головной болью (24,1 % против
15,7 % больных соответственно), рвотой (24,1 % и 17,6 % пациентов соот-
ветственно ) по сравнению с первичным МИ этого же подтипа, р < 0,05.

Выводы. Повторный КЕ МИ сравнению с первичным этого же подтипа
сопровождался более тяжелыми неврологическими нарушениями. У больных
с повторным КЭ инсультом достоверно чаще выявлялись признаки террито-
риального инфаркта, общемозговые нарушения, мерцательная аритмия и курение.
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Ключевые слова: повторный кардиоэмболический инсульт, сравнитель-
ная характеристика, факторы риска, первичный инсульт.

Y.I. Golovchenko, O.L. Markulan, T.M. Cherenko
Comparative Characteristics of Primary and Recurrent

Cardioembolic Ischemic Stroke 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,

Bogomolets National Medical University
Purpose. To make a comparative evaluation of clinical, neurological and topograph-

ical features and risk factors for primary and recurrent cardioembolic  ischemic stroke.

Materials and methods. 102 patients with primary and 29 patients with

recurrent cardioembolic ischemic stroke were clinical trial subjects.

Results. The primary cardioembolic stroke was caused by atrial fibrillation in

52.9 % (54) of the patients with primary stroke and 75.9 % (22) of the patients with

recurrent stroke, p <0,05. The recurrent cardioembolic ischemic stroke was caused

by smoking in 58.6 % (17) of the patients, it was significantly more than that in the

patients with primary cardioembolic stroke, p<0.05. The signs of territorial infarct

were observed more often in the patients with recurrent cardioembolic stroke (31.4

% versus 27.8 %). The neurological deficits severity in the patients with recurrent

cardioembolic stroke was higher than that in the patients with primary cardioem-

bolic stroke (14.41 ± 2.91 and 12.81 ± 2.71, respectively), p < 0,05. The recurrent

cardioembolic stroke was accompanied by cerebral stroke disorders, in particular,

headache (24.1 % vs. 15.7 %, respectively), vomiting (24.1 % and 17.6 % of the

patients, respectively) more often as compared to the primary one, p < 0,05.

Conclusions. The recurrent cardioembolic stroke was found to accompany

by more severe disorders than the primary one. The patients with recurrent car-

dioembolic stroke were detected to have territorial infarction, general cerebral dis-

orders, atrial fibrillation and to smoke more often than those with recurrent

cardioembolic stroke.

Key words: recurrent cardioembolic stroke, comparative characteristics,

risk factors, primary stroke.
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А.В.Муравський1, Л.Л.Чеботарьова2, О.С.Солонович2

ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ВИКЛИКАНИХ 
ПОТЕНЦІАЛІВ (Р 300) У БОКСЕРІВ З ПОВТОРНИМИ
ЛЕГКИМИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИМИ ТРАВМАМИ
1Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика, Київ;
2ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка 

А.П.Ромоданова» НАМН України, Київ
Вступ. Заняття боксом супроводжуються ризиком розвитку когнітивних пору-

шень, які, як правило, важко виявити на ранньому етапі традиційними методами.
Матеріали і методи. Обстежено 23 боксери-любителі віком від 17 до 32

років, які перенесли повторні легкі ЧМТ в анамнезі. Контрольну групу склали
30 практично здорових пацієнтів аналогічного віку. Проводилась реєстрація
когнітивних ВП Р300, оцінювали латентний період компонентів P1, N1, P2,

N2, Р3 (Р300), N3 (мс), амплітуду комплексу Р300 (мкВ). 
Результати. Серед боксерів, які обстежували, збільшення латентного

періоду Р300 вище показників вікової норми мало місце в 39,13% випадків,
в той час як у групі контролю - тільки в 13,33%. Зменшення показників амплі-
туди комплексу Р300 нижче показників вікової норми у боксерів мало місце в
43,48% спостереженнях, в той час як в групі контролю - тільки у 10%. У бок-
серів з повторними легкими ЧМТ в 9 випадках мало місце зниження когнітив-
них функцій,  в 10 - зниження оперативної пам`яті, причому у 6 - відзначалось
одночасно зниження когнітивних функцій та оперативної пам`яті. Оцінюючи
вираженість когнітивних порушень у боксерів можна сказати, що у всіх
відзначених випадках мали місце легкі порушення.  

Висновки. Метод когнітивних ВП можна використовувати ще на доклі-
нічних стадіях когнітивних порушень для їх ранньої діагностики та в якості
контролю відновлювальних процесів і оцінки ефективності коригуючих заходів.

Ключові слова: когнітивні викликані потенціали, ЧМТ, боксер.
ВСТУП
Заняття боксом як на любительському, так і професійному рівнях

пов`язані з отриманням частих ударів по голові, які нерідко проявляються
скаргами і симптомами зі сторони нервової системи. Для подальшої успішної
підготовки спортсменів, а також безпеки їхньому здоров`ю важливим є раннє
виявлення когнітивних порушень [5]. В останні десятиліття набуло поширення
використання інструментальних нейрофізіологічних методів, в тому числі
викликаних потенціалів (ВП), з метою оцінки когнітивних порушень [3].
Дослідження ВП мозку є об`єктивним неінвазивним методом діагностики,
який дозволяє оцінити функціональний стан структур головного мозку. Реєст-
рація ВП дозволяє отримати інформацію про локалізацію та ступінь ураження
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навіть за відсутності чітких клінічних проявів, тобто виявляти ще на ранніх
додементних стадіях ознаки значущих порушень показників когнітивних функцій [6].
В якості чутливого індикатора функціонального стану ЦНС застосовують
«пов`язаний з подіями» когнітивний потенціал Р300, який пов`язаний з про-
цесами розпізнання, запам`ятовування, порівняння стимулу, прийняттям
рішення [1,2]. В даний час методика Р300 включена в рекомендовані методи
обстеження ВП для клінічного використання Міжнародною і Американською
асоціацією клі-нічних нейрофізіологів [4].

Мета дослідження – об`єктивізація когнітивних порушень у боксерів з
повторними легкими черепно-мозковими травмами (ЧМТ) за допомогою
дослідження когнітивних ВП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Обстежено 23 боксери-любителі (середній вік 23,04±2,12), які перенесли

в анамнезі повторні легкі ЧМТ. Чоловіків було 16, жінок - 7. Контрольну групу
склали 30 практично здорових людей аналогічного віку (середній вік
24,31±2,83), серед яких чоловіків було 20, жінок - 10. 

Критеріями включення в обстежувану групу були: заняття боксом на про-
фесійному рівні (спортивне звання не нижче майстра спорту), вік спортсменів
(17-32 років), наявність в анамнезі перенесених нокаутів (нокдаунів), достат-
ній для участі в дослідженні освітній рівень пацієнта, отримання інформацій-
ної згоди від пацієнта для участі в дослідженні. Критеріями виключення
являлись: відсутність занять боксом на професійному рівні (спортивне звання
нижче майстра спорту), вік спортсменів (молодші 17 та старші 32 років), на-
явність у пацієнтів соматичної та психічної патології, хронічних захворювань
нервової системи, зловживання алкоголем, відмова пацієнта від дослідження.

Кількість проведених боксерських поєдинків склала від 25 до 375, за-
гальна кількість ЧМТ у виді нокдаунів (нокаутів) в залежності від тривалості
спортивної кар`єри коливались від 1 до 15. Обстежувані боксери знаходились
в підготовчому періоді на тренувальному зборі.

Нейропсихологічне тестування проводили за наступними  методиками:
коротка шкала дослідження психічного стану (Mini Mental State Examination -
MMSE), батарея тестів лобної дисфункції (Frontal Assessment Battery - FAB),
тест малювання годинника. Використовувалась шкала HADS для визначення
рівня тривоги та депресії. 

Реєстрацію когнітивних ВП Р300 проводили на 24-канальному електро-
енцефалографі «Brain-test» («ДХ-системи», Україна) з комп`ютерною оброб-
кою. Методика Р300 базувалась на подачі у довільній послідовності «odd-ball

paradigm» серії двох слухових стимулів, серед яких є незначимі і значимі, що
відрізнялись за параметрами, на які піддослідний повинен був реагувати.
Запис виконували в положенні сидячи у кріслі з заплющеними очима, правою
рукою піддослідний натискав на кнопку джойстика, коли чув значимий стимул.
Пацієнтам давали завдання впізнати і підрахувати рідкі стимули більш високої ча-
стоти, які маркувались як значимі. У випадках неможливості виконання інструкцій
рідкі стимули більш високої частоти записували в умовах пасивного сприйняття.
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Стимуляцію здійснювали за допомогою навушників, бінаурально, трива-
лість стимулу складала 30-50 мс, інтенсив¬ність - 75-80 дБ, міжстимульний
інтервал складав 1с, частота тону для значимого стиму¬лу - 2000 Гц, виро-
гідність - 30%, для незначимого стимулу - 1000 Гц, вирогідність - 70%.
Частотна смуга склала 0,5-50 Гц, епоха аналізу - 500 мс, число усереднень
для значимого стимулу - 25. Скальпові електроди розміщувались на С3 і С4
за міжнародною системою «10-20%», референтний електрод - на мастоїдаль-
ному відростку, заземлюючий електрод - в точці Fpz.

Аналіз когнітивних ВП Р300 проводився за наступними показниками:
латентний період компонентів P1, N1, P2, N2, Р3 (Р300), N3 (мс); амплітуда
комплексу Р300 (мкВ). 

Обробку і статистичний аналіз результатів дослідження проводили з ви-
користанням програми Excel та пакету статистичних программ Statistica 6.0,

усі розрахункові показники оцінювали при заданому граничному рівні р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 20 боксерів (86,96%) мали місце скарги різного характеру, серед яких

найчастіше зустрічались головний біль, загальна слабкість, біль в ділянці шиї,
подразливість, зниження пам`яті та уваги, порушення сну, слабкість рук або
ніг, головокружіння.

Після опитування боксерів та ретельного неврологічного обстеження
було виділено 10 неврологічних синдромів. Найбільш часто діагностувались
церебрастенічний синдром - 13 спостережень (56,52% від загальної кількості
боксерів), цефалгічний синдром - 12 (52,17%), когнітивні порушення - 9
(39,13%), лікворно-гіпертензійний та синдром вегетативної дисфункції виявля-
лись в 5 випадках (21,74%). Розсіяна неврологічна симптоматика мала місце
в групі боксерів в 2 (8,7%) спостереженнях. Диссомнічний, вестибуло-атактичний, кох-
леовестибулярний, екстрапірамідний синдроми зустрічались по 1 (4,35%) випадку.

Показники когнітивних ВП (латентність та амплітуда), які були виявлені у
боксерів мали наступний вигляд: латентність P1 - 41,61±3,25мс, латентність
N1 - 92,05±2,19мс, латентність P2 - 166,19±6,27мс, латентність N2 -

227,48±5,25мс, латентність Р3 (Р300) - 305,94±3,11мс, латентність N3 -

398,71±9,34мс, амплітуда Р3 (Р300) - 7,55±2,32мкВ.  
При дослідженні ВП за допомогою методу Р300 встановлено, що у бок-

серів з повторними легкими ЧМТ ла¬тентність комплексу N200 склала
227,48±5,25мс, що на 3,2% перевищувало значення контрольної групи
(220,24±6,29мс). Латентність когнітивного комплексу Р300 дорівнювала в
серед¬ньому 305,94±3,11мс, що було вище значень показників контрольної
групи (303,12±3,41мс) на 0,9%. Серед 23 аналізуємих боксерів збільшення
латентного періоду Р300 вище показників вікової норми (312 мс) мало місце
в 9 спостереженнях (39,13% від усіх представників даної групи), в той час як
в групі контролю - тільки у 4 (13,33%). Збільшення латентності когнітивного
комплексу Р300 з 2-х сторін спостерігалось у 7 випадках, зліва та справа -
відповідно по одному випадку.
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Когнітивний комплекс Р300 у боксерів з повторними легкими ЧМТ був
максимальним в центральних відведеннях (С3, С4) у 12 спостереженнях,
в задньолобових - (F3, F4) – у 11 випадках.   

При дослідженні ампліту¬ди комплексу Р300 спостерігалось вірогідне її
зниження в групі боксерів (7,55±2,23мкВ) в порівнянні з контрольною групою
(9,21±1,35мкВ). Показники амплітуди комплексу Р300 у боксерів були ниж-
чими на 18,02% в порівнянні з контроль¬ною групою. Серед 23 досліджуваних
боксерів зменшення показників амплітуди комплексу Р300 нижче показників
вікової норми (6мкВ) мало місце в 10 спостереженнях (43,48% усіх представ-
ників даної групи), в той час як в групі контролю - тільки у 3 (10%). Амплітуда
комплексу Р300 в групі боксерів була зниженою з 2-х сторін в 4 випадках,
зниженою зліва та справа у 4 та 2 спостереженнях відповідно.

Аналізуючи показники когнітивних ВП Р300 у боксерів, можна виділити
три варіанти порівняно з нормою: 1) без відхилень від нормативних показників
- 10 спостережень (43,48%); 2) з відхиленнями від норми окремих показників
Р300 - 7 (30,43%); 3) з відхиленнями від норми більшості показників Р300 - 6 (26,09%).

Характеризуючи показники когнітивних ВП у боксерів з повторними лег-
кими ЧМТ можна вважати, що в 9 випадках мало місце зниження когнітивних
функцій, в 10 - зниження оперативної пам`яті, причому у 6 спортсменів від-
значалось одночасно як зниження когнітивних функцій, так і оперативної
пам`яті. Оцінюючи вираженість когнітивних порушень у боксерів за даними
проведеного обстеження можна вважати, що у всіх відзначених випадках
мали місце легкі когнітивні порушення, пов`язані з рівнем концентрації та уваги.  

Оцінюючи виявлені порушення у вигляді збільшення латентності когні-
тивного комплексу Р300 та зниження амплітуди слід відзначити, що вони не
тільки можуть бути ознаками когнітивних порушень, що формуються, але й
відображати зміни, пов`язані з вираженістю процесів гальмування. Збіль-
шення латентності когнітивного комплексу Р300 і зниження амплітуди Р300
розглядається як чутливий індикатор когнітивних порушень, які пов`язані з
ускладненням процесів диференціювання і розпізнавання сигналів, порушен-
ням механізмів оперативної пам`яті і направленої уваги, підвищеною від
волікаємістю обстежуваного.

При дослідженні когнітивного ВП у осіб молодого віку, що перенесли легку
ЧМТ, в першу добу після травми переважали ознаки збільшення латентного
періоду Р300, що корелювало зі скаргами на зниження пам’яті та уваги та ви-
раженістю синдрому когнітивних порушень; через місяць латентність когні-
тивного комплексу знижувалась, але все ще на 38,4% перевищувала
показники норми [1].

Встановлено, що значення амплітуди має більшу кореляцію з наслідком
захворювання у пацієнтів з важкою ЧМТ ніж із латентністю, особливо це
характерно для компонентів N100 і N200 в порівнянні з Р300 [2].

У віддаленому періоді важкої ЧМТ (від 6 міс до 5 років) у підлітків 12-18
років зафіксовано збільшення латентного періоду Р300, що відображає зни-
ження функціонального стану головного мозку в першу чергу нейрональних
механізмів уваги, пам`яті і прийняття рішень [6].
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Відзначено достовірне зменшення амплітуди і наростання латентності
компоненту Р300 у потерпілих з легкими ЧМТ з наявністю когнітивних розладів [5].

В гострий період ЧМТ у дітей старшої вікової групи (13-16 років) за показ-
никами латентного періоду Р300 та амплітуди хвилі Р300 виявлено їх збіль-
шення при струсі головного мозку в порівнянні з контрольною групою [4].
Отримані дані свідчать про те, що в гострому періоді легкої ЧМТ кількість ней-
ронів, яка необхідна для переробки інформації, що надходить, є підвищеною,
що потребує посилення мозкової діяльності 

Використання когнітивного ВП Р300 у пацієнтів з перенесеними ЧМТ,
в тому числі і легкими, є корисним для виявлення субклінічних змін, які
іншими методами зареєструвати ще не можна в зв`язку з їх мінімальною
вираженістю. При цьому варіабельність відхилень Р300, вірогідно,
пояснюється відмінностями у біомеханіці пошкоджень і ступенем залучення
структур неспецифічної системи, індивідуальними особливостями генерації
Р300 і вихідного функціонального стану ЦНС на тлі проведеного лікування. 

Зміни амплітуди і латентності Р300 при посттравматичних когнітивних
розладах хоча і не являються суворо специфічними, тим не менше, свідчать
про високу чутливість вказаного феномену у відображенні тонких порушень
функціонального стану ЦНС і механізмів переробки інформації, що можна
використовувати для субклінічної діаг¬ностики контролю відновних процесів,
так і для оцінки ефектив¬ності коригуючих заходів.

Параметри Р300 не пов’язані з однією якістю чи властивістю ЦНС, функ-
цією окремої структури мозку; вони відображають організацію цілого ком-
плексу механізмів переробки інформації в ЦНС у забезпеченні різних форм
когнітивної діяльності людини.

Амплітуда Р300 відображає відносну кількість нейрональних ресурсів,
залучених до обробки стимулу, а латентний період - час, необхідний для
оцінки інформації. Р300 виникає внаслідок активності щонайменше двох
генераторів, локалізованих в медіальних відділах скроневої області.
Можливо, й інші структури мозку (лобові долі, мигдалина або нейронні
комплекси тім`яної кори) залучені в генерацію даної хвилі.

Зміни Р300 в гострому періоді СГМ свідчать про оборотну неузгодженість
функціональних елементів неспецифічної системи, що підтверджується
динамікою нейропсихологічних відхилень, а також змінами умовної негативної
хвилі та інших психофізіологічних феноменів у гострому періоді травми.
Варіабельність відхилень Р300, ймовірно, пояснюється відмінностями в
біомеханіці пошкоджень, ступенем залучення структур головного мозку, інди-
відуальними особливостями створення Р300 і вихідного функціонального
стану ЦНС. Це підтверджується неоднорідністю клінічних проявів, нейропси-
хологічних, нейрофізіологічних і функціонально-метаболічних відхилень у
пацієнтів в рамках даної єдиної нозологічної форми.

Використання когнітивних ВП відкривають нові можливості для отри-
мання більш глибоких знань в патофізіологічних механізмах і виявлення
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профілю когнітивних розладів при захворюваннях та травмах головного
мозку. У перспективі це приведе до кращого розуміння когнітивної системи і
вкладу церебральних структур у формування пізнавального дефіциту, уваги
і порушення пам`яті. Подальші дослідження будуть сприяти розробці ком-
плексу чутливих нейрофізіологічних, нейровізуалізуючих і біохімічних марке-
рів, які допоможуть ідентифікувати ранні і селективні когнітивні розлади при
захворюваннях головного мозку; забезпечать клініцистів новим інструментом
в оцінці важкості когнітивних розладів, диференціації розповсюдженості
патологічного процесу, в тому числі і на клінічно «німих» стадіях, можливістю
підбору диференційованої терапії, прогнозування. Підвищення ефективності
ранньої діагностики і терапії когнітивних розладів за допомогою методу ВП
буде сприяти покращенню якості життя і соціальної адаптації хворих та потерпілих.

ВИСНОВКИ
1. У боксерів з повторними легкими ЧМТ частіше відзначено збільшення

латентності когнітивного комплексу Р300 та зменшення амплітуди комплексу
Р300 в порівнянні з контрольною групою. Зміни латентності та амплітуди ког-
нітивного комплексу свідчать про зниження когнітивних функцій та оперативної пам`яті.

2. Метод когнітивних ВП можна використовувати ще на доклінічних ста-
діях когнітивних порушень для їх ранньої діагностики та в якості контролю
відновлювальних процесів і оцінки ефективності коригуючих заходів.

Перспектива подальшого наукового дослідження. Співставлення клініко-
неврологічних, нейропсихологічних та нейрофізіологічних даних, аналіз
показників когнітивних ВП у боксерів, які перенесли в анамнезі повторні легкі
ЧМТ, дасть можливість адекватно підібрати відповідну терапію та рекомен-
дації спортивного режиму для попередження можливих віддалених наслідків травми.  
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6. Электрофизиологические корреляты эффективности ноотропной те-
рапии последствий черепно-мозговой травмы у подростков / Е.В.Изнак, А.Ф.Изнак,
Е.А.Панкратова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. – 2010. - №5. – С. 27-32.

А.В.Муравский, Л.Л.Чеботарева, А.С.Солонович 
Показатели когнитивных вызванных потенциалов (Р 300) у

боксеров с повторными легкими черепно-мозговыми травмами
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика, Киев;
ГУ «Институт нейрохирургии имени академика 

А.П.Ромоданова» НАМН Украины, Киев
Вступление Занятия боксом сопровождаются риском развития когни-

тивных нарушений, которые, как правило, тяжело обнаружить на раннем
этапе традиционными методами.

Материалы и методы. Обследовано 23 боксера-любителя в возрасте
от 17 до 32 лет, которые перенесли повторные легкие ЧМТ в анамнезе. Конт-
рольную группу составили 30 практически здоровых пациентов аналогичного
возраста. Проводилась регистрация когнитивных ВП Р300, оценивали ла-
тентный период компонентов P1, N1, P2, N2, Р3 (Р300), N3 (мс), амплитуду
комплекса Р300 (мкВ). 

Результаты. Среди анализируемых боксеров увеличение латентного пе-
риода Р300 выше показателей возрастной нормы имело место в 39,13% слу-
чаев, в то время как в группе контроля - только в 13,33%. Уменьшение
показателей амплитуды комплекса Р300 ниже показателей возрастной
нормы у боксеров имело место в 43,48% наблюдениях, в то время как в
группе контроля - только у 10%. У боксеров с повторными легкими ЧМТ в 9
случаях имело место снижение когнитивных функций, в 10 - снижение опе-
ративной памяти, причем у 6 - отмечалось одновременно как снижение ког-
нитивных функций, так и оперативной памяти. Оценивая выраженность
когнитивных нарушений у боксеров можно сказать, что во всех отмеченных
случаях имели место легкие нарушения.  

Выводы. Метод когнитивных ВП можно использовать еще на доклини-
ческих стадиях когнитивных нарушений для их ранней диагностики и в каче-
стве контроля восстановительных процессов и оценки эффективности
коррегирующих методов.

Ключевые слова: когнитивные вызванные потенциалы, ЧМТ, боксер.

A.V.Muravski, L.L.Chebotaryova, A.S. Solonovych 
Indicators of cognitive evoked potentials (P 300) in boxers with

repeated mild traumatic brain injuries
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv;

Institute of Neurosurgery named after A.P. Romodanov, 
NAMS of Ukraine, Kyiv.

Introduction. Boxing is followed by the risk of cognitive deficits, which are

hard to be detected at the early stage by applying traditional methods. 
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Materials and methods. 23 amateur boxers, aged 17 - 32, who had repeated

mild craniocerebral traumas in the history, were the clinical trial subjects. 30 people

of the similar age were the normal control subjects. They were performed the reg-

istration of cognitive evoked potentials (P300), evaluated the latent period of P1,

N1, P2, N2, P3 (P300), N3 (ms) components, the amplitude of P300 complex (mV). 

Results. Among the clinical trial subjects the P300 latency duration was above

the age norm in 39.13% of cases, while among the normal control subjects it was

only 13.33%. Among the clinical trial subjects the P300 amplitude indices were

below the age norm in 43.48% of cases, while among the normal control subjects

there were only 10%. 9 boxers with repeated mild craniocerebral traumas had cog-

nitive deterioration, the 10 ones had impaired recent memory, and the 6 ones had

both cognitive deterioration and impaired recent memory. Having evaluated the

evidence of the cognitive impairment in the boxers we observed mild cognitive de-

terioration in all the cases. 

Conclusions. A cognitive evoked potentials method can be used as the early

diagnostic and control one for evaluating the corrective measures effectiveness

in patients with preclinical cognitive impairment. 

Key words: cognitive evoked potentials, craniocerebral trauma, boxer.
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АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С КЛИНИЧЕСКИ ИЗОЛИ-
РОВАННЫМ СИНДРОМОМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА
ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ В РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Национальный медицинский университет 
им. А.А. Богомольца

Введение. В современной неврологии проблема  прогноза рассеянного
склероза (РС) после первой клинической атаки является актуальной научно-
практической задачей. Совершенствование методов ранней диагностики
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рассеянного склероза, изучение клинико-нейровизуализационных особенно-
стей, определение риска трансформации клинически изолированного
синдрома в КДРС привлекает внимание как клиницистов, так и пациентов.

Цель. Определить риск трансформации клинически изолированного
синдрома в КДРС на основании изучения клинико-магнитно-резонансно-
томографических проявлений первого эпизода демиелинизации для улучше-
ния точности диагностики и прогноза заболевания.

Материал и методы. Обследовано 100 больных с клинически изолиро-
ванным синдромом. Исследования проводилась на магнитно-резонансных
томографах Siemens, Toshiba 1,5 Т. Оценивали количество гиперинтенсивных
очагов на Т2 взвешенных изображениях. Данные методики использовали для
оценки динамики заболевания, определения моно- или мультифокальности
поражения  по клиническим и магнитно-резонансно-томографическим харак-
теристикам с целью определения  риска трансформации КИС в КДРС.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
программного пакета Statistiсa 8.0 („StatSoft, Inc.”, США) и Microsoft®Excel

2007 („MicrosoftCorporation”, США). Для оценки степени корреляционной
связи между отдельными показателями использован метод непараметриче-
ской ранговой корреляции Спирмена. Кривую заболеваемости рассеянным
склерозом среди исследуемых пациентов строили по алгоритмам Каплана-Мейера.

Результаты. В статье представлены данные 3-летнего наблюдения за
100 больными с клинически изолированным синдромом (КИС). Описаны кли-
нические и магнитно-резонансно-томографические особенности вариантов
КИС. Определены клинико-нейровизуализационные показатели риска транс-
формации КИС в клинически достоверный рассеянный склероз (КДРС). Риск
трансформации КИС в КДРС повышается при локализации очагов демиели-
низации в мозолистом теле, наличия ≥ 9 гиперинтенсивных очагов в Т2-
режиме, перифокального отека по данным МРТ. Локализация очагов в моз-
жечковых структурах достоверно увеличивает скорость перехода КИС в РС.

Ключевые слова: клинически изолированный синдром, клинически достовер-
ный рассеянный склероз, демиелинизация, магнитно-резонансная томография.

ВВЕДЕНИЕ
В современной неврологии проблема рассеянного склероза выделяется

исключительной  актуальностью и социально-медицинской значимостью, что
обусловлено тяжестью течения заболевания и высокой степенью риска ран-
ней и стойкой инвалидизации пациентов. 

Несмотря на многочисленные исследования в этой области, которые
расширили наши представления относительно патогенеза заболевания и
усовершенствовали лечебную тактику, остается много нерешенных вопросов,
относительно критериев ранней диагностики РС.

Для постановки диагноза клинически достоверный рассеянный склероз
(КДРС) необходимо наличие определенных диагностических критериев [6,
9], согласно которым в течении заболевания должно наблюдаться две и
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более клинические атаки заболевания и объективные клинические признаки
не менее двух очагов поражения. В случае отсутствия выше указанных при-
знаков обязательным условием постановки диагноза должно быть наличие
МРТ-критериев диссеминации поражения в пространстве и во времени [9].

Первые клинические признаки заболевания не всегда совпадают с
реальным временем его начала. В большинстве случаев РС первый эпизод
демиелинизации протекает в виде так называемого клинически изолирован-
ного синдрома (КИС),когда признаков «диссеминации во времени» еще нет,
а признаки «диссеминации в пространстве» либо есть, либо отсутствуют [1]. 

Для КИС как первой атаки  заболевания характерны клинические при-
знаки одного очага поражения. Наиболее информативным диагностическим
методом, позволяющим визуализировать возможные очаги демиелинизации
в центральной нервной системе, является МРТ. Данный метод выявляет мно-
жественные субклинические очаги демиелинизации. Последнее уточнение
критериев Мак Дональда в 2010 году позволяет устанавливать диагноз  КДРС
как можно раньше [9].Клиническая  манифестация заболевания в виде
монофокального проявления требует внимательного и тщательного наблю-
дения за больным с целью как можно более раннего установления диагноза,
определения тактики лечения.  

Результаты некоторых лонгитудинальных клинических исследований ука-
зывают на то, что у 50% людей перенесших КИС в течение пяти лет разви-
вается рассеянный склероз [8-11].  Поэтому совершенствование методов
ранней диагностики заболевания, изучение клинико-диагностических особен-
ностей, закономерностей трансформации КИС в КДРС является актуальной
научно-практической задачей.

Цель исследования. Определелить риск  трансформации клинически
изолированного синдрома в КДРС на основании изучения клинико-магнитно-
резонансно-томографических проявлений первого эпизода демиелинизаци-
идля улучшения точности диагностики и прогноза заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведено клинико-неврологическое, магнитно-резонансно-томографи-

ческое обследование 100 больных с КИС (34 мужчины и 66 женщин) в воз-
расте от 15 до 50 лет, средний возраст которых составлял 28,89 ±7,22 года.
Больные находились на лечении в Киевском городском центре рассеянного
склероза на базе городской клинической больницы №4 города Киева. На про-
тяжении всего периода наблюдения пациентам регулярно, с периодичностью
раз в 3–4 месяца проводи¬лось стандартизированное неврологическое об-
следование и оценка функциональных систем по расширенной шкале инва
лидизации EDSS [5]. Раз в полгода проводилось МРТ головного мозга.
В случаях,  когда у больных отмечались клинические проявления поражения
спинного мозга, проводилось МРТ головного и спинного мозга.  Исследования
проводилась на аппаратах Siemens, Toshiba 1,5 Т. Оценивали количество
гиперинтенсивных очагов на Т2 взвешенных изображениях. Данные методики
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использовали для оценки динамики заболевания, определения моно- или
мультифокальности поражения  по клиническим и магнитно-резонансно-
томографическим характеристикам с целью определения  риска и скорости
перехода КИС в КДРС.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использова-
нием программного пакета Statistiсa 8.0 („StatSoft, Inc.”, США) и Microsoft®

Excel 2007 („Microsoft Corporation”, США). 
Для межгрупповых сравнений использовали:
а) при наличии распределения, не отличного от нормального, для сравне-

ния не более двух групп: - Т-тест (Стьюдента) с указанием степеней свободы;
б) при распределении, отличном от нормального, и/или анализе каче-

ственных признаков: непараметрический критерий χ2 Пирсона для сравнения
дисперсий в таблицах сопряженности 2х2 при значении в каждой клетке ожи-
даемых чисел не менее 5;двусторонний точный критерий Фишера для
сравнения дисперсий в таблицах сопряженности 2х2 при значении ожидае-
мого числа менее 5 по крайней мере в одной клетке, а также при анализе
таблиц сопряжения 2хN.

Для оценки степени корреляционной связи между отдельными показате-
лями использован метод непараметрической ранговой корреляции Спирмена.
Кривую заболеваемости рассеянным склерозом среди исследуемых пациен-
тов строили по алгоритмам Каплана-Мейера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
У больных  с КИС отмечались объективные клинические  признаки одного

очага  поражения. По данным трехлетнего исследования наблюдались сле-
дующие клинические варианты КИС: у 25 больных (25%) –  ретробульбарный
неврит, у 21 больного –  миелит (21%),  у 54  (54%)   –  стволовые нарушения.
Первичные клинические проявления болезни чаще наблюдались в виде ство-
ловых нарушений: глазодвигательные нарушение, вестибулярные нарушения,
периферический парез мимических мышц, невралгия тройничного нерва.

В течение всего периода наблюдения у 52 больных с КИС развился
КДРС. Среди этих больных был проведен анализ трансформации КИС в
КДРС в ходе наблюдения: за период 6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев и 24
месяца. В течение 6 месяцев у 47,5% пациентов с КИС развился РС, 12
месяцев – у 87,5% пациентов, 24 месяца – у 100% больных КИС трансфор-
мировался в РС. В последующие 12 месяцев исследования  (3 год наблюде-
ния) мы не отмечали случаев трансформации заболевания. Общий прогноз
кумулятивных частот рецидивов заболевания у пациентов с диагнозом  КИС
при его трансформации в КДРС представлен рис.1, где выявляется посте-
пенное увеличение доли больных с удлинением срока наблюдения.
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Рис. 1. Кумулятивная частота заболеваемости у больных с КИС
Таким образом, самой высокой частота трансформации КИС в КДРС

была в первый год после развития КИС. 
Относительно частоты развития КДРС у больных с различными клини-

ческими вариантами КИС, получены следующие данные. Среди больных с
ретробульбарным невритом у 10 из 25 (40%) развился КДРС. Риск развития
КДРС  для больных с миелитом был выше: у 11 из 21клинических случаев
(52.4%) в  течение 3 лет развился КДРС. Наибольшим риск развития КДРС
был у больных со стволовыми нарушениями  –  57.4%  (у 31 больного  из 54).

Больным с разными клиническими вариантами  КИС было проведено
детальное клинико-неврологическое исследование, в ходе котрого были
выявлены особенности неврологического статуса (таб.1).

У больных с КИС в виде стволовых нарушений наблюдались глазодви-
гательные и координаторные нарушения. Двигательные расстройства
отмечались у больных с миелитом – в виде нижнего парапареза и тетрапа-
реза, а также чувствительные по проводниковому типу. 

Среди больных с КИС, у которых в процессе нашего наблюдения раз-
вился КДРС, преобладали двигательные и координаторные нарушения.
Среди других нарушений у больных с КИС при трансформации в РС наблю-
дались также нарушения как поверхностной так и глубокой чувствительности,
в том числе снижение вибрационной.
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Таблица 1
Особенности неврологического статуса у больных с разными

клиническими вариантами КИС
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По  данным МРТ – исследования у  больных с КИС мы определили ча-
стоту поражения демиелинизирующим процессом участков головного мозга
и/или спинного мозга. Проводился учет очагов демиелинизации гиперинтен-
сивных в Т2-режиме .

У 13 больных наблюдалось монофокальное поражение с наличием 1
очага в одном из участков мозга,  у 87- мультифокальное с наличием очагов
нескольких топографических зонах согласно классификации Miller D. (2004)  [7].

Локализация и частота поражения участков головного мозга и спинного
мозга представлены на рис.2.

Рис. 2. Количество очагов демиелинизации у больных с КИС в разных зонах
Исходя из данных рис. 3, у больных с КИС чаще встречалась перивент-

рикулярная локализация очагов демиелинизации (63%),  мозолистое тело
(28%), лобные и теменные доли полушарий (26 % и 24% соответственно),
субкортикальные отделы (23%) и шейный отдел спинного мозга (23%), реже
поражались зрительные бугры, бледные шары, внутренняя капсула, лучи-
стый венец, хиазма и кора прецентральной извилины.
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У больных с КИС при МРТ-исследовании выявляли мультифокальное
поражение  демиелинизирующим процессом разных участков головного
мозга [7]. Чаще выявляли сочетанное поражение следующих зон локализа-
ции очагов демиелинизации: перивентрикулярная область и мозолистое тело
поражалисьв 20%, лобные и теменные доли – в 17%, перивентрикулярная
область и теменные доли – в 16%, субкортикальная и перивентрикулярная
области – в 15%, субкортикальная область и мозолистое тело – в 12%, мозо-
листое тело и мост – в 12%, перивентрикулярная область, лобные и темен-
ные доли – в 11%. Частота сочетанного поражения других зон мозга была
меньше 10%.Выявлена прямая средняя корреляционная связь между лока-
лизацией очагов в теменных и лобных долях, теменных и височных долях, мозоли-
стом теле и мосту. Полученные результаты статистически достоверны (r=0,50, р<0,05).

Нами была оценен риск и скорость развития    КДРС  у  больных  с КИС
в зависимости от локализации  очаговдемиелинизации на Т2-взвешенных
изображениях,  их количества  и  наличия перифокальногоотека.Риск разви-
тия  КДРС  у  тех или иных пациентов с КИС был оценен по наличию или
отсутствию очагов демиелинизации в определенных участках головного и
спинного мозга (табл. 2.)

Таблица 2
Риск трансформации КИС в РС в зависимости от локализации 

очагов демиелинизации
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Продовження таблиці

Как видно из табл. 2, наличие очагов в мозолистом теле достоверно уве-
личивало риск развития РС у больных с КИС. Наличие очагов в перивентри-
кулярной области является более благоприятным фактором для прогноза
трансформации КИС в РС у данной категории пациентов, так как развитие
заболевания  возможно через более длительный период наблюдения. 

Мы сравнили скорость трансформации КИС в РС при различной локали-
зации очагов демиелинизации в головном и спинном мозге. При локализации
очагов в мозжечковых структурах КИС трансформировался в РС быстрее,
чем при его отсутствии. При наличии очагов этот интервал времени состав-
лял 8,04 ± 3,75 месяцев, а при отсутствии – 11,23 ± 7,04 месяца (рис. 3).

Рис. 3.Скорость трансформации КИС в РС при локализации очагов
в мозжечковых структурах.
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Количество очагов  демиелинизации при КИС может иметь прогностиче-
ское значение  для развития КДРС. В работе  Nielsen J.M. et al. [8] было от-
мечено, что количество очагов демиелинизации ≥ 9 на Т2-взвешенных
изображениях является прогностически неблагоприятным фактором для
пациентов с КИС. 

Пациенты были распределены на 2 группы по количеству очагов демие-
линизации по данным МРТ:

1) с количеством очагов <9 (37 больных);
2) с количеством очагов ≥ 9 (63 больных);
Из 63 больных с КИС с количеством очагов ≥9 у 36 в последующем раз-

вился КДРС ( 57,1%). Из 37 больных с КИС с количеством очагов <9 у 16 за
время наблюдения развился КДРС ( 43,2%  ).У больных с количеством очагов
≥9 был больше риск развития рассеянного склероза, чем у больных с < 9 оча-
гов демиелинизации по данным МРТ (р<0,05) .

При оценке влияния количества очагов на МРТ у больных с КИС на ско-
рость его перехода в КДРС, мы оценили  кумулятивную частоту трансфор-
мации КИС в РС по количеству очагов на МРТ (рис. 4).

Рис. 4. Кумулятивная частота трансформации КИС в РС по количе-
ству очагов на МРТ

Мы оценили влияние МРТ-признака перифокального отека, так называе-
мого лучевого синдрома «острой воспалительной демиелинизации» на риск
и скорость трансформации КИС в КДРС.  

По нашим данным наличие перифокального отека на МРТ у больных с
КИС увеличивало риск  его трансформации в РС. Как видно из таб.3 среди
больных с КИС у 23 человек выявлялся перифокальный отек на МРТ, из ко-
торых у 17 больных (73,9%) в течение 3-х лет развился КДРС. Среди больных
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с КИС без наличия перифокального отека на МРТ, общее количество которых
составляло 77 человек, у 35 на протяжении нашего исследования наблюда-
лась трансформация в РС, что составило 45,4%. Для данного показателя
χ2=4,66, Р=0,03 (с поправкой Йейтса), что соответствует достоверному отличию.

Таблица 3
Влияние перифокального отека на трансформацию в РС

Среднее время перехода в РС составляло 10,11±6,57 месяцев при нали-
чии перифокального отека, в то время как при отсутствии  его – 9,4±5,4
месяца.  Для полученных данных t=-0,41; df=50 и p=0,68,  то есть наличие
или отсутствие перифокального отека не имело достоверного влияния на
интервал времени для трансформации КИС в РС. 

ВЫВОДЫ
1. Комплексное клинико-неврологическое, нейровизуализационное об-

следование показало, что основными клиническими вариантами  КИС яв-
ляются  ретробульбарный неврит (25% больных), поперечный миелит (21%),
стволовые нарушения (54%).

2. Трехлетнее наблюдение за больными с КИС показало, что несмотря
на монофокальное проявление первоначальных симптомов заболевания, у
них имеются признаки как изолированного (13% случаев) так и множествен-
ного поражения нервной системы (87%), что подтверждалось данными МРТ.

3. Риск трансформации КИС в КДРС повышается при локализации очагов
демиелинизации в мозолистом теле, наличия ≥ 9 гиперинтенсивных очагов
в Т2-режиме, перифокального отека по данным МРТ. Локализация очагов в
мозжечковых структурах достоверно увеличивает скорость перехода КИС в РС.
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О.А. Мяловицька 
Аналіз клініко-неврологічних та магнітно-резонансно-

томографічних показників у хворих на клінічно ізольований
синдром і визначення ризику його трансформації 

в розсіяний склероз
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Вступ. В сучасній неврології проблема прогнозу розсіяного склерозу
після першої клінічної атаки є актуальною науково-практичним завданням.
Удосконалення методів ранньої діагностики розсіяного склерозу, вивчення клі-
ніко-нейровізалізаційних особливостей, визначення ризику трансформації клінічно
ізольованого синдрому в КДРС привертає увагу, як клініцистів, так і пацієнтів.

Мета. Визначити ризик трансформації клінічно ізольованого синдрому в
КДРС на основі вивчення клініко-магнітно-резонансно-томографічних проявів
першого епізоду демієлінізації для поліпшення  точності діагностики та про-
гнозу захворювання.
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Матеріал и методи. Обстежено 100 хворих з клінічноізольованим син-
дромом. Дослідження проводилось на магнітно-резонансних томографах
Siemens, Toshiba 1,5 Т. Оцінювали кількість гіперінтенсивних вогнищ на Т2
зважених зображеннях. Ці методики використали для оцінки динаміки захво-
рювання, визначення моно- або мультифокальності поразки  по клінічних і
магнітно-резонансно-томографічним характеристикам з метою визначення
ризику трансформації КІС в КДРС. Статистичну обробку отриманих даних
проводили з використанням програмного пакету Statistiсa 8.0 ("StatSoft, Inc".,

США) і Microsoft® Excel 2007 ("Microsoft Corporation", США). Для оцінки міри
кореляційного зв'язку між окремими показниками використаний метод непа-
раметричної рангової кореляції Спирмена. Криву захворюваності розсіяним
склерозом серед досліджуваних пацієнтів будували по алгоритмах Каплана-Мейєра.

Результати. В статі представлені дані 3-річного спостереження за 100
хворими з клінічно ізольованим синдромом (КІС). Описані клінічні та магнітно-
резонансно-томографічні (МРТ) особливості основних варіантів КІС.
Визначені клініко-нейровізуалізаційні чинники ризику трансформації КІС в клі-
нічно достовірний розсіяний склероз (КДРС). Ризик трансформації КІС в КДРС
збільшується при локалізації вогнищ демієлінізації у мозолястому тілі, на-
явності ≥ 9 гіперінтенсивних вогнищ в Т2-режимі, пери фокального набряку
за даними МРТ. Локалізація вогнищ у мозочкових структурах достовірно збіль-
шує  ризик переходу КІС в РС.

Ключові слова:клінічно ізольований синдром, клінічно достовірний роз-
сіяний склероз, демієлінізація, магнітно-резонансна томографія

О. Myalovitska
Analyzing Clinico-Neurological and Magnetic Resonance 

Imaging Indices in Patients with Clinically Isolated Syndrome
and Evaluating the Risk of Its Conversion into Multiple Sclerosis

Bogomolets National Medical University
Introduction. The current neurological problem of predicting multiple sclerosis

(MS) risk after the first clinical attack constitutes actual scientific and practical

tasks. To refine on the methods of early diagnosis of multiple sclerosis, to study

its clinical and neuroimaging features, to assess the risk of the conversion of clin-

ically isolated syndrome into clinically definite multiple sclerosis (CDMS) are of

great attention of both clinicians and patients.

Purpose. To assess the risk of the conversion of clinically isolated syndrome

into clinically definite multiple sclerosis on the grounds of studying clinical magnetic

resonance imaging manifestations of the first episode of demyelination for improve

the diagnosis and disease prediction accuracy.

Materials and methods. 100 patients with clinically isolated syndrome have

been examined. The studies were conducted by means of Siemens and Toshiba

MRI systems 1.5 T.  The number of hyperintense foci was assessed by means of

T2WI MRI. The obtained data were used for evaluating the disease dynamics, def-
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inition of mono- or multifocal character of the lesion according to the clinical and

magnetic resonance imaging characteristics with the view of detecting the risk of

the conversion of CIS into CDMS.

Results. The obtained data were statistically processed by means of the soft-

ware package Statistisa 8.0 ("StatSoft, Inc.", USA) and Microsoft® Excel 2007

("Microsoft Corporation", USA). To evaluate the correlation between the specific

series we used Spearman rank correlation coefficient. The morbidity rate of multiple

sclerosis in the examined patients was curved according to the Kaplan-Meier plots.

Key words: clinically isolated syndrome, clinically definite multiple sclerosis,

demyelination, magnetic resonance imaging.
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Ю.Л.Найдьонова

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРИВОЖНОСТІ І ДЕПРЕСІЇ У ПАЦІЄНТІВ З

РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика
Вступ. Ревматоїдний артрит це системне аутоімунне захворювання спо-

лучної тканини, яке уражає не тільки суглобів, але й внутрішніх органів. При
цій патології спостерігається вегетативна дисфункція та ураження нервової
системи у вигляді різного роду енцефалопатій та полінейропатій.  

Мета. Вивчення змін нейропсихологічних показників в залежності від три-
валості і характеру перебігу захворювання.

Матеріал і методи. Нами проведено обстеження 30 осіб молодого і се-
реднього віку, що хворіли на РА та 20 – практично здорових співставного віку.
Середній вік складав – 48,4 ± 10,8 років. Пацієнти з РА були поділені на групи,
залежно від тривалості захворювання та характеру перебігу захворювання.
Усім пацієнтам проводилось клініко–неврологічне обстеження, нейропсихо-
логічне тестування.

Результати. Дані нейропсихологічного тестування вказали, що у пацієн-
тів, які хворіли на РА більш тривалий час і мали серопозитивний варіант пе-
ребігу спостерігались більш виражені тривожні та депресивні розлади.
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Висновок. Тривалість захворювання на РА та активність запального про-
цесу значно впливають на вираженість тривожно – депресивних розладів. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, нейропсихологічні характеристики,
тривожність, депресивні розлади.

ВСТУП
Дослідження рівня вираженості тривожних та депресивних проявів у

пацієнтів з ревматоїдним артритом є досить актуальною проблемою, зокрема
через те, що ця патологія уражає переважно людей молодого та середнього
віку, а тривожні та депресивні розлади значно впливають на перебіг захво-
рювання, знижуючи, як якість життя, так і адаптацію пацієнтів [4]. 

Ревматоїдний артрит (РА) посідає одне з провідних місць серед захворю-
вань, які неухильно прогресують і призводять до інвалідності [3]. За даними
ВООЗ, поширеність  цієї патології в світовій популяції становить приблизно
1%. Згідно даних світової статистики, всього за два-три роки перебігу захво-
рювання працездатність втрачають майже чверть пацієнтів, ще третина -
змушені залишити роботу через 5 років від початку захворювання [5]. 

В ході вивчення цієї патології з’ясувалось, що при РА досить часто (до
47%) спостерігається вегетативна дисфункція та ураження нервової системи
у вигляді енцефалопатій та полінейропатій. Відомо, що дисфункція надсег-
ментарних утворень викликає не тільки вегетативні зсуви, а й комплекс полі-
системних реакцій, де вегетативні порушення не є детермінованими. В їх основі лежать
порушення інтегративної діяльності, визначені як “синдром дезінтеграції” [1,2].

У зв’язку із недостатністю вивчення аспекту впливу тривалості захворю-
вання на вираженість тривожно – депресивних розладів, метою дослідження
було вивчення змін нейропсихологічних показників в залежності від тривало-
сті і характеру перебігу захворювання.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Проведено комплексне обстеження 50 осіб, серед яких 30 – це пацієнти

з РА, а 20 – контрольна група практично здорових. Пацієнти, які страждали
на РА залежно від тривалості захворювання були поділені на 2 групи. До I
групи увійшли пацієнти із тривалістю захворювання до 10 років (10 осіб),
до II групи – пацієнти, які хворіли понад 10 років на РА (20 осіб). Обстежені
нами пацієнти були молодого і середнього віку, які знаходились під наглядом
ревматологів. Середній вік складав – 48,4 ± 10,8 років. Осіб середнього віку
було 18 (60%), молодого –12 (40%). Жінок було – 28, чоловіків – відповідно 2.
Залежно від активності запального процесу пацієнти були поділені на 2 групи:
серонегативні (СН) – 14 осіб, та серопозитивні (СП) – 16 осіб. Контрольну
групу склали 20 практично здорових осіб співставного віку.

Усі зазначені пацієнти пройшли клініко–неврологічне обстеження, нейро-
психологічне тестування функцій уваги (таблиці Шульте), депресії (шкала
Гамільтона), самооцінки рівня тривожності (шкала Спілбергера - Ханіна),
пам’яті, уваги, концентрації, виконавчої функції, зорово–конструктивних
навичок (Монреальська шкала оцінки когнітивних функцій).
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Для оцінки рівня тривожності нами була вибрана шкала Спілбергера –
Ханіна, оскільки вона вважається достатньо інформативним способом ви-
явлення рівня тривожності в конкретний момент (реактивна тривожність як
стан) і особистісної тривожності (як характеристика людини). Виявлення осо-
бистої тривожності за шкалою самооцінки Спілбергера–Ханіна характеризує
стійку схильність сприймати велике коло ситуацій, як загрозливі, реагувати
на такі ситуації станом тривоги, щодо реактивної тривожності, то вона харак-
теризується напругою, занепокоєнням, нервозністю. Дуже висока реактивна
тривожність викликає порушення уваги, іноді порушення тонкої координації.
Дуже висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротич-
ного конфлікту, з емоційними і невротичними зривами і психосоматичними
захворюваннями.

Щодо оцінки важкості депресії – нами була використана шкала Гаміль-
тона, яка дозволяє оцінити важкість депресії в динаміці. Вона складається з
21 ознаки. Всі ознаки являють собою окремі прояви депресивного стану, але
не окремі симптоми, а групи симптомів.

Статистична обробка проводилась методом описової статистики та у
зв’язку з наявністю кількісних показників та обмеженої вибірки  – непарамет-
ричним методом достовірності відмінностей Х² з використанням програмного
пакету Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
За даними проведеного нами обстеження пацієнтів, за шкалою Спілбер-

гера – Ханіна, було виявлено, що у осіб серопозитивної групи спостерігався
високий, середній та низький рівні ситуаційної тривожності у рівній кількості
(по 5 пацієнтів) та лише у 1 пацієнта цієї групи відмічався дуже низький рівень
ситуаційної тривожності. Що стосується особистої тривожності, то серед  цієї
групи переважав середній рівень тривожних порушень (12 осіб), у 3-х відмі-
чався дуже високий, а у 1 пацієнта високий рівень тривожних розладів.
Залежно від вираженості тривожних розладів стосовно тривалості захворю-
вання не було виявлено у цієї групи пацієнтів. Різниця між показниками
статистично достовірна. Х² -  значимий (p < 0,05).

При обстеженні пацієнтів серонегативної групи переважав середній
рівень особистої тривожності, він спостерігався у 11 осіб, у 2-х нами був
виявлений низький рівень , а у 1 – високий рівень тривожних розладів. Якщо
розглядати ситуаційну тривожність у цій групі пацієнтів, то серед них перева-
жав низький рівень ситуаційної тривожності (7 осіб), також у великої кількості
обстежених нами пацієнтів цієї групи спостерігався середній рівень ситуацій-
ної тривожності (5 осіб), а високий та дуже низький рівень ситуаційної три-
вожності спостерігався відповідно у 1 пацієнта. Різниця між показниками
статистично достовірна. Х² – значимий (p < 0,05).

Щодо контрольної групи пацієнтів, то при обстеженні за шкалою Спілбер-
гера-Ханіна було виявлено, що середній рівень особистої тривожності спо-
стерігався у 20 пацієнтів, ситуаційної тривожності: у 12 пацієнтів  виявлений
середній, у 6 – низький, а у 2 пацієнтів - дуже низький рівень тривожності.
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При обстеженні пацієнтів за шкалою важкості депресії Гамільтона,
виявлено, що як у осіб, котрі хворіють на РА  більше 10 років, так і у осіб із
тривалістю захворювання менше 10 років преволює малий депресивний
епізод, він спостерігався у 8 пацієнтів з I групи, та у 5 пацієнтів II групи. Інші
ступені депресії мали свої відмінності. Так у II групі пацієнтів спостерігалась
однакова кількість осіб із великим депресивним епізодом та з відсутністю його
(по 6 пацієнтів). Щодо I групи, то великий депресивний епізод спостерігався
у 3 пацієнтів, а у 2 осіб цієї групи він був відсутній. Що ж до контрольної групи
пацієнтів, у 12 з них депресивний епізод був відсутній, та лише у 8 відмічався
малий депресивний епізод (табл. 1).

Таблиця 1
Показники депресії у пацієнтів з РА при різній тривалості 

захворювання

Також нами було встановлено, що у пацієнтів серопозитивної групи пе-
реважав великий депресивний епізод (8 осіб), у великої кількості обстежених
цієї групи відмічався малий депресивний епізод (6 осіб), та у 2-ох депресія
була відсутня. Різниця між показниками є статистично достовірною. Х²–
значимий (p < 0,05).

Що стосується серонегативної групи пацієнтів, то в ній переважав малий
депресивний епізод (7 осіб), у 1 пацієнта відмічався великий депресивний епі-
зод, а у 6 депресія була відсутня. Різниця між показниками була статистично
достовірною. Х² – значимий (p < 0,05) (рис.).
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Рис. Порівняльна характеристика структури депресивних розладів
у пацієнтів серопозитивної та серонегативної групи

Примітки: 1 група - кількість пацієнтів, у яких відсутній депресивний епізод;
2 група -  кількість пацієнтів із малим депресивним епізодом; 3 група – кіль-
кість пацієнтів із великим депресивним епізодом; I стовпчик – серопозитивні
групи ; II стовпчик – серонегативної групи.

Крім того, слід звернути увагу на співвідношення та тенденції щодо важ-
кості депресії з урахуванням віку пацієнтів хворих на РА. Так, серед осіб мо-
лодого віку спостерігається тенденція до зменшення важкості депресії при
збільшенні тривалості захворювання на РА . Щодо пацієнтів середнього віку,
то спостерігається тенденція при збільшенні тривалості захворювання на РА
-  збільшення важкості депресивних розладів . Різниця між показниками була
статистично достовірною. Х²– значимий (p < 0,05).

Також нами була виявлена наступна особливість, що при комбінації
ознак, таких як тривалість захворювання більше 10 років, серопозитивний ва-
ріант перебігу відмічається: дуже високий рівень особистої, високий рівень
ситуаційної тривожності та великий депресивний епізод. Серед обстежених
нами пацієнтів 3 особи мали зазначену комбінацію ознак.  

ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що вираженість тривожних розладів мала більшу залеж-

ність від варіанту перебігу РА (СП чи СН) ніж від тривалості захворювання.
2. Ступінь депресивних проявів у пацієнтів з РА пов’язаний як з тривалі-

стю захворювання, так і з варіантом його перебігу.
Подальше вивчення впливу тривалості захворювання та активності

запального процесу на вираженість тривожно – депресивних розладів в
динаміці та при збільшенні вибірки є перспективним.
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Ю.Л.Найденова 
Нейропсихологические характеристики тревожности 
и депрессии у пациентов с ревматоидным артритом
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Введение. Ревматоидный артрит это системное аутоиммунное заболе-

вание соединительной ткани, которое поражает не только суставы, но и внут-
ренние органы. При этой патологии наблюдается вегетативная дисфункция и
поражение нервной системы в виде разного рода энцефалопатии и полинейропатии. 

Цель. Изучение изменений нейропсихологических показателей в зави-
симости от длительности и характера течения заболевания.

Материал и методы. Нами проведено обследование 30 человек моло-
дого и среднего возраста с РА и 20 - практически здоровых сопоставимого
возраста. Средний возраст составлял - 48,4 ± 10,8 лет. Пациенты с РА были
разделены на группы в зависимости от длительности и характера течения
заболевания. Всем пациентам проводилось клинико-неврологическое обсле-
дование, нейропсихологическое тестирование.

Результаты. Данные нейропсихологического тестирования показали,
что у пациентов, которые болели на РА более длительное время, имели се-
ропозитивный вариант течения отмечались более выраженные тревожные и
депрессивные расстройства.

Вывод. Длительность заболевания на РА и активность воспалительного про-
цесса значительно влияют на выраженность тревожно - депрессивных расстройств.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, нейропсихологические харак-
теристики, тревожность, депрессивные расстройства.
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Yu. Naid’onova
Neuropsychological characteristics of anxiety and

depression in patients with rheumatoid arthritis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Rheumatoid arthritis is a systemic autoimmune disease of the

connective tissue, which affects not only the joints but also the internal organs. In

case of this pathology there is observed autonomic dysfunction and the nervous

system disorder in the form of various kinds of encephalopathy and polyneuropathy.

Aim. The study of changes in neuropsychological indices, depending on the

duration and nature of the disease.

Material and methods. We conducted a medical examination of 30 young

and middle-aged people with RA and 20 healthy individuals of the same age. The

median age was 48,4 ± 10,8 years. The patients with RA were divided into groups

depending on the duration and nature of the disease. All the patients were carried

out clinical and neurological examination, neuropsychological testing.

Results. According to neuropsychological testing the patients who suffered

from seropositive RA for a long time had more expressed anxiodepressive disorders.

Conclusion. RA disease duration and the inflammatory process activity sig-

nificantly affect the severity of anxiodepressive disorders.

Key words: rheumatoid arthritis, neuropsychological characteristics, anxiety,

depressive disorders.
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ПОРІВНЯЛЬНА КЛІНІКО-НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ ТА 
ХРОНІЧНИХ ІМУНООПОСЕРЕДКОВАНИХ 

ЗАПАЛЬНИХ ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика
Вступ. В статті представлений аналіз клініко-нейрофізіологічних особли-

востей стану хворих на імуноопосередковані запальні полінейропатії. 
Мета. На основі цього аналізу виявити нейрофізіологічні маркери, які

можуть дозволити диференціювати синдром Гійена-Баре (СГБ) та хронічну
запальну демієлінізуючу полінейропатію (ХЗДП). 
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Матеріал та методи. Обстежено 43 хворих з імуноопосередкованими за-
пальними полінейропатіями,  серед яких в 1 групі 31 хворий на ХЗДП та в 2
групі 12 хворих на СГБ. Всім хворим проведено клінічне обстеження, а також
проведена стимуляційна електроміографія (ЕМГ). 

Результати. Серед особливостей клінічних проявів в 1 групі були наявні
м’язові гіпотрофії і атрофії, порушення поверхневої чутливості, в 2 групі -
ознаки ураження периферичного відділу вегетативної нервової системи та
парезу проксимальних відділів кінцівок. По результатам ЕМГ дослідження
виявлена більша кількість хворих з вираженою ступінню зменшення ШРЗм
n.Tibialis та n.Peroneus  в 1 групі   (р<0,01 та р<0,05 ) та  хворих зі зниженням
ШРЗм n.Medianus  (р<0,01), а також зниження амплітуди М-відповіді при сти-
муляції n.Medianus серед хворих 1 групи було достовірно більше ніж в 2
(р<0,005), а при стимуляції n.Ulnaris зниження амплітуди М-відповіді  у хворих
2 групи ніж в 1 (р<0,01). В 1 групі виявився більшим відсоток хворих з
наявними блоками проведення  при стимуляції n.Tibialis (р<0,05), n.Medianus

(р<0,01), n.Ulnaris (р<0,01). А в 2 групі хворих – з наявним блоком проведення
при стимуляції n.Peroneus (р<0,01) та з наявним збільшенням резидуальної
латентності при стимуляції n.Tibialis (р<0,03) та n.Peroneus (р<0,03) і зниження
амплітуди потенціалу чутливого нерву при стимуляції n.Suralis (р<0,05). 

Висновки. При СГБ більш притаманне ураження периферичних відділів
вегетативної нервової системи та більш частіше втягування в патологічний
процес поряд з дистальними проксимальних відділів периферичної нервової
системи. ХЗДП відрізняється клінічно від СГБ наявністю м’язових гіпотрофій
чи атрофій, а також порушень поверхневої чутливості. Деякі ЕМГ показники
можуть використовуватися як маркери для визначення варіанту перебігу цих
полінейропатій. Так для ХЗДП це амплітуда М-відповіді при стимуляції n.Me-

dianus, наявність блоків проведення при стимуляції n.Tibialis, n.Medianus та
n.Ulnaris,  ШРЗм n.Tibialis, n.Peroneus, n.Medianus. А для СГБ – це амплітуда
М-відповіді при стимуляції n.Ulnaris, наявність блоків проведення при стиму-
ляції n.Peroneus, збільшення резидуальної латентності при стимуляції n.Tib-

ialis та n.Peroneus.

Ключові слова: хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія, син-
дром Гійєна-Баре, стимуляційна електроміографія.

ВСТУП
Імуноопосередковані запальні полінейропатії останнім часом набувають

актуальності в зв’язку з ростом відсоткової складової цієї патології в структурі
етіологічних факторів розвитку полінейропатій. Так, за даними літератури [2],
гостра запальна демієлінізуюча полірадікулонейропатія або синдром Гійена-
Баре (СГБ) зустрічається в 6,3% випадків, а хронічна запальна демієлінізуюча
полінейропатія (ХЗДП) в 4,1%, що в сумі складає 10,4%. Тобто кожний деся-
тий хворий на полінейропатію має гостру або хронічну імуноопосередковану
запальну полінейропатію. 

НЕВРОЛОГІЯ

261
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



На сьогодні є декілька актуальних питань, пов’язаних з клініко-нейрофі-
зіологічною діагностикою та диференційною діагностикою гострих та хроніч-
них форм цієї патології, що має принципове значення в підборі адекватних
методів терапії [1,4]. В деяких випадках у разі гострого початку та особливо-
стей перебігу ХЗДП іноді виникають труднощі диференційної діагностики між
СГБ. В літературі [2,3] наводяться загально клінічні та нейрофізіологічні,
зокрема  електроміографічні ознаки як ХЗДП, так і СГБ, але в порівнянні один
до одного майже не зустрічаються [4]. Враховуючи актуальність даної про-
блеми, метою роботи було порівняння клініко-нейрофізіологічних характери-
стик перебігу гострих та хронічних імуноопосередкованих запальних
полінейропатій.   

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Нами обстежено 43 хворих з імуноопосередкованими запальними полі-

нейропатіями,  серед яких в 1 групі 31 хворий на ХЗДП (12 чоловіків та 19
жінок)  віком від 28 до 59 років (середній вік 46,9±1,7 років) тривалістю захво-
рювання від 1 до 5 років (середня тривалість 2,8±0,3 роки), середнім віком
дебюту 44,3±1,7 роки та в 2 групі 12 хворих на СГБ (8 чоловіків та 4 жінок)
віком від 26 до 59 років (середній вік 42,5±4,8 років). Діагноз ХЗДП визначався
по діагностичним критеріям Neuropathy association та INCAD-modified [4]. Всім
хворим проведено клінічне обстеження, з аналізом складових індивідуаль-
ного неврологічного симптомокомплексу, а також виконана стимуляційна
електроміографія – амплітуда М-відповіді та  швидкість розповсюдження
збудження по моторним волокнам (ШРЗм) при стимуляції n.Tibialis, n.Per-

oneus, n.Medianus, n.Ulnaris, вивчення параметрів F-хвилі n.Tibialis та n.Me-

dianus, швидкість розповсюдження збудження по сенсорним волокнам (ШРЗс)
при стимуляції n.Suralis, n.Safenus, n.Medianus, n.Ulnaris та голкова електро-
міографія з дослідженням спонтанної активності та параметрів потенціалів
рухових одиниць (ПРО) на комп’ютерному 4-канальному електроміографі
«НейроМВП» («Нейрософт» Росія). Обробка отриманих результатів здійсню-
валась методами описової статистики та аналіз достовірності відмінностей
за допомогою непараметричного критерію X² пакету «STATISTICA».

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Внаслідок проведених досліджень та подальшої обробки отриманих ре-

зультатів виявлені наступні закономірності. Поряд з подібними для обох груп
клінічних проявів визначилися особливості. По перше в 1 групі практично у
всіх (31) хворих були наявні м’язові гіпотрофії і атрофії дистальних відділів
кінцівок, а у 13 хворих були гіпотрофічні і проксимальні м’язи. В 2 групі окрім
деякого зниження м’язового тонусу гіпо- і атрофій не було. Переважна біль-
шість хворих 1 групи (25) мали клінічні ознаки порушення поверхневої (боль-
ової та температурної чутливості), напроти в 2 групі ці ознаки мали лише 3
хворих, що достовірно відрізнялось від 1 групи (р<0,003). В 2 групі у 7 хворих
виявлялись ознаки ураження периферичного відділу вегетативної нервової
системи, в 1 групі лише у 2 пацієнтів, що було достовірно нижче (р<0,005).
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Також в 2 групі майже у всіх (11) хворих були у наявності клінічні прояви
парезу проксимальних відділів кінцівок, напроти в 1 групі ці ознаки були у
наявності у 13 хворих, що достовірно нижче (р<0,05). Присутність м’язових
атрофій у хворих на ХЗДП на противагу хворим на СГБ є результатом трива-
лого патологічного процесу з вторинною аксональною дегенерацією. Несут-
тєва ж вираженість порушень поверхневої чутливості, ураження
периферичного відділу вегетативної нервової системи, а також часте втягу-
вання в патологічний процес і проксимальних відділів периферичних нервів
та корінців є характерною ознакою перебігу СГБ [4].

В результаті обробки результатів електроміографічного дослідження про-
веденого хворим обох груп були виявлені наступні закономірності. По резуль-
татам визначення ШРЗм, де оцінювалась ступінь її зниження – помірна (до
5м/с менше за нижню межу норми) та виражена (більше ніж 5м/с менше за
нижню межу норми), при стимуляції n.Tibialis та n.Medianus виявилася більша
кількість хворих з вираженою ступінню зменшення ШРЗм n.Tibialis та n.Per-

oneus  в 1 групі  (16 та 14 відповідно) ніж в 2 групі (1 та 1 відповідно) (р<0,01
та р<0,05 відповідно) та  хворих зі зниженням ШРЗм n.Medianus (13 та 1 від-
повідно в 1 і 2 групі) (р<0,01). Означені результати характеризують ХЗДП як
тривалий неухильно прогресуючий патологічний процес, що призводить до
регулярної багатовогнищевої демієлінізації і як наслідок порушення провідної функції
навіть таких функціонально стійких до ураження нервів як n.Tibialis та n.Medianus. 

Оцінюючи параметри амплітуди М-відповіді було виявлено, що  при сти-
муляції n.Medianus зниження цього параметру серед хворих 1 групи було до-
стовірно більше (11) ніж в 2 групі (1) (р<0,005) та навпаки при стимуляції
n.Ulnaris зниження амплітуди М-відповіді  зустрічалося майже у всіх хворих 2
групи (11) на відміну від 1 групи (8) (р<0,01). Частота зниження амплітуди М-
відповіді n.Ulnaris свідчить про більшу уразливість при СГБ саме цього нерву,
зміни амплітуди при стимуляції n.Medianus переважно в 1 групі характери-
зують хронічну рецидивуючу демієлінізацію з вторинною аксональною деге-
нерацією при ХЗДП цього нерву.

Важливою електроміографічною ознакою демієлінізації є наявність так
званих блоків проведення – зниження амплітуди М-відповіді в проксимальній
точці стимуляції порівняно з амплітудою в дистальній точці на 25% та більше.
Цей показник з’являється ще на ранніх стадіях демієлінізуючого процесу, коли
ще може не бути інших ознак таких як уповільнення ШРЗм та інших та збері-
гається, як правило, протягом всього терміну захворювання. Також одним із
ранішніх ознак ураження мієлінової оболонки периферичного нерву є збіль-
шення резидуальної латентності, що входить складовою до кардинальних
електрофізіологічних ознак наявної демієлінізації. Отже в 1 групі в порівнянні
з 2 групою виявився більшим відсоток хворих з наявними блоками прове-
дення при стимуляції n.Tibialis (28 та 5 відповідно) (р<0,05), n.Medianus

(14 та 1 відповідно) (р<0,01), n.Ulnaris (11 та 0 відповідно) (р<0,01). В 2 групі
ж в порівнянні з 1 групою більшим був відсоток хворих з наявним блоком
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проведення при стимуляції n.Peroneus (9 та 6 відповідно) (р<0,01). Також в 2
групі звертало на себе увагу достовірне в порівнянні з 1 групою переважання
хворих з наявним збільшенням резидуальної латентності при стимуляції
n.Tibialis (8 та 6 відповідно) (р<0,03) та n.Peroneus (9 та 6 відповідно) (р<0,03).

Серед інших електроміографічних показників які достовірно розрізнялися в
двох групах в 2 групі достовірно частіше зустрічалося зниження амплітуди по-
тенціалу чутливого нерву при стимуляції n.Suralis (9 та 5 відповідно) (р<0,05).

Можливо припустити, що переважна наявність блоків проведення при
стимуляції  n.Peroneus та збільшенням резидуальної латентності при стиму-
ляції n.Tibialis та n.Peroneus свідчить про ці показники, як найбільш чутливі
та ранні, що з'являються на початку демієлінізуючого процесу, а потім в зв’язку
з прогресуванням змінюються іншими електроміографічними ознаками.

ВИСНОВКИ
Базуючись на отриманих результатах можна зробити наступні висновки.
1. Імуноопосередковані запальні полінейропатії  в залежності від типу пе-

ребігу гострого при синдромі Гійєна-Баре чи хронічного при хронічній запаль-
ній демієлінізуючій полінейропатії окрім спільних рис мають характерні
клінічні особливості ураження периферичних нервів, а саме при СГБ більш
притаманне ураження периферичних відділів вегетативної нервової системи
та більш частіше втягування в патологічний процес поряд з дистальними про-
ксимальних відділів периферичних нервової системи. ХЗДП відрізняється клі-
нічно від СГБ наявністю м’язових гіпотрофій чи атрофій, а також порушень
поверхневої чутливості.

2. Стимуляційна електроміографія може бути чутливим методом визна-
чення варіанту перебігу імуноопосередкованих запальних полінейропатій.
Деякі електроміографічні показники можуть використовуватися як маркери
для визначення варіанту перебігу цих полінейропатій. Так для ХЗДП це ам-
плітуда М-відповіді при стимуляції n.Medianus, наявність блоків проведення
при стимуляції n.Tibialis, n.Medianus та n.Ulnaris,  швидкість розповсюдження
збудження по моторним волокнам n.Tibialis, n.Peroneus, n.Medianus. А для
СГБ це амплітуда М-відповіді при стимуляції n.Ulnaris, наявність блоків про-
ведення при стимуляції n.Peroneus, збільшення резидуальної латентності при
стимуляції n.Tibialis та n.Peroneus.

Перспективним є подальше визначення характерних розрізних ознак,
як клінічних так  і параклінічних (нейрофізіологічних, лабораторних тощо) з
метою удосконалення діагностики та  позитивного терапевтичного впливу на
перебіг захворювання.  
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В.В. Оржешковский 
Сравнительная клинико-нейрофизиологическая характери-

стика течения острых и хронических иммуноопосредованных
воспалительных полинейропатий

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П.Л.Шупика

Введение. В статье представлен анализ клинико-нейрофизиологических
особенностей состояния больных с иммуноопосредованными воспалитель-
ными полинейропатиями. 

Цель. На основе этого анализа выявить нейрофизиологические мар-
керы, которые могут использоваться для  дифференцировки синдрома
Гийена-Барре (СГБ) и хронической воспалительной демиелинизирующей
полинейропатии (ХВДП). 

Материал и методы. Обследовано 43 больных с иммуноопосредован-
ными воспалительными полинейропатиями, среди которых в 1 группе 31
больной с ХВДП и в 2 группе 12 больных с СГБ  Всем больным было про
ведено клиническое обследование, а также проведенная стимуляционная
электромиография (ЭМГ). 

Результаты. Среди особенностей клинических проявлений в 1 группе
были имеющиеся мышечные гипотрофии и атрофии, нарушение поверхност-
ной чувствительности, в 2 группе - признаки поражения периферического от-
дела вегетативной нервной системы и пареза проксимальных отделов
конечностей. В результате ЭМГ исследования выявлено большее количество
больных с выраженной степенью уменьшения СРВм n.Tibialis и n.Peroneus

в 1 группе   (р<0,01 и р<0,05) и  больных со снижением СРВм n.Medianus

(р<0,01), а также снижение амплитуды М-ответа при стимуляции n.Medianus

среди больных 1 группы было достоверно больше, чем в 2 (р<0,005), а при
стимуляции n.Ulnaris снижение амплитуды М-ответа  у больных 2 группы, чем
в 1 (р<0,01). в 1 группе оказался большим процент больных с имеющимися
блоками проведения при стимуляции n.Tibialis (р<0,05), n.Medianus (р<0,01),

n.Ulnaris (р<0,01). А в 2-ой группе больных с имеющимся блоком проведения
при стимуляции n.Peroneus (р<0,01) и с имеющимся увеличением резидуаль-
ной латентности при стимуляции n.Tibialis (р<0,03) и n.Peroneus (р<0,03) и
снижение амплитуды потенциала чувствительного нерва при стимуляции
n.Suralis (р<0,05). 

Выводы. При СГБ более присуще поражение периферических отделов
вегетативной нервной системы и чаще вовлечение в патологический процесс
наряду с дистальными проксимальных отделов периферических нервной
системы. ХВДП отличается клинически от СГБ наличием мышечных гипотро-
фий или атрофий, а также нарушений поверхностной чувствительности.
Некоторые ЭМГ показатели могут использоваться как маркеры для опреде-
ления варианта течения этих полинейропатий. Так для ХВДП это амплитуда
М-ответа при стимуляции n.Medianus, наличие блоков проведения при
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стимуляции n.Tibialis, n.Medianus и n.Ulnaris,  СРВм n.Tibialis, n.Peroneus,

n.Medianus. А для СГБ это амплитуда М-ответа при стимуляции n.Ulnaris,

наличие блоков проведения при стимуляции n.Peroneus, увеличение рези-
дуальной латентности при стимуляции n.Tibialis и n.Peroneus.

Ключевые слова: хроническая воспалительная демиелинизирующая
полинейропатия, синдром Гийена-Барре, стимуляционная электромиография.

V. Orzheshkovskyi
Comparative clinical and neurophysiological characteristic

of acute and chronic immunomediated inflammatory
polyneuropathies

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. In the article, there is analyzed clinical and neurophysiological

characteristic of patients with immunomediated inflammatory polyneuropathies. 

Aim. To determine neurophysiological markers which can be used for Guil-

lain-Barre syndrome (GBS) and chronic inflammatory demyelinating polyradicu-

loneuropathy (CIDP) differentiation. 

Materials and methods. There have been examined 43 patients with the im-

munomediated inflammatory polyneuropathies. The patients were divided into 2

groups: group 1 included 31 patients with CIDP and group 2 - 12 patients with

GBS. All the patients were conducted clinical examination and electromyography. 

Results. Among features of clinical manifestations in-group 1 there were avail-

able muscular hypotrophies and atrophies, violation of superficial sensitivity, in

group 2 - signs of the disorder of peripheral division of vegetative nervous system

and paresis of proximal divisions of limbs. As a result of electromyography the big-

ger number of patients proved to have the expressed reduction of motor nerve

conduction velocity n.Tibialis and n.Peroneus in group 1 (р <0,01 and р <0,05)

and patients with decreasing motor nerve conduction velocity n.Medianus (р
<0,01). The decreased M response amplitude at n.Medianus stimulation among

patients of 1 group was significantly greater than in group 2 (р<0,005), and at n.Ul-

naris stimulation decreased M response amplitude was observed in patients of

group 2 (р <0, 01). In group 1 there was a bigger percent of patients with available

blocks of conduction at n.Tibialis stimulation (р <0, 05), n.Medianus (р <0,01),

n.Ulnaris (р <0,01). And in the 2nd group there were bigger percent of patients

with the available block of conduction at n.Peroneus stimulation (р <0, 01) and

with increased residual latency at n.Tibialis stimulation (р<0,03) and n.Peroneus

(р <0,03) and decreased amplitude of SNAP at n.Suralis stimulation (р <0,05). 

Conclusions. In case of GBS there is more frequently observed the injury of

peripheral divisions of vegetative nervous system and involvement proximal divi-

sions of peripheral nervous system along with distal divisions in pathological

process. CIDP differs clinically from GBS by the presence of muscular hypotro-

phies or atrophies, and violations of superficial sensitivity. Some electromyography

indicators can be used as markers for determining polyneuropathies. Therefore,
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M response amplitude at n.Medianus stimulation, the presence of blocks of con-

duction at n.Tibialis, n.Medianus and n.Ulnaris stimulations, conduction velocity

at n.Tibialis, n.Peroneus, n.Medianus stimulations are characteristic for CIDP. M

response amplitude at n.Ulnaris stimulation, presence of blocks of conduction at

n.Peroneus stimulation, increased residual latency at n.Tibialis and n.Peroneus

stimulations are characteristic for GBS.

Key words: chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, Guil-

lain-Barre syndrome, electromyography. 
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
ЗА НАЯВНОСТІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

Національний медичний університет імені 
О.О.Богомольця, м. Київ

Мета. Оцінити вплив супутньої фібриляції передсердь (ФП) на показники
якості життя (ЯЖ) хворих у гострий період та через 6 і 12 місяців після пере-
несеного ішемічного інсульту (ІІ) на тлі різних видів лікування. 

Матеріал і методи. Проведене когортне проспективне дослідження 99
хворих віком від 60 до 81 року (середній вік 68,4±5,7 років) з ІІ у гострому пе-
ріоді та через 6 та 12 місяців. Діагноз був верифікований за допомогою маг-
нітно-резонансної та/або комп'ютерної томографії.  Ступінь тяжкості інсульту
оцінювалась за шкалою NIHSS, ступінь незалежності у повсякденній актив-
ності - за Індексом Бартель, ступінь інвалідизації - за Модифікованою шкалою
Ренкіна, оцінка когнітивних функцій  - за шкалою  MMSE, вираженість депресії
- за шкалою DASS. Оцінка ЯЖ проводилась за допомогою опитувальника
MOS SF-36. З метою проведення оцінки впливу різних видів лікування на
показники ЯЖ у пацієнтів з ФП, ці хворі  були поділені на дві підгрупи: ті,
що  отримували варфарин та аспірин. 

Результати. Встановлено, що наявність ФП у хворих з ІІ негативно впли-
ває на процес одужання, сповільнює функціональне відновлення протягом
року після ІІ, впливає на психоемоційний стан, достовірно збільшуючи вира-
женість депресії та погіршує когнітивні функції.  Виявлено погіршення показ-
ників ЯЖ хворих з наявною ФП в усіх точках спостереження протягом року
після перенесеного ІІ. Показано, що ФП є незалежним чинником, що
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достовірно знижує ЯЖ як за фізичним, так і за психічним компонентом здо-
ров'я протягом року після перенесеного ІІ. Але не виявлено різниці показників
ЯЖ у хворих з ФП, які приймають або не приймають варфарин.

Висновки. Наявність ФП у хворих, що перенесли ІІ, значно знижує ЯЖ
за рахунок гіршого функціонального відновлення, більш вираженої депресії,
погіршення когнітивних функцій, виникнення соціальних обмежень. Не
виявлено різниці показників ЯЖ у хворих з фібриляцією передсердь, які при-
ймають або не приймають варфарин. Це дає можливість більш активно призначати
варфарин пацієнтам з ФП за умови дотримання безпечного режиму дозування.

Ключові слова: фібриляція передсердь, ішемічний інсульт, якість життя,
антикоагулянтна терапія, варфарин.

Фібриляція передсердь (ФП) веде до багатьох проблем, особливо в умо-
вах постаріння населення. На додаток до добре відомих наслідків, таких як
підвищення смертності, ризику інсульту і системної тромбоемболії, серцевої
недостатності, гострих коронарних синдромів, ФП підвищує ризик розвитку
деменції, погіршує якість життя, що створює додаткові терапевтичні проблеми [2]. 

Щорічно у 5% хворих з хронічною ФП розвивається ішемічний інсульт (ІІ);
ризик інсульту значно зростає незабаром після появи ФП. У хворих з ФП
частіше розвиваються важкі інсульти, що призводять до інвалідності або
смерті та повторні інсульти [5].

Пацієнти з неревматичною ФП і перенесеним нещодавно ІІ, мають ризик
повторного інсульту близько 12% на рік [2,9]. Було показано, що призначення
антикоагулянтної терапії значно знижує цей ризик, але більшість доказів
базується на основі досліджень по первинній профілактиці. Дослідження з
первинної профілактики ІІ при ФП за допомогою антикоагулянтів показали,
що така терапія знижує щорічний ризик розвитку інсульту з 4,5 до 1,5%;
зниження відносного ризику дорівнює 68% [6,13]. Якщо при призначенні
антикоагулянтів міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) підтриму-
ється на рівні від 2,0 до 3,0, ризик кровотечі підвищується незначно.
Європейське дослідження фібриляції передсердь (EAFT), яке стосується вто-
ринної профілактики, показало зниження абсолютного ризику на 8,4% в рік у
хворих з транзиторною ішемічною атакою або малим інсультом за допомогою
антикоагулянтної терапії [8]. У дослідженнях з вторинної профілактики що-
річний ризик розвитку повторного ІІ у хворих з ФП знижувався з 12 до 4 %;
відносний ризик дорівнював 66% [7,8].

Оцінка якості життя (ЯЖ) є невід’ємним елементом сучасних досліджень
у різних галузях медицини, яка використовується при визначенні впливу
хвороби та терапії при різноманітних захворюваннях, при аналізі нових
методів лікування та обґрунтуванні доцільності введення препарату або
способу лікування до стандартних протоколів лікування. ЯЖ оцінює компо-
ненти, що зв'язані й не зв'язані із захворюванням і дозволяє диференційовано
визначити вплив хвороби і лікування на стан хворого. Було показано числен-
ними дослідженнями як в Україні, так і в світі, що ЯЖ значно погіршується
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після перенесеного ІІ [4].  Також визначено, що за більшістю показників ЯЖ у
хворих з ФП є гіршою, ніж у людей відповідного віку без ФП [1,3]. Але вплив
супутньої ФП на показники ЯЖ у пацієнтів після ІІ вивчено недостатньо.

"Золотим стандартом" антикоагулянтної терапії хворих з ФП є призна-
чення варфарину. Тривалий прийом варфарину (при якому МНС має підтри-
муватися на рівні від 2,0 до 3,0) показаний всім хворим з ФП старше 65 років
за відсутності протипоказань. Варфарин необхідно також призначати хворим
з ФП молодше 65 років, якщо у них вже були минущі порушення мозкового
кровообігу або інсульти, якщо вони страждають на гіпертонію, діабет або
захворювання серцево-судинної системи [10,11].

Однак широке застосування варфарину в реальній клінічній практиці
обмежується його численними небажаними взаємодіями з іншими лікарсь-
кими препаратами і харчовими продуктами, випадками нечутливості до ліку-
вання, непередбачуваною відповіддю на стартову дозу, необхідністю
довічного лабораторного моніторингу крові для підтвердження досягнення
ефективної індивідуальної дози за допомогою контролю МНС, наявністю
протипоказань. Незважаючи на доведену в клінічних дослідженнях високу
ефективність варфарину, в реальній клінічній практиці досягти подібних
результатів вкрай складно, особливо якщо мова йде про пацієнтів з великою
кількістю супутніх захворювань, яким потрібно призначення терапії для ліку-
вання серцево-судинних захворювань. Вплив тривалого прийому варфарину
з метою вторинної профілактики на показники ЯЖ вивчений недостатньо.

Мета дослідження: оцінити вплив супутньої  ФП на показники ЯЖ хворих
у гострий період та через 6 і 12 місяців після перенесеного ІІ на тлі різних
видів лікування. 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 
Проведене когортне проспективне дослідження 106 хворих з гострим іше-

мічним інсультом у каротидному басейні. Спостереження за пацієнтами про-
водилось протягом 12 місяців; за цей період троє хворих померло, у 4-х виник
повторний інсульт і вони були виключені із дослідження. До заключного ана-
лізу увійшло 99 хворих (43 чоловіки та 56 жінок) віком від 60 до 81 року
(середній вік 68,4±5,7 років), які були розподілені на дві групи за наявністю
супутньої ФП (1-а група) та без такої (2-а група). До 1-ї групи увійшли 52
хворих, 19 чоловіків та 33 жінки (середній вік 70,2±3,9 років), до 2-ї, контроль-
ної групи – 47 хворих, 26 чоловіків та 21 жінка (середній вік 71,5±6,4 років). 

Критеріями включення у дослідження були :
- наявність гострого ішемічного інсульту півкульної локалізації, верифі-

кованого за допомогою КТ та/або МРТ сканування; 
- відсутність виражених афатичних розладів;
- оцінка за шкалою NIHSS при госпіталізації ≥9 та ≤15;
- оцінка за шкалою MMSE>18;

- спроможність самостійно заповнити опитувальник ЯЖ SF-36.
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Критеріями виключення були :
- кома;
- повторний мозковий інсульт;
- наявність гострого інфаркту міокарду під час включення в дослідження,

нестабільної стенокардії, серцевої недостатності в стадії декомпенсації;
- наявність за анамнезом вираженої деменції до початку захворювання.
З метою проведення оцінки впливу різних видів лікування на показники

ЯЖ у пацієнтів з ФП, для чого вони були поділені на дві підгрупи: ті, що
отримували з метою вторинної профілактики варфарин або аспірин. До 1-ї
підгрупи увійшло 24 хворих, до 2-ї підгрупи - 28 хворих.

Дослідження проводилось на базі неврологічних відділень Олександ-
рівської клінічної лікарні та Київської міської клінічної лікарні №4. Хворі спо-
стерігались протягом року. Під час госпіталізації оцінювалась ступінь тяжкості
ІІ за шкалою NIHSS. Проводилось повне загальноклінічне, клініко-невроло-
гічне, лабораторне та нейровізуалізаційне дослідження. Наприкінці гострого
періоду хворим проводилась оцінка когнітивних функцій за шкалою  MMSE;

оцінювалась ступінь незалежності у повсякденній активності за Індексом Бар-
тель (БІ), ступінь інвалідизації за Модифікованою шкалою Ренкіна (мШР).
Проводилась оцінка ЯЖ, для чого хворим пропонувалось особисто заповнити
опитувальник MOS SF-36 [12]. Вираженість депресії оцінювалась за шкалою
DASS. Проводилось динамічне спостереження за пацієнтами протягом року.
На 6-й та 12-й місяць з моменту захворювання хворі викликались на інтерв'ю,
на якому повторно проводилась оцінка за шкалами MMSE, БІ, мШР, DASS,

заповнювався опитувальник SF-36. 

Статистичний аналіз отриманих даних проводився з використанням пар-
ного t-тесту, критерію Уітні-Мана, критерію Краскера-Уоліса, критерію χ²,
кореляційного аналізу, багатофакторного дисперсійного аналізу. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 57,8% хворих ішемічне вогнище локалізувалось у лівому каротидному

басейні, у 42,2% - у правому каротидному басейні. Ступінь тяжкості інсульту
за шкалою NIHSS у 1-й групі була дещо більшою, ніж у 2-й як на 1-у
(12,25±3,14 та 11,65±2,28 відповідно), так і на 7-у добу (10,23±2,13 та
9,25±3,95 відповідно), але без достовірної різниці. 

Ступінь функціональної залежності хворих 1-ї групи за ІБ наприкінці
гострого періоду була статистично значуще більшою, ніж у 2-й групі (табл.1).
Процес функціонального відновлення протягом року протікав нерівномірно.
У перші шість місяців відновного періоду відбувалось найбільш значуще
збільшення частки хворих, незалежних у повсякденній активності (до 28,8%
у 1-й групі та до 31,2% у 2-й), яка до кінця року спостереження зросла до
46,1% в 1-й групі, та до 48,4% у хворих 2-ї групи. У пацієнтів з ФП функціо-
нальне відновлення відбувалось повільніше, ніж у хворих без ФП, але напри-
кінці року достовірної різниці в оцінці за БІ не спостерігалось. 
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Таблиця 1
Функціональний стан хворих протягом року після ІІ залежно 

від наявності ФП

Примітка: * різниця достовірна на рівні 0,05.
Інший критерій оцінки функціонального статусу – ступінь інвалідизації,

що оцінювалась за мШР, – також покращувався протягом року спостере-
ження. Залежності ступеня інвалідизації від наявності ФП протягом року
виявлено не було (табл.1).

Оцінка когнітивних порушень за шкалою MMSE наприкінці гострого
періоду була такою: в 1-й групі у 10 хворих когнітивні функції відповідали
віковій нормі (28-30 балів), 19 – мали легке зниження когнітивних функцій (24-
27 балів), 18 хворих мали деменцію легкого ступеню важкості (20-23 бали),
5 – помірно виражену деменцію (<19 балів); у 2-й групі відповідно 14 хворих
були без когнітивних порушень, 28 – із легкими когнітивними порушеннями,
2 – із легкою деменцією, 3 – помірною деменцією.

Протягом року спостерігалась незначна позитивна динаміка оцінки когні-
тивних функцій за шкалою MMSE, але в усіх точках спостереження когнітив-
ний статус був достовірно кращий у пацієнтів без ФП (табл.2).

Таблиця 2
Динаміка когнітивних функцій за шкалою MMSE

Примітка: * різниця між групами достовірна на рівні 0,05.
Наприкінці гострого періоду в 1-й групі у 31% були виявлені депресивні

розлади різного ступеня тяжкості: у 11,2% хворих – депресія легкого ступеня
(10-13 балів за DASS), у  13,8% хворих – депресія середньої тяжкості (14-20
балів), у 6,0%  - тяжка (21-27 балів); у 69% хворих депресія була відсутня (0-
9 балів). Протягом шести місяців спостерігалось збільшення хворих із депре-
сивними розладами до 46,6% із переважанням легкої депресії. Наприкінці
року після ІІ частка хворих із депресивними розладами зменшилась до 28,9%
також із переважанням легкої депресії. У 2-й групі наприкінці гострого періоду
спостерігались депресивні розлади у 30% хворих з переважанням депресії
середньої тяжкості. Протягом року кількість хворих із депресивними розла-
дами зменшилась до 18,7% із переважанням легкої депресії (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка депресивних розладів протягом року після ІІ
залежно від наявності ФП

Таким чином, наявність ФП у хворих з ІІ негативно впливає на процес оду-
жання, сповільнює функціональне відновлення протягом року після ІІ, впли-
ває на психоемоційний стан, достовірно збільшуючи вираженість депресії та
погіршує когнітивні функції.  

Оцінка ЯЖ хворими по ФКЗ та ПКЗ та їх складовим через 6 місяці після
ІІ була гіршою, порівняно з такою наприкінці періоду госпіталізації в обох
групах спостереження (рис. 2, 3). Зниження оцінки ЯЖ через 6 місяців може
пояснюватись тим, що хворі  під час перебування у стаціонарі ще не усвідом-
люють всіх труднощів, що виникають при повсякденній активності за наявно-
сті функціонального дефекту та наявністю депресивних розладів різного
ступеню тяжкості, що виникають в цей період. Але у 1-й групі спостерігалось
статистично нижча оцінка ЯЖ по більшості показників, порівняно з 2-ю групою. 
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Рис. 2. Профіль ЯЖ у гострий період ІІ за шкалою SF-36 залежно від
наявності ФП

Примітка:* різниця достовірна (р<0,05). 

Рис. 3. Профіль ЯЖ через 6 місяців після перенесеного ІІ за шкалою
SF-36 залежно від наявності ФП

Примітка: * різниця достовірна між групами (р<0,05); ** різниця досто-
вірна між групами (р<0,01).
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Наприкінці року хворі оцінювали ЯЖ ФКЗ та ПКЗ та їх складовим краще,
ніж у 6 місяців, але гірше оцінювання за більшістю показників у 1-й групі
зберігалося (рис.4).

Рис. 4. Профіль ЯЖ через 12 місяців після перенесеного ІІ за шкалою
SF-36 залежно від наявності ФП

Примітка: * різниця достовірна між групами (р<0,05); ** різниця досто-
вірна між групами (р<0,01).

Таким чином, виявлено погіршення показників ЯЖ хворих з наявною ФП
в усіх точках спостереження протягом року після перенесеного ІІ.

Враховуючи незалежний вплив ФП на функціональний, психоемоційний
та когнітивний статус хворих з ІІ, ми проаналізували ступінь взаємозв'язку
показників ЯЖ хворих з оцінкою за БІ,  шкалами MMSE та DASS за допомо-
гою кореляційного аналізу. Було виявлено, що в обох групах дослідження про-
тягом року найбільше корелює зі складовими ЯЖ оцінка функціонального
статусу за БІ  та вираженість депресії. Ці змінні мали більший коефіцієнт кореляції в
усіх точках обстеження з рівнем значущості від р<0,05 до р<0,001 (табл. 3).
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Таблиця 3
Залежність складових ЯЖ від показників функціонального, психо-

емоційного та когнітивного статусу протягом року після ІІ (за даними
кореляційного аналізу)

Примітка: * різниця достовірна між групами (р<0,05); ** різниця досто-
вірна між групами (р<0,01).

Для оцінки впливу наявної ФП на показники ЯЖ незалежно від ступеню
функціональних порушень, когнітивного статусу хворих та вираженості
депресії був проведений багатофакторний дисперсійний аналіз. Виявлено,
що ФП достовірно знижує ЯЖ як за фізичним, так і за психічним компонентом
здоров'я протягом року після перенесеного ІІ (табл. 4).
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Таблиця 4
Залежність складових ЯЖ від наявності ФП незалежно від 

показників функціонального, психоемоційного та когнітивного 
статусу протягом року після ІІ (за даними багатофакторного

дисперсійного аналізу)

З метою вторинної профілактики згідно сучасних рекомендацій пацієнти
з ФП отримували антикоагулянтну терапію варфарином. Доза препарату під-
биралася індивідуально з подальшим контролем МНС. Пацієнти, що отриму-
вали варфарин увійшли до 1-ї підгрупи. 2-гу підгрупу склали хворі, у яких були
протипоказання до прийому варфарину, або які відмовились від його прийому.
Вони отримували з метою вторинної профілактики аспірин.

Порівняльний аналіз показників функціонального відновлення, психоемо-
ційного статусу та когнітивних функцій у хворих з наявною ФП у підгрупах з
різними видами лікування не виявив статистично значущої різниці протягом
року спостереження (табл.5).

Таблиця 5
Показники функціонального, психоемоційного та когнітивного

статусу хворих з ФП залежно від лікування протягом року після ІІ

Оцінка показників ЯЖ хворих відповідно отриманому лікуванню виявила
достовірно нижчі результати за окремими шкалами у підгрупі варфарину
лише на 6-му місяці спостереження. Різниця була достовірною за шкалами
РФ, СФ, РЕ та категорією ПКЗ (р<0,05) (табл.6). 
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Таблиця 6
Динаміка показників ЯЖ хворих з ФП залежно від лікування 

протягом року після ІІ

Примітка: * різниця достовірна (р<0,05). 
Зниження показників ЯЖ у пацієнтів, які приймали варфарин, можна

пояснити виникненням деяких соціальних та функціональних обмежень на
тлі прийому варфарину, необхідністю постійного контролю МНС та підтри-
мання спеціальної дієти, а також збільшенням фінансових витрат. Але, як
показує подальший аналіз, у більшості хворих протягом року відбувається
адаптація до даного способу життя і не спостерігається вплив різних видів
лікування на показники ЯЖ.

ВИСНОВКИ
Наявність ФП у хворих, що перенесли ІІ, значно знижує ЯЖ за рахунок

гіршого функціонального відновлення, більш вираженої депресії, погіршення
когнітивних функцій, виникнення соціальних обмежень. Не виявлено різниці
показників ЯЖ у хворих з ФП, які приймають або не приймають варфарин.
Це дає можливість більш активно призначати варфарин пацієнтам з ФП за
умови дотримання безпечного режиму дозування.

Незважаючи на відомі обмеження, ми вважаємо, що терапія варфарином
залишається "золотим стандартом" для профілактики емболічного інсульту у
пацієнтів з неревматичною ФП. Таким чином, важливо, щоб лікарі збільшу-
вали кількість пацієнтів, які отримують антикоагулянтну терапію. Для цього
необхідне підвищення доступності моніторингу антикоагулянтної терапії, під-
вищення інформованості населення про первинну та вторинну профілактику
ІІ за наявності ФП та врахування точки зору пацієнтів щодо якості життя на
тлі лікування.
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Л.В.Пантелеенко, Л.И.Соколова 
Качество жизни больных ишемическим инсультом при на-

личии фибрилляции предсердий
Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Цель. Оценить влияние сопутствующей фибрилляции предсердий (ФП)
на показатели качества жизни (КЖ) больных в остром периоде и через 6 и 12
месяцев после перенесенного ишемического инсульта (ИИ) на фоне различ-
ных видов лечения. 
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Материал и методы. Проведено когортное проспективное исследование
99 больных в возрасте от 60 до 81 года (средний возраст 68,4±5,7 лет) с ИИ
в остром периоде и через 6 и 12 месяцев. Диагноз был верифицирован с
помощью магнитно-резонансной и/или компьютерной томографии. Степень
тяжести инсульта оценивалась по шкале NIHSS, степень независимости в
повседневной активности - с помощью Индекса Бартель, степень инвалиди-
зации - по Модифицированной шкале Ренкина, оценка когнитивных функций
- по шкале MMSE, выраженность депрессии - по шкале DASS. Оценка КЖ
проводилась при помощи опросника MOS SF-36. С целью оценки влияния
различных видов лечения на показатели КЖ у пациентов с ФП, эти пациенты
были разделены на две подгруппы: получавшие варфарин и аспирин.  

Результаты. Установлено, что наличие ФП у больных с ИИ негативно
влияет на процесс выздоровления, замедляет функциональное восстанов-
ление на протяжении года после ИИ, влияет на психоэмоциональное состоя-
ние, достоверно увеличивая выраженность депрессии и ухудшает
когнитивные функции. Выявлено ухудшение показателей КЖ пациентов с ФП
во всех точках наблюдения на протяжении года после перенесенного ИИ. По-
казано, что ФП является независимым фактором, достоверно ухудшающим
КЖ как по физическому, так и по психическому компоненту здоровья на про-
тяжении года после ИИ. Однако не выявлено различия показателей КЖ боль-
ных, принимающих или не принимающих варфарин.

Выводы. Наличие ФП у больных, перенесших ИИ, значительно снижает
КЖ за счет худшего функционального восстановления, более выраженной
депрессии, ухудшения когнитивных функций, возникновения социальных
ограничений. Не выявлено  различия показателей КЖ больных принимающих
или не принимающих варфарин. Это дает возможность более активно назна-
чать варфарин пациентам с ФП при условии соблюдения безопасного
режима дозирования.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ишемический инсульт,
качество жизни, антикоагулянтная терапия, варфарин.

L. Panteleienko, L. Sokolova
Quality of life of ischemic stroke patients with 

concomitant atrial fibrillation 
O.O.Bogomolets National Medical University

Aim. To evaluate the impact of concomitant atrial fibrillation (AF) to quality of

life (QL) indicators for patients with ischemic stroke (IS) in acute period and after

6 and 12 months after the onset against the background of various types of treatment. 

Materials and methods. In cohort prospective study, we have analyzed 99

patients at the age of 60-81 years (mean age of 68,4±5,7 years) in acute period

of IS and after 6 and 12 months after the onset. The diagnosis was verified with

MRI and/or CT. IS severity was evaluated by NIHSS scale, an independence de-

gree in everyday activities - by Bartel Index, a degree of disability - by Renkin
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scale, cognitive functions - by MMSE scale, severity of depression - by DASS

scale and QL - by MOS SF-36 questionnaire. There were two groups of patients

with AF. Group 1 included patients who received warfarin, group 2 included

patients who received aspirin. 

Results. We have established that AF in patients with IS influences on their

recovery negatively, slows down the functional recovery as long as one year after

IS, worsens their psychoemotional status with significant increasing a degree of

depression and cognitive functions deterioration. We also revealed the decrease

in QL in patients with AF at all points of monitoring during a year after IS onset. It

was shown that AF was an independent factor that significantly decreases QL by

both physical and psychological components of health during a year after IS onset

(table 4). However, we did not register any difference of QL indicators in AF pa-

tients, who did and did not receive warfarin.

Conclusions. AF in IS patients significantly decreases QL due to worse func-

tional recovery, stronger depressions, deteriorated cognitive functions and in-

creased social limitations. However, no difference in QL in AF patients, who did

and did not receive warfarin, was revealed. Therefore, warfarin can be more

actively used in IS patients with AF provided safe dosing regimen. 

Key words: atrial fibrillation, ischemic stroke, quality of life, anticoagulant

therapy, warfarin.
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О.А.Льовкін, Є.В.Сідь 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИНАМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

У ХВОРИХ З ПЕРВИННИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
ДЗ «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України»
Вступ. Застосування бальної оцінки загального стану критичних хворих

на мозковий інсульт дозволяє не лише провести діагностику, але і оцінити
ефективність інтенсивної терапії. 
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Мета. Удосконалення динамічного моніторингу ефективності інтенсивної
терапії у хворих з первинним ішемічним інсультом.

Матеріали і методи. Досліджено 65 хворих з первинним ішемічним
інсультом у віці 41-86 років (66,8±1,3 років). З них жінок було 32 (49,2 %),
чоловіків – 33 (50,8 %). За час спостереження і проведення інтенсивної терапії
померло 17 хворих (68,7±2,6 роки) – 9 жінок (52,9 %) і 8 чоловіків (47,1 %).

Результати. Біологічна стійкість організму у хворих з первинним ішеміч-
ним інсультом характеризується критичною дисфункцією, стресовою стійкістю
та стрес-реалізуючою здатністю. Біологічна стійкість організму у хворих,
які померли внаслідок первинного ішемічного інсульту характеризується
неспроможністю, стресовою нестійкістю та стрес-дезінтегруючою здатністю.
Летальність, під час проведення інтенсивної терапії, склала 26,2 %.

Ключові слова: удосконалення, ефективність, динамічний моніторинг,
інтенсивна терапія, ішемічний інсульт.

ВСТУП
Оцінка тяжкості загального стану хворого, на сьогоднішній день, займає

основне місто в практиці лікарів, працюючих в медицині критичних станів.
Саме критичним пацієнтам, яким застосовується ургентна допомога, пра-
вильна і своєчасна оцінка загального стану дозволяє визначити комплекс
інтенсивної терапії (ІТ), який безпосередньо впливає на результат лікування
захворювання.

Мета дослідження: удосконалення динамічного моніторингу ефективно-
сті інтенсивної терапії у хворих з первинним ішемічним інсультом.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
В відділенні анестезіології з палатами інтенсивної терапії (ВАЗПІТ) КУ

“Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9” м. Запоріжжя, знаходилося 65
хворих з первинним ішемічним інсультом у віці 41-86 років (66,8±1,3 років). З
них жінок було 32 (49,2 %), чоловіків – 33 (50,8 %). За час спостереження і прове-
дення ІТ померло 17 хворих (68,7±2,6 роки) – 9 жінок (52,9 %) і 8 чоловіків (47,1 %).

Усім хворим проводився динамічний моніторинг свідомості за шкалою
ком Глазго, шкалою National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) [1],

показників біологічної стійкості організму за шкалою простої статусметрії [2],
системної гемодинаміки, кисневого режиму, осмолярності плазми. При цьому
використовувалися комп’ютерний томограф "Hi Speed CT Dual Plus", пуль-
соксиметр "UtasOxy-300", магнітний томограф “i-Open 0,36 T”, ультразвукова
система “LOGIQ C5”, монітор "Leon-3".

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для оцінки тяжкості неврологічної симптоматики в гострому періоді іше-

мічного інсульту, все частіше, застосовується шкала NIHSS [1]. Це дозволяє
об’єктивно оцінити неврологічний стан хворого з інсультом, при цьому цінність
оцінки зростає, якщо проводитися оцінка в динаміці (табл. 1).
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Таблиця 1
Шкала тяжкості інсульту NIHSS
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На жаль, шкала NIHSS не враховує динамічних змін загального стану хво-
рих, що перебувають в критичному стані під час надання ІТ. Неврологічні
зміни, як правило, мають стійкий характер і не дозволяють адекватно оцінити
ефективність ІТ, яка застосується критичним хворим з ішемічним інсультом.

Для динамічного моніторингу загального стану і ефективності медичної
допомоги критичним хворим оптимальною є шкала оцінки невідкладного
стану Mainz, 1992 (Mainz Emergency Evaluation Score – MEES). 

Шкала оцінки невідкладного стану MEES – це динамічна система оцінки
ефективності невідкладної допомоги на догоспитальном етапі та ІТ на раннь-
ому госпітальному етапі у дорослих пацієнтів (табл. 2).

Таблиця 2
Шкала оцінки невідкладного стану MEES

Мінімальна оцінка за шкалою MEES складає 7 балів, а максимальна 28
балів. Чим вище оцінка за шкалою, тим краще стан пацієнта. Оцінку за
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шкалою MEES на початковому етапі рекомендується проводити двічі: спо-
чатку на догоспитальном етапі при первинному огляді пацієнта, а потім в умо-
вах відділення невідкладної допомоги або відділення інтенсивної терапії [3].

Шкала MEES не визначає динамічних змін церебральної дисфункції або
недостатності, на тлі загального стану, у хворих з мозковим інсультом, тому в
умовах ВАЗПІТ КУ “Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9” м. Запо-
ріжжя, з метою динамічного моніторингу ефективності ІТ використовується
шкала для простої статусметрії за Шифріним Г.А., 2001 (табл. 3).

Таблиця 3
Шкала для простої статусметрії
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Продовження таблиці

Шкала для простої статусметрії (Шифрін Г.А., 2001) дозволяє оцінити
ефективність ІТ завдяки визначенню порушень енерговиробництва (критич-
ність), енергопостачання (загрозонебезпечність) і клінічному індексу тяжкості
статусу (КІТС). Критичність (Кт) і загрозонебезпечність (Зн), показують у від-
сотках ступінь зниження споживання (VO2, мл×хв-1×м-2) і постачання кисню
(DO2, мл×хв-1×м-2) в організмі критичних хворих з первинним ішемічним
інсультом щодо величин, які забезпечують збереження життєздатність орга-
нізму у таких хворих.
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Клінічний індекс тяжкості статусу розраховується шляхом підсумовування
і усереднювання значень модулів Зн і Кт порушень біологічної стійкості орга-
нізму і виражається у відсотках:

КІТС = (Кт + Зн) / 2, %
КІТС дозволяє визначити в реальному часі наступні види небезпеки

порушень біологічної стійкості організму:
- Відсутність порушень: Кт < 13 %, Зн < 13 %, КІТС < 13 %.
- Дисфункція критична: Кт 23-50 %, Зн 5-36 %, КІТС 14-43 %.
- Дисфункція загрозонебезпечна: Кт 5-36 %, Зн 23-50 %, КІТС 14-43 %.
- Недостатність: Кт 37-58 %, Зн 51-78 %, КІТС 44-68 %.
- Неспроможність: Кт 59-72 %, Зн 79-86 %, КІТС 69-79 %.
Кількісно-якісний підхід до прямої статусметрії дозволяє визначити 3 гра-

дації біологічної стійкості організму при церебральній дисфункції та 2 градації
біологічної нестійкості при церебральній недостатності.

Біологічна стійкість або біологічна нестійкість при церебральній ішемії
визначається:

Біологічна стійкість = 100 – (Кт + Зн), %
Біологічна нестійкість = (Кт + Зн) – 100, %
Поточний стан хворих з церебральною ішемією відповідає біологічній

стійкості організму, в тому разі, якщо сума енерговиробництва (Кт) та енерго-
постачання (Зн) була меншою за 100 (%).

У випадках, коли 100 < (Зн + Кт) – поточний стан хворих з церебральною
ішемією характеризується біологічною нестійкістю організму:

1. Біологічна стійкість організму при церебральній дисфункції:
- Стрес-активуюча здатність 85-62 %
- Стрес-реалізуюча здатність 61-10 %
- Стрес-пошкоджуюча здатність 9-1 %
2. Біологічна нестійкість організму при церебральній недостатності:
- Стрес-руйнуюча здатність 1-25 %
- Стрес-дезінтегруюча здатність > 26 %
Інтенсивна терапія застосовувалася згідно наказу Міністерства охорони

здоров’я України від 17.08.2007 № 487 “Про затвердження клінічних протоко-
лів надання медичної допомоги за спеціальністю «Неврологія»” [4] і корегу-
валася за наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2012 №
602 “Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги ішемічний інсульт
(екстрена, первинна, спеціалізована медична допомога, медична реабіліта-
ція)” [5], з урахуванням рекомендацій Американської асоціації серця і амери-
канської асоціації інсульту 2013 року [1].

ВИСНОВКИ
1. Біологічна стійкість організму у хворих з первинним ішемічним інсуль-

том характеризується критичною дисфункцією, стресовою стійкістю та стрес-
реалізуючою здатністю.
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2. Біологічна стійкість організму у хворих, які померли внаслідок первин-
ного ішемічного інсульту характеризується неспроможністю, стресовою
нестійкістю та стрес-дезінтегруючою здатністю.

3. Летальність склала 26,2 %.
Перспектива подальшого розвитку наукового дослідження. Існуючі нев-

рологічні шкали (NIHSS, The Scandinavian Stroke Scale, Orgogozo Scale та
інші) не враховують динамічних змін загального стану хворих, що перебу-
вають в критичному стані під час надання ІТ. Неврологічні зміни, як правило,
мають стійкий характер і не дозволяють адекватно оцінити ефективність ІТ.

Шкала для простої статусметрії дозволяє визначити в реальному часі по-
чаткові зміни в загальному стані хворих, що дозволяє своєчасно скорегувати
інтенсивну терапію та зменшити летальність у критичних хворих на мозковий інсульт.
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К.В.Сериков, Б.М.Голдовский, С.А.Поталов, О.А.Левкин, Е.В.Сидь 
Усовершенствование динамического мониторинга 
эффективности интенсивной терапии у больных с

первичным ишемическим инсультом
ГУ “ЗМАПО МЗ Украины”

Введение. Применение бальной оценки общего состояния у критических
больных с мозговым инсультом позволяет не только провести диагностику,
но и оценить эффективность интенсивной терапии. 

Цель. Усовершенствование динамического мониторинга эффективности
интенсивной терапии у больных с первичным ишемическим инсультом.

Материалы и методы. Исследовано 65 больных с первичным ишеми-
ческим инсультом в возрасте 41-86 лет (66,8±1,3 лет). Из них женщин было
32 (49,2 %), мужчин – 33 (50,8 %). За время наблюдения и проведения ин-
тенсивной терапии умерло 17 больных (68,7±2,6 годы) – 9 женщин (52,9 %)
и 8 мужчин (47,1 %).
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Результаты. Биологическая устойчивость организма у больных с пер-
вичным ишемическим инсультом характеризуется критической дисфункцией,
стрессовой устойчивостью и стресс-реализующей способностью. Биологи-
ческая устойчивость организма у умерших больных в результате первичного
ишемического инсульта характеризуется несостоятельностью, стрессовой
неустойчивостью и стресс-дезинтегрирующей способностью. Летальность,
за время проведения интенсивной терапии, составила 26,2 %.

Ключевые слова: усовершенствование, эффективность, динамический
моніторинг, интенсивная терапия, ишемический инсульт.

K. Serikov, B. Goldovskyi, S. Potalov, O. Levkin, E. Sid 
Improvement of dynamic monitoring of efficiency of intensive

care for patients with primary ischemic stroke 
State Institute “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate 

Education of Ministry of Health of Ukraine”
Introduction. Using point assessment of critical condition of  the patients with cerebral

stroke makes it possible to diagnose and evaluate the effectiveness of intensive care.

Aim. Improvement of dynamic monitoring of intensive care efficiency in pa-

tients with primary ischemic stroke.

Materials and Methods. There have been studied 65 patients (32 women

(49.2%) and 33 men (50.8%)) with primary ischemic stroke aged 41-86 years (66,8

± 1,3 years). 17 patients died (68,7 ± 2,6 years), they are  9 women (52.9%) and

8 men (47.1%), during the observation and intensive care.

Results. Biological stability in patients with primary ischemic stroke is char-

acterized by a critical dysfunction, stress-resistant and stress-realizing ability. Bi-

ological stability of the organism in patients who died because of the primary

ischemic stroke is characterized by inconsistency, stress instability and stress-dis-

integrating ability. Mortality rate during intensive care was 26.2%.

Key words: improvement, efficiency, dynamic monitoring, intensive care, ischemic stroke.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Национальный медицинский университет 
им А.А. Богомольца, Киев

Вступление. В последние годы достигнуты значительные успехи в
понимании патогенетических механизмов развития демиелинизирующего
процесса при рассеянном склерозе (РС), в диагностике и лечении этого
заболевания. Поскольку РС по механизму развития и типам клинического течения
является неоднородным заболеванием, терапия носит комплексный характер.

Цель. Сравнить эффективность лечебной тактики у больных РС разного
возраста в разных стадиях заболевания.

Материал и методы. Обследовано 100 пациентов с РС в возрасте от 20
до 65 лет. Первая группа (I) состояла из 50 больных молодого возраста (20-
35 лет). Вторая группа (II) – из 50 пациентов старшего возраста (35-60 лет).
Проводился анализ частоты назначения превентивного и симптоматического
лечения вне обострений у пациентов обследуемых групп. Сравнение значе-
ний показателей оценивалось с помощью непараметрических критериев χ²
(критерий Пирсона), Манна-Уитни.

Результаты. Исследование показало эффективность пульс-терапии
метилпреднизолоном  у больных как молодого, так и старшего возраста, од-
нако, его эффективность несколько ограниченна в группе старшего возраста.
Определена значимая разница в назначении препаратов, изменяющих тече-
ние рассеянного склероза (ПИТРС) у  больных РС разного возраста: моло-
дым пациентам ПИТРС назначается чаще, тогда как в группе старшего
возраста преобладает число пациентов принимающих симптоматическую терапию.

Ключевые слова:рассеянный склероз, возраст дебюта, эффективность лечения.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы достигнуты значительные успехи в понимании патоге-

нетических механизмов развития демиелинизирующего процесса при рассе-
янном склерозе, в диагностике и лечении этого заболевания. Поскольку
рассеянный склероз по механизму развития и типам клинического течения
является неоднородным заболеванием, терапия носит комплексный харак-
тер [2]. Патогенетическое лечение РС включает два основных направления:
купирование обострений и периодов резкого нарастания активности заболе-
вания; предупреждение обострений и прогрессирования инвалидности. При
обострении заболевания препаратами выбора остаются кортикостероиды,
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главным образом препараты метилпреднизолона, оказывающие противовос-
палительное и иммуносупрессивное действие [11]. Их назначение призвано
стабилизировать состояние ГЭБ, ограничить воспалительные и аутоиммун-
ные процессы и степень разрушения миелина, т.е. уменьшить тяжесть и дли-
тельность обострения и предупредить развитие стойких неврологических
последствий. Авторы отмечают, что кортикостероиды практически не влияют
на течение патологического процесса в последующем [12,17]. Araujo E. A. и
соавт. отмечают [18], что если использование глюкокортикоидных препаратов
при вторично-прогредиентном течении РС (ВПРС) может дать положитель-
ные результаты, то при первично-прогредиентном РС (ППРС), как правило,
не оказывает эффекта, хотя имеются единичные публикации о заметном
уменьшении степени неврологического дефицита на фоне терапии высокими
дозами метилпреднизолона при данном варианте РС [9]. Также имеются дан-
ные о том, что проведение кортикостероидной пульс-терапии замедляет про-
грессирование ВПРС и ППРС. Поэтому рекомендуют и при этих формах
проводить 1-2 раза в год подобное лечение [8].  

На сегодняшний день эффективным патогенетическим лечением
является иммуномодулирующая терапия, применение которой в клинической
практике изменило терапевтические подходы к патологии, ранее считав-
шейся некурабельной, и дало возможность снизить частоту обострений при
ремиттирующем и вторично-прогрессирующем течении рассеянного скле-
роза [3]. Лекарственные средства, так называемые «препараты, изменяющие
течение рассеянного склероза – ПИТРС», I линии терапии снижают частоту
обострений рассеянного склероза в среднем на 30%  и в разной степени
замедляют скорость прогрессирования необратимых нарушений, приводя-
щих к инвалидизации. Они давно и широко применяются у взрослых больных
рассеянным склерозом, особенно на этапе ремиттирующего течения забо-
левания [5,7]. В настоящее время имеется два класса препаратов, являю-
щиеся препаратами первого ряда при лечении РС. Это – бета интерфероны
(IFNB) и глатирамера ацетат (ГА) [1, 4]. Большинство имеющихся данных,
подтверждает эффективность профилактики обострений РС как IFNB, так и
ГА [10,14]. Длительное наблюдение (от 3 до 10 лет) за больными показывает,
что лечение ГА достоверно снижает количество обострений и уменьшает
темп накопления стойких инвалидизирующих симптомов [13,15]. Несмотря
на применение IFNB, иГА у ряда больных сохраняется активность РС и воз-
никает необходимость поиска других методов терапии – модификации дозы
и комбинации препаратов, использования селективных иммуномодуляторов,
моноклональных антител, генной и иммуноспецифической терапии, Т-кле-
точных вакцин (многие из этих методов находятся на стадии предклинических
и клинических исследований). Помимо иммуномодулирующих препаратов,
используются иммуносупрессоры, направленные на миграцию лимфоцитов
и относящиеся к препаратам второй линии терапии этого заболевания –
натализумаб, финголимод неселективные препараты – митоксантрон, селек-
тивные препараты – алемтузумаб [16].
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Не меньшее значение имеет своевременное и адекватное назначение
симптоматической терапии при РС,которая может значительно облегчить
состояние пациента, улучшить качество жизни, способствовать социальной
реабилитации. При лечении таких вариантов РС, как - ВПРС и  ППРС – симп-
томатическое лечение РС  зачастую является единственным способом
облегчения состояния пациентов [6].

Для повышения эффективности терапии больных РС разного возраста,
на наш взгляд, целесообразно провести анализ проводимого лечения в
возрастном аспекте.

Цель исследования: сравнить эффективность лечебной тактики у боль-
ных РС разного возраста в разных стадиях заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Обследовано 100 пациентов с РС в возрасте от 20 до 65 лет. Первая

группа (I) состояла из 50 больных молодого возраста (20-35 лет), дебют
заболевания, у которых в среднем приходился на 24,0±3,5 год. Вторая группа
(II) – из 50 пациентов  старшего возраста (35-60 лет), дебют РС у которых
приходился в среднем на 41±5,3 года. У всех пациентов I группы диагности-
рован ремиттирующий тип течения РС (РРС). Во II группе ППРС  определен
у шести больных, ВПРС – у девяти, РРС – у 35 . 

Проводился  анализ частоты проводимого превентивного, и симптома-
тического лечения вне обострений у пациентов обследуемых групп.

Для изучения влияния ГА на тяжесть заболевания, и замедление про-
грессирования РС у обследуемых оценивали частоту обострений (ЧО) в тече-
ние двух лет. Также для объективизации оценки эффективности лечения
определяли уровень неврологического дефицита по шкале  EDSS.

Для обработки материала использовали пакеты программ базовой ста-
тистики Stata 12. Сравнение значений показателей проводилось с помощью
непараметрических критериев χ² (критерий Пирсона), Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Средний балл по шкале инвалидизации EDSS для всех больных I группы

составил 3,1±1,0, у пациентов II группы составил 3.6 ±1.1.Средняя продол-
жительность заболевания у пациентов первой группы составляла 6,0±3,5, у
больных второй группы –7,6 ±4,0.

Проанализированы результаты лечения кортикостероидами в период
обострения у пациентов молодого и старшего возраста. 

По результатам анализа эффективности пульс-терапии, назначаемой в
стадии обострения PC, было определено, что положительный эффект опре-
делялся у 44 больных первой группы,  4отмечали незначительное улучшение,
и отсутствие эффекта  было у двух  пациентов. У 32 больных второй группы
был определен положительный эффект, незначительное улучшение отмеча-
лось у 10,  а у восьми пациентов проведение пульс терапии кортикостерои-
дами не давало положительного результата. Результаты наших наблюдений
показали эффективность пульс терапии у больных обеих групп, однако в
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группе молодого возраста она  была достоверно выше (р=0,017). Между тем
в группе старшего возраста процент больных с отсутствием эффекта на
введение пульс-терапии было значимо выше, нежели у пациентов молодого
возраста (рис.1).

Рис. 1. Оценка эффективности, принимаемой пульс терапии в
обследуемых группах

Примечание: * статистически значимая разница показателей эффектив-
ностипульс-терапии; # статистически значимая разница между показателями
неэффективности  пульс-терапи;  (р < 0,05, - критерий χ2).

При ретроспективном анализе проводимого лечения  вне обострений у
больных обеих групп было выявлено, что у пациентов I группы ПИТРС
получали 17 человек, остальные 33 принимали одну симптоматическую
терапию. У пациентов II группы  ПИТРС получали восемь пациентов, а 42
больным  проводилась только симптоматическая терапия.

Таким образом,  при сравнительном анализе  принимаемого лечения,
была определена достоверно значимая разница в частоте назначения пре-
вентивной терапии в группе молодого возраста, тогда как в группе старшего
возраста значимо преобладало число пациентов, принимающих симптома-
тическую терапию (рис.2).
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Рис. 2. Частота назначения ПИТРС и симптоматической терапии
больным разного возраста

Примечание: * статистически значимая разница назначения ПИТРС; #
статистически значимая разницаназначения симптоматической терапии (р <
0,05, - критерий χ2).

В первой группе 3 пациента принимали интерферон бета-1b, 2-интерфе-
рон бета-1a, 7- ГА, 2- финголимод, 2- натализумаб. Во второй группе интер-
ферон бета-1b принимал 1 больной, ГА- 5, финголимода - 2 (табл. 1).
Наиболее часто больным назначался ГА, эффективность применения кото-
рого мы и проанализированы в последующем.

Таблица 1
Распределение больных, принимающих разные препараты ПИТРС

Для анализа эффективности лечения ПИТРС у больных молодого и стар-
шего возраста, из первой  группы были отобраны 7пациентов, из второй
группы –  5, получающих ГА. Период наблюдения составил два года. В группы
сравнения включено 20 больных РС не применявших превентивной терапии,
сопоставимых с обследуемыми пациентами по возрасту и длительности заболевания. 
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У больных I группы, получающих ГА, средняя частота обострений за 2
года  составила 0,42,  в группе симптоматического лечения– 1,28 (р=0,043).
У пациентов старшего возраста, принимающих ГА, частота обострений
составила 0,76, в группе симптоматического лечения 1,9(р=0,022).Получен-
ные данные свидетельствуют о статистически достоверном снижении
частоты обострений в обеих группах больных в сравнении с группами конт-
роля. Однако, при сравнении показателя ЧО у больных РС обеих групп между
собой, у пациентов молодого возраста эффект был более заметен, хотя
отличия не достигали статистически достоверного уровня.

У пациентов первой группы, после двухлетнего приема ГА средний балл
по шкале EDSS составил 2,5±1,0 балла, у больных второй группы – 3,3. У
больных молодого возраста, принимающих симптоматическое лечение, средний балл
EDSS  составил 3,7±0,8 (р=0,018), старшего возраста – 4,5±0,8 баллов (р=0,016)
(рис3). В группах контроля отмечалось достоверно значимое  ухудшение
состояния в виде нарастания балла EDSS.

Таким образом, больные получавшие ПИТРС в течении 2 лет как моло-
дого, так и старшего возраста, становились менее инвалидизированными по
сравнению с сопоставимыми пациентами по возрасту и длительности
болезни, но получавшими лишь симптоматическое лечение. Вместе с тем
больные старшего возраста, принимавшие ПИТРС, достигали за 2 года боль-
шей степени инвалидизации, нежели молодые пациенты на той же терапии. 

Рис. 3. Сравнительный анализ эффективности терапии ГА в группах
пациентов разного возраста.

Примечание: * статистически значимая разница показателей I группы; #
статистически значимая разница показателей II группы  (р < 0,05, - критерий
χ2); СЛМ - симптоматическое лечение у молодых пациентов; СЛС - симпто-
матическое лечение у старших пациентов.
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Основными задачами симптоматической терапии  при PC являются:
уменьшение выраженности неврологических симптомов или полная компен-
сация этих симптомов;  максимально долгое сохранение способности боль-
ного к профессиональной деятельности или самообслуживанию в быту.
Мы проанализировали основные  наиболее назначаемые  препараты симп-
томатического лечения при различных неврологических симптомах у
больных РС молодого и старшего возраста (табл. 2).

Таблица 2
Препараты симптоматического лечения  у больных РС

ВЫВОДЫ
Использование пульс-терапии метилпреднизолоном дает положитель-

ные результаты у больных как молодого, так и старшего возраста, однако,
его эффективность несколько ограниченна в группе старшего возраста.

Определяется значимая разница в назначении ПИТРС у  больных РС
разного возраста: молодым пациентам ПИТРС назначается чаще,  тогда как
в группе старшего возраста преобладает число пациентов принимающих
симптоматическую терапию.

У больных, получавших ПИТРС, отмечается снижение активности забо-
левания и менее выраженное нарастание инвалидизации по сравнению с
пациентами, получавшими лишь симптоматическое лечение.
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Л.І.Соколова, М.М.Сепіханова
Порівняльний аналіз ефективності диференційованого 
лікування розсіяного склерозу у пацієнтів різного віку
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Вступ. В останні роки досягнуті значні успіхи в розумінні патогенетичних
механізмів розвитку демієлінізуючого процесу при розсіяному склерозі (РС),
в діагностиці та лікуванні цього захворювання. Оскільки РС за механізмом
розвитку і типам клінічного перебігу є неоднорідним захворюванням, терапія
носить комплексний характер

Мета. Порівняти ефективність лікувальної тактики у хворих на РС різного
віку в різних стадіях захворювання.

Матеріал і методи. Обстежено 100 пацієнтів з РС у віці від 20 до 65 років.
Перша група (I) складалася з 50 хворих молодого віку (20-35 років). Друга
група (II) – з 50 пацієнтів старшого вік (35-60 років). Проводився аналіз частоти
призначення превентивного та симптоматичного лікування поза загострен-
нями у пацієнтів обстежуваних груп. Порівняння значень показників оцінювалося за
допомогою непараметричних критеріїв χ² (критерій Пірсона), Манна-Уїтні.

Результати. Дослідження продемонструвало ефективність пульс-терапії
метилпреднізолоном у хворих як молодого, так і старшого віку, однак, його
ефективність дещо обмежена в групі старшого віку. Визначено значуща різ-
ниця в призначенні препаратів, що змінюють перебіг РС у хворих різного віку:
молодим пацієнтам модифікуючі медикаментозні засоби призначаються ча-
стіше, тоді як в групі старшого віку переважає число пацієнтів, які приймають
симптоматичну терапію.

Ключові слова: розсіяний склероз, вік дебюту, ефективність лікування.

L. Sokolova, M. Sepіkhanova
Comparative analysis of differential treatment efficacy of 

multiple sclerosis in patients of all ages
O.O.Bogomolets National Medical University

Introduction. In recent years, it was made the significant progress in under-

standing the pathogenic mechanisms of demyelinating process at multiple sclero-

sis (MS), in the diagnosis and treatment of this disease. According to the

mechanisms of development and types of clinical course multiple sclerosis is het-

erogeneous, that’s why its therapy should be complex.
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Aim. To compare the efficacy of treatment policy in case of MS patients of dif-

ferent ages at different stages of the disease.

Material and methods. We examined 100 patients with MS aged 20 to 65

years. The first group (I) consisted of 50 young patients (20-35 years). The second

group (II) consisted of 50 patients of older age (35-60 years). We carried out the

analysis of the frequency of preventive and symptomatic treatment order in pa-

tients outside exacerbations in the examined groups. The comparison of indicators

was performed by using nonparametric χ² (Pearson criteria), Mann-Whitney test.

Results. The study demonstrated the efficacy of methylprednisolone pulse-

therapy in patients both of young and older age, however, its efficacy is limited to

some degree in the older age group. The significant difference was discovered in

the prescription of disease-modifying drugs for the treatment of MS in patients of

different ages: disease-modifying drugs are more often prescribed for the young

patients, whereas in the group of older age it is dominated the number of patients,

who are treated symptomatically.

Key words: multiple sclerosis, age debut, treatment efficacy.
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ВЕГЕТАТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ПОПЕРЕКОВО-
КРИЖОВИХ РАДИКУЛЯРНИХ СИНДРОМАХ У ХВОРИХ

НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л Шупика
Мета. Дослідження вегетативних порушень у пацієнтів з попереково-

крижовими  радикулярними синдромами на фоні цукрового діабету.
Матеріал та методи. Проведено комплексне обстеження 112 пацієнтів з

попереково-крижовими радикулярними синдромами на фоні цукрового діа-
бету, яке включало: клініко-неврологічне, клініко-лабораторне, нейровізу-
альне та нейропсихологічне дослідження. При проведенні клініко-
неврологічного обстеження вивчалися вегетативні порушення та характери-
стики больового синдрому. Середній вік обстежуваних становив 59 ± 0,54 років.
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Результати. Больовий синдром був провідним у пацієнтів з попереково-
крижовими радикулопатіями на фоні цукрового діабету, мав симпаталгічні
риси та супроводжувався численними вегетативно-трофічними розладами
(сухістю шкіри, витоншенням шкірних покривів, тріщинами шкіри, гіперкера-
тозом, порушенням судомоторики, різноманітними змінами дермографізму,
порушенням оволосіння). 

Висновки. У клінічній картині попереково-крижових радикулопатій у
пацієнтів з цукровим діабетом має місце вегетативна дисфункція, яка вносить вагомий
внесок у формування особливостей больового синдрому при вказаній патології.

Ключові слова: больовий попереково-крижовий синдром, вегетативні
порушення, цукровий діабет.

ВСТУП
Відомо, що діабетичну нейропатію супроводжують вегетативні порушення

до розвитку (окрім судинних та трофічних розладів) вираженого больового
синдрому з певними характеристиками симпаталгій [2,4,5]. Така особливість
ураження вегетативних волокон при цукровому діабеті (ЦД) пов’язана з тим,
що в патологічний процес залучаються, в першу чергу, немієлізовані та слаб-
комієлізовані волокна С та В типу (тобто, прегангліонарні та постгангліонарні
вегетативні волокна), тому що основних проявів діабетичної нейропатії є нев-
ропатичний біль, який має симпаталгічний (вегеталгічний) характер. [1,3, 6].

Це зумовило актуальність більш детального вивчення особливостей
вегетативних порушень, а також характеристик больового синдрому при
попереково-крижових радикулярних синдромах у хворих на цукровий діабет.

Мета. Вивчення вегетативних порушень у пацієнтів з попереково-крижо-
вими радикулярними синдромами на фоні цукрового діабету.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Під нашим спостереженням було 112 пацієнтів з попереково-крижовими

радикулярними синдромами на фоні цукрового діабету, які перебували на
обстеженні та лікуванні в неврологічному відділенні Київської міської клінічної
лікарні № 12, яка є базою кафедри неврології № 2 Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Вік пацієнтів становив від
45 до 75 років. Середній вік обстежених склав 59±0,54 роки. Серед обсте-
жених переважали жінки. 

Для деталізованого аналізу вибрані пацієнти з ЦД ІІ типу. В якості конт-
ролю обстежені: 30 осіб з попереково-крижовими радикулярними синдро-
мами без наявних порушень вуглеводного обміну та 30 практично здорових
осіб. Обстежені групи були рандомізовані за віком і статтю. 

Одним із фрагментів дослідження було детальне клініко-неврологічне
обстеження та дослідження неврологічного статусу в динаміці. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При детальному неврологічному обстеженні пацієнтів з попереково-

крижовими радикулярними синдромами на фоні ЦД було виявлено численні
вегетативно-трофічні розлади (сухість шкіри, витоншення шкірних покривів,
тріщини шкіри, гіперкератоз, порушення судомоторики, різноманітні зміни
дермографізму, порушення оволосіння).
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Так, гіпотрихоз в сегменті іннервації ураженого корінця було зареєстро-
вано у 53% пацієнтів; гіпотрихоз в області дистальних відділів нижніх кінцівок
– у 71% пацієнта. 

Порушення судомоторних реакцій у вигляді гіпогідрозу дистальних відді-
лів ніг мало місце у 82% обстежених. Звернуло на себе увагу те, що більш
виражені зміни виявлялись в області іннервації уражених корінців майже у
43% випадків). Потоншення шкіри та мікротріщини шкіри в області дистальних
відділів нижніх кінцівок зареєстровано у 56% пацієнтів.

Певні особливості мали прояви дермографізму у пацієнтів з радикуляр-
ними синдромами на фоні цукрового діабету. так, переважав червоний дер-
мографізм. В області іннервації уражених корінців у 77% пацієнтів визначався
червоний розлитий дермографізм, що довго утримувався; у 6% пацієнтів –
дермографізм був червоний розлитий, з елементами уртикарного; у 9% паці-
єнтів – білий дермографізм; а у 8% пацієнтів спочатку з'являвся білий дер-
мографізм, а потім змінювався на червоний, який довго утримувався.
В дистальних відділах нижніх кінцівок у переважної більшості пацієнтів
(а саме - у 79%) виявлявся червоний розлитий дермографізм.

У пацієнтів з радикулярними синдромами, які не мали ознак порушень
вуглеводного обміну, також були виявлені ознаки ураження вегетативних
волокон. Так, в зоні іннервації ураженого корінця у 56,7% пацієнтів мав місце
гіпотрихоз; у 13,3% пацієнтів - гіпергідроз, у 26,7% пацієнтів – гіпогідроз.
У 60% пацієнтів з цієї групи загальних чи лоркальних порушень потовиділення
не було. У пацієнтів контрольної групи (на відміну від пацієнтів основної групи)
переважав білий стійкий дермографізм, який виявлявся в зоні іннервації ура-
женого корінця у 76,7% пацієнтів; у 13,3% пацієнтів мав місце червоний роз-
литий дермографізм; у 10% пацієнтів мав місце білий широкий дермографізм,
що був помітно підвищеним. 

У пацієнтів з радикулярним синдромом на фоні цукрового діабету спо-
стерігались ознаки гіпотрофії м’язів в зоні іннервації уражених корінців, так,
гіпотрофія, в тому чи іншому ступені вираженості, мала місце у 63% пацієнтів,
а у пацієнтів з радикулярним синдромом без порушень вуглеводного обміну
гіпотрофія м’язів  у відповідних міотомах була  у 40% пацієнтів.

Серед пацієнтів обох груп з попереково-крижовими радикулярними син-
дромами у всіх пацієнтів провідним синдромом був больовий, що й обумо-
вило його детальне дослідження в ході нашої роботи.

У всіх хворих на ЦД з попереково-крижовими радикулярними синдро-
мами біль мав ознаки невропатичного. Каузалгічні характеристики болю були
у 92% хворих, дизестезія – у 64% хворих, гіперпатія – у  48%, алодинія - у
32%. За відсутності цукрового діабету біль при радикулярних синдромах у
93,7% пацієнтів не мав чітких ознак невропатичного, а у решти 6,3% - були
ознаки каузалгії. Вегеталгічний біль при попереково-крижових радикулопатіях
у пацієнтів з ЦД обумовлений зокрема і тим, що при ЦД загалом страждають
структури вегетативної нервової системи на різних рівнях.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, у клінічній картині попереково-крижових радикулопатій у

пацієнтів з ЦД мають місце численні вегетативні порушення.  Виявлені зміни
з боку вегетативної нервової системи безумовно відіграють значну роль у
формуванні особливостей больового синдрому у пацієнтів з попереково-
крижовими радикулопатіями на фоні ЦД, проте  характер та взаємний вплив
між вегетативними порушеннями та характеристиками больового синдрому
ще потребують подальшого уточнення.
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Е.В.Ткаченко, О.Н.Кононец 
Вегетативные нарушения у пациентов с пояснично-крестцо-

выми радикулярными синдромами на фоне сахарного диабета
Национальная медицинская академия последипломного образова-

ния имени П.Л.Шупика
Цель. Исследование вегетативних нарушений у пациентов с пояснично-

крестцовыми радикулярными синдромами на фоне сахарного диабета.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 112 паци-

ентов с пояснично-крестцовыми радикулярными синдромами на фоне сахар-
ного диабета, которое включало: клинико-неврологическое, клинико-
лабораторное, нейровизуальное и нейропсихологическое обследование. При
проведении  клинико-неврологического обследования изучались вегетатив-
ные нарушения и характеристики болевого синдрома. Средний возраст
обследованных составил 59 ± 0,54 года. 

Результаты. Болевой синдром был ведущим  у пациентов с пояснично-
крестцовыми радикулопатиями на фоне сахарного диабета, имел симпатал-
гические черты и сопровождался многочисленными вегетативно-
трофическими расстройствами (сухостою кожи, истончением кожних покро-
вов. Трещинами кожи, гиперкератозом, судомоторными нарушениями, раз-
личными нарушениями дермографизма, нарушением оволосения). 

НЕВРОЛОГІЯ

301
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Выводы. В клинической картине пояснично-крестцовых радикулопатий
у пациентов с сахарным диабетом имеет местовегетативная дисфункция, ко-
торая вносит значимый вклад в формирование особенностей болевого син-
дрома при указанной патологи

Ключевые слова: болевой пояснично-крестцовый синдром, вегетатив-
ные нарушения, сахарный диабет.

Ye. V. Tkachenko, O. M. Kononets 
Autonomic disorders in patients with lumbosacral radicular
syndromes against the background of diabetes mellitus

Shupyk National medical academy of postgraduate education
Objective. To study autonomic disorders in patients with lumbosacral radicular

syndromes against the background of diabetes mellitus.

Material and methods. 112 patients aged 59 ± 0,54 with lumbosacral radic-

ular syndromes against the background of diabetes mellitus were carried out a

comprehensive survey, which included clinical and neurological, clinical laboratory,

neurovisual and neuropsychological examination. Having conducted the clinical

and neurological examination we studied the patients' autonomic disorders and

pain syndrome characteristics. 

Results. Pain syndrome was dominant in patients with lumbosacral radicu-

lopathy against the background of diabetes mellitus, it had the signs of sympa-

thalgy and accompanied by numerous neurotrophic disorders (dry skin, dermal

thinning, cracked skin, hyperkeratosis , sweating disorders, dermatography,

decreased pilosis).

Conclusions. The clinical picture of patients with lumbosacral radiculopathy

against the background of diabetes mellitus is characterized by autonomic dys-

function, due to the dysfunction the features of pain syndrome are often formed in

the pathology.

Keywords : pain lumbosacral syndrome, autonomic disorders, diabetes mellitus.
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О. В.Ткаченко, У. М.Мартинюк 

ОКРЕМІ КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ ТРИВОЖНОСТІ І ДЕПРЕСІЇ В ГОСТРОМУ

ПЕРІОДІ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У
ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ЩЕЛЕПНО-

ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П. Л. Шупика,  
Київська міська клінічна лікарня  №12

Мета. Вивчення клініко-нейропсихологічних характеристик тривожності і
депресії в  гострому  періоді закритої черепно-мозкової травми у пацієнтів з
переломом кісток щелепно-лицевої ділянки.

Матеріал та методи. Нами проведено обстеження  30 пацієнтів молодого
та середнього віку з поєднаною краніо-фаціальною травмою (в її гострий
період), які перебували на обстеженні та лікуванні в щелепно-лицевих відді-
леннях КМКЛ №12. Середній вік пацієнтів становив 27,3±7,6 років. Серед
обстежених переважали чоловіки (4:1). Усім пацієнтам проводили обсте-
ження, яке включало детальне дослідження неврологічного статусу, нейро-
психологічні тести на тривожність (опитувальник Спілбергера для визначення
ситуаційної та особистісної тривожності) та депресію (опитувальник депресії
Бека), рентгенографічне дослідження кісток черепа та лицевого скелету,
КТ головного мозку.

Результати. У обстеженого контингенту в 63,3% мали місце переломи
нижньої щелепи, у 16,7% - верхньої щелепи.  У всіх пацієнтів був біль в ділянці
перелому у 73,3%, загальна слабкість, у 63,3% головний біль. При деталь-
ному неврологічному обстеженні у більшості пацієнтів були виявлені коорди-
наторні розлади та рефлекси орального автоматизму. Встановлено, що у
пацієнтів із закритою черепно-мозковою травмою та переломами кісток ще-
лепно-лицевої ділянки зростав рівень тривожності, переважно ситуаційної у
порівнянні з особистісною, депресивні розлади в гострому періоді  не спостерігались.

Висновки.  Виявлено, що рівень особистісної та ситуаційної тривожності
у пацієнтів із закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток
щелепно-лицевої ділянки є помірними, при цьому рівень ситуаційної тривож-
ності є вищим за особистісну, депресивних розладів не виявлено.

Ключові слова: закрита черепно-мозкова травма,  перелом кісток,
щелепно-лицьова ділянка, поєднана краніо-фаціальна травма, тривога, депресія.

ВСТУП
Черепно-мозкова травма (ЧМТ)  як і досі залишається серед найбільш

актуальних медико-соціальних проблем. Травматичні пошкодження черепа
та головного мозку складають 30–40% усіх травм і займають провідне місце
за показниками летальності серед осіб працездатного віку. За даними
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Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно у світі отримують ЧМТ понад 10 млн.
осіб, 250–300 тис із цих випадків завершуються летально [1]. За збитками, які за-
вдаються  суспільству, черепно-мозкові травми займають одне з перших місць [2]. 

У зв’язку з розповсюдженістю, так званої «легкої закритої черепно-моз-
кової травми» (ЗЧМТ) та наявністю пов’язаних із нею післятравматичних роз-
ладів виникає важлива самостійна не лише науково-медична, а й соціально-
економічна проблема.  Цим обумовлена і доцільність дослідження нейропси-
хологічних розладів при закритій черепно-мозковій травмі[3].

Попри чисельні дослідження ЗЧМТ, клініко–патогенетичні характеристики
поєднаної ЗЧМТ та переломів щелепно-лицевої ділянки  потребують уточ-
нень, зокрема ті, що стосуються нейропсихологічних аспектів.

Мета дослідження - вивчення клінічної картини, нейропсихологічних ха-
рактеристик депресії та тривожності (ситуаційної та особистісної) в гострий
період сполученої закритої черепно-мозкової травми пацієнтів з переломом
кісток щелепно-лицевої ділянки.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Обстежено 30 пацієнтів молодого та середнього віку із сполученням

закритої черепно-мозкової травми  та перелому кісток щелепно-лицевої
ділянки (в гострий період). Усім пацієнтам проводили комплексне невроло-
гічне обстеження, нейропсихологічне дослідження тривожності (ситуаційної
та особистісної) та депресії, рентгенографію кісток щелепно-лицевої ділянки
та кісток черепа, за показами – КТ головного мозку. При нейропсихологічному
обстеженні використовували: опитувальник депресії Бека та опитувальник
Спілбергера для визначення ситуаційної та особистісної тривожності.

Усі обстежені пацієнти перебували на лікуванні у  щелепно –лицевих від-
діленнях №1 та №2 Київської міської клінічної лікарні №12. На базі лікарні
знаходяться кафедра неврології №2 та кафедра щелепно –лицевої хірургії
НМАПО імені П. Л. Шупика. Серед обстежених було 24 (80%) чоловіка та 6
(20%) жінок. Середній вік становив 27,3±7,6 роки.

У обстежених структура переломів щелепно-лицевої ділянки виявилась
наступною: перелом нижньої щелепи було виявлено у 63,3% пацієнтів (з од-
ного боку 20%, з обох боків  43,3%), перелом верхньої щелепи – у 16,7%, пе-
релом виличної кістки - у 13,3%, перелом декількох кісто щелепно-лицевої
ділянки був у 6,7%.

Рис. Структура локалізації переломів кісток щелепно-лицевої ділянки
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На час поступлення у всіх пацієнтів були скарги на асиметрію обличчя та
біль в ділянці травматичного ушкодження. Загальна слабкість була у 73,3%,
головний біль турбував 63,3% пацієнтів,  головокружіння – 56,7%, хиткість
при ході – 20% , нудота - 16,7% та порушення сну - 16,7% пацієнтів. При вив-
ченні анамнезу про втрату  свідомості повідомило лише 56,7% обстежених,
ретро- та антероградна амнезія була в 33,3%. Проте, при деталізації скарг,
особливостей відчуттів в момент отримання травми та після неї, 83,3% паці-
єнтів не могли надати відповідну інформацію щодо деталей отримання
травми, що могло бути опосередкованим свідченням можливої втрати свідомості. 

При аналізі результатів неврологічного обстеження нами було встанов-
лено, що у обстежених нами пацієнтів найбільш частими симптомами були
порушення конвергенції - у 90%,  горизонтальний   дрібнорозмашистий ні-
стагм в крайніх відведеннях - 83,3%,  промахування при виконанні пальце-
носової та колінно-п’яткової проб – у 76,7%, рефлекси орального
автоматизму - у 73,3%, ознаки пірамідної недостатності - у 67,7%,  хиткість в
позі Ромберга - у 63,3% з усіх обстежених пацієнтів. У 86,7% пацієнтів спо-
стерігались розлади больової чутливості на обличчі. Новою інформацією вия-
вились результати дослідження вібраційної чутливості на обличчі, так над зоною
перелому зниження вібраційної чутливості спостерігалось в 90% обстежених.

В 1-3 день після отримання травми у 66,7% пацієнтів із закритою
черепно-мозковою травмою та переломами кісток щелепно-лицевої ділянки
було виявлено підвищення рівня лейкоцитів, при цьому клінічно окреслених
ускладнень у обстеженої групи пацієнтів не спостерігалось.

За даними опитувальника Спілбергера середній рівень ситуаційної  три-
вожності в перші 3 дні з часу отримання травми  становив 40,3±9,6  балів,
тоді як рівень особистої  тривожності був 37,7±7,2   бали. Обидва показники
відповідають помірному рівню тривожності.  У 5 пацієнтів із закритою че-
репно-мозковою травмою та переломом кісток щелепи рівень  ситуаційної
тривожності виявився нижчим, ніж рівень особистої тривожності. 

За даними опитувальника депресії Бека, середній рівень депресії стано-
вив 8,7±4,2 бали, що свідчило про відсутність у обстежених депресивних роз-
ладів в гострому післятравматичному періоді.

ВИСНОВОК
Виявлено, що рівень особистісної та ситуаційної тривожності у пацієнтів

із закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток щелепно-лице-
вої ділянки  є помірними, при цьому рівень ситуаційної тривожності є вищим
за особистісну, депресивних розладів не виявлено.

Отримані дані є підґрунтям для подальшого уточнення ролі нейропсихо-
логічних розладів у перебігу післятравматичного періоду  при сполученні
закритої черепно-мозкової травми та переломі кісток щелепно-лицевої ділянки.
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Е. В.Ткаченко, У. М.Мартынюк 
Отдельные клинико–нейропсихологические характеристики

тревожности и депрессии в остром периоде закрытой 
черепно-мозговой травмы у пациентов с переломами

костей челюстно–лицевой области
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика,  
Киевская городская клиническая больница  №12

Цель. Изучение клинико-нейропсихологической характеристики острого
периода закрытой черепно-мозговой травмы у пациентов с переломами ко-
стей челюстно–лицевой области. 

Материал и методы. Нами было обследовано 30 пациентов молодого и
среднего возраста с сочетанной кранио-фациальной травмой (в острый пе-
риод), которые были на обследовании и лечении в челюстно-лицевых отде-
лениях КГКБ№ 12. Средний возраст пациентов составил 27,3±7,6 лет. Среди
обследованных большинство составляли мужчины (4:1). Всем пациентам
проводили обследование, которое включало тщательное исследование нев-
рологического статуса, нейропсихологические тесты на тревожности (опрос-
ник Спилбергера для определения ситуативной и личностной тревожности)
и депрессию (опросник депрессии Бекка), рентгенографию костей и костей
черепа и лицевого скелета, по показаниям - КТ головного мозга.

Результаты. У обследованного контингента в 100% имела место боль в
месте перелома, в 73,3% - общая слабость, в 63,3% - головная боль. При
тщательном неврологическом исследовании у большинства пациентов имели
место координаторные нарушения и рефлексы орального автоматизма. Уста-
новлено, что у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой  и перело-
мами костей челюстно-лицевой области увеличивался уровень тревожности,
в большей мере ситуационной по сравнению з личностной, депрессивных
расстройств в остром периоде не отмечалось.

Выводы. Установлено, что уровень личностной и ситуативной тревож-
ности у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ко-
стей челюстно-лицевой области был умеренным, при этом уровень
ситуативной тревожности выше личностной, депрессивных расстройств не выявлено. 

Ключевые слова: закрытая черепно - мозговая травма, перелом костей
челюстно - лицевой области, сочетаная кранио - фациальная травма,
тревога, депрессия.
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Ye.V. Tkachenko, U. M. Martynyuk 
Clinical and Neuropsychological Characteristics of Anxiety and

Depression at the Acute Stage of Closed Head Injuries in Patients
with Maxillofacial Fractures 

Shupyk National medical academy of postgraduate education,
Kyiv City Clinical Hospital № 12

Aim. Studying the clinical and neuropsychological characteristics of anxiety  and de-

pression at the acute stage of closed-head injuries in patients with maxillofacial fractures.

Methods and subjects. 30 young and middle-aged patients, aged 27.3±7,6,

with combined craniofacial trauma (at the acute stage) were clinical trial subjects

at the Maxillofacial Department of Kyiv City Clinical Hospital No.12. The ratio of

men and women was 4:1. All the patients underwent a comprehensive examina-

tion, including the detailed study of the neurologic status, neurological testing of

anxiety (Spielberger's Test Anxiety Inventory) and depression (Beck Depression

Inventory),  radiography of facial and skull bones, CT of the brain.

Results. The examinees were found to have pain in the area of the fracture

(100%), weakness (73.3 %) and headache (63.3 %). When being examined most

of the patients presented coordinative disorders and oral automatism reflexes. The

patients with closed-head injuries and maxillofacial fractures were detected to have

the increased anxiety level, the level of situational anxiety was higher than that of

the personal one, no depressive disorders were observed.

Conclusions. The level of situational and personal anxiety in the patients with

closed-head injuries and maxillofacial fractures was found to be moderate, the

level of situational anxiety was higher than that of the personal one, no depressive

disorders were detected.  

Keywords: closed-head injury, maxillofacial fracture, combined craniofacial

trauma, anxiety, depression.
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Л.Л.Чеботарьова, А.І.Третьякова 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ З ВЕРТЕБРО-

ГЕННОЮ ШИЙНОЮ МІЄЛОПАТІЄЮ
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України”, м. Київ
Вступ. В проблемі діагностики вертеброгенних нейрокомпресійних син-

дромів залишається багато незʹясованих питань, у тому числі,  вдосконалення
топічної діагностики ураження шляхом використання інформативних нейро-
фізіологічних (НФ) методів. 

Мета. Оцінка інформативності НФ методів діагностики у хворих з вертеб-
рогенною шийною мієлопатією (ВШМ).

Матеріали та методи. Обстежено 163 пацієнтів з вертеброгенною ший-
ною мієлопатією (ВШМ); чоловіків 56,44% (n=92), жінок – 43,56% (n=71). Се-
редній вік хворих становив 51,92± 11,83 роки. Діагноз встановлено за
результатами клініко-нейрофізіологічного дослідження та даними променевих
методів. НФ методи діагностики включали в себе реєстрацію екстероцептив-
ної супресії (ЕС), моторних викликаних потенціалів (МВП), соматосенсорних
викликаних потенціалів (ССВП). Оцінку інформативності НФ методів діагно-
стики проводили залежно від виразності неврологічного дефіциту за шкалою
JOA, використовуючи найбільшу частоту накопичення ознаки показників да-
ного методу діагностики. 

Результати. Для МВП оцінювали інформативність змін параметрів: часу
центрального моторного проведення (ЧЦМП), латентності кіркових МВП
(кМВП), амплітуди і тривалості кМВП; для ССВП  ˗ змін показників пікової ла-
тентності N13, N20, міжпікових інтервалів (МПІ) N9-N13, N11-N13, N9-N20;
для ЕС ˗ показників початкової латентності періоду мовчання та його трива-
лості. Виявилося, що індекс інформативності (Ii) НФ методів склав: Ii ССВП >
Ii ЕС > Ii ТМС = 0,568>0,449>0,306. 

Висновки. Найбільш інформативним методом діагностики ВШМ є до-
слідження ССВП. Проте, вирішальне значення у верифікації топіки та тяжкості
клініко-неврологічних розладів у хворих з ВШМ мають дані транс краніальної
магнітної стимуляції (ТМС) та ЕС разом із показниками ССВП. 

Ключові слова: вертеброгенна шийна мієлопатія, діагностика, інформа-
тивність нейрофізіологічних методів.

ВСТУП
Найбільш частою причиною синдрому шийної мієлопатії є вертеброгенна

компресія спинного мозку (СМ) при деформуючому спондильозі, спондило-
артрозі, остеохондрозі, посттравматичному та вродженому стенозі хребтового
каналу [1,2]. Наявність дегенеративно-дистрофічних змін у шийному відділі
хребта є поширеним явищем серед населення в цілому, проте, спондильоз
шийного відділу може мати й безсимптомний перебіг. Зазвичай, клінічні про-
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яви з’являються вже після 40 років, як правило, між 50 та 70 роками, однак
шийна мієлопатія може початися і в молодому віці [3,4]. До захворювання
частіше схильні чоловіки, причому співвідношення частоти ураження серед
чоловіків та жінок становить 3:2 [5]. 

В індустріально розвинених країнах серед осіб старше 40 років пошире-
ність мієлопатій різного генезу досягає 1,9%. 

Хоча методи нейровізуалізації можуть визначити рівень анатомічної ком-
пресії СМ, він не обов'язково відповідає клінічним ознакам та функціональним
змінам. В сучасних працях з клінічної нейрофізіології та вертеброневрології
наголошується на нагальній потребі мати стандартизований протокол нейро-
діагностичного тестування хворих з ушкодженнями та захворюваннями
хребта і спинного мозку замість вибіркових, хоча й точних та інформативних
технологій, які дозволяють отримати лише обмежені відомості щодо стану
окремих функціональних систем (модулей) спинного мозку [6].  

Мета дослідження – оцінка інформативності НФ методів діагностики у
хворих з вертеброгенною шийною мієлопатією (ВШМ).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Всього досліджено 163 клінічних випадків вертеброгенного ураження

шийного відділу СМ. Серед обстежених 163 хворих із ВШМ чоловіки складали
56,44% (n=92), жінки – 43,56% (n=71). Середній вік хворих становив 51,92
роки; стандартне відхилення 11,83, стандартна помилка – 0,92.

Використано наступні методи обстеження: 1) клініко-неврологічний,
2) променеві методи: МРТ, СКТ, рентгенографія статична і функціональна,
3) НФ методи діагностики, 4) статистичні методи.

Ступінь тяжкості неврологічних розладів оцінювали за шкалою JOA
(Японської Ортопедичної Ассоціації) [7], ця шкала дозволяє підсумувати
оцінку рухових, чутливих і тазових розладів і характеризувати стан пацієнта
однією цифрою в балах. Основні параметри клінічної оцінки наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1
Оцінка ступеню тяжкості неврологічних розладів при шийній 

мієлопатії за шкалою JOA
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Продовження таблиці

Оцінка «0» відповідала повному порушенню функцій спинного мозку, «17
балів» – відсутності неврологічних порушень. 

Застосовано наступні методи НФ діагностики: реєстрація шкірно-м’язо-
вого рефлексу (ШМР) ˗ дослідження екстероцептивної супресії (ЕС) для ви-
явлення аферентно-еферентної дисфункції на рівні шийного потовщення;
моторні викликані потенціали (МВП) ˗ для кількісної градації тяжкості пору-
шень низхідних моторних шляхів; соматосенсорні викликані потенціали
(ССВП) на стимуляцію серединних нервів ̠  для оцінки ступеню порушень вис-
хідних чутливих шляхів. 

Всі НФ дослідження виконані на комп’ютерному електроміографі «Нейро-
МВП-4» («Нейрософт», РФ) з використанням магнітного стимулятора «Нейро-
МС» («Нейрософт», РФ). Усі пацієнти надали інформовану згоду на
проведення НФ дослідження.

Статистична обробка проводилася на персональному комп’ютері, за
допомогою ліцензійного програмного забезпечення Excel 2010 і Biostat 3.03,

в середовищі Windows 7 Professional 2013. Основу висновку про інформатив-
ність одного методу, тобто його показника на відміну від іншого методу і його
показника склала оцінка внутрішньогрупової та міжгрупової дисперсії за кри-
терієм Фішера розрахунковим та критичним критерієм Фішера.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для вивчення інформативності НФ методів, тобто визначення конкретних

критеріїв, за якими з достеменністю можна віднести вертеброгенне ураження
СМ до ВШМ, ми розділили дану групу спостереження на 4 підгрупи залежно
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від результатів клініко-неврологічного обстеження, тобто тяжкості невроло-
гічних розладів. Оскільки, об’єктивним зведеним показником оцінки клініко-
неврологічного статусу пацієнтів із ВШМ був бал за шкалою JOA, кожній з 4
підгруп ми присвоїли значення рангу за JOA. JOA 0 − без клінічних ознак −
інтервал 16-17 балів; JOA I − помірний (легкий) ступінь дисфункції шийного
відділу СМ − інтервал 12-15 балів; JOA II − середній ступінь (виражені пору-
шення) −  інтервал 6-11 балів; JOA III − важкий ступінь (грубі порушення) −
інтервал: 0-5 балів. Розподіл пацієнтів у підгрупах залежно від оцінки за
шкалою JOA подано на рисунку.

Рис. Розподіл пацієнтів у підгрупах залежно від оцінки за шкалою JOA
Інформативність НФ методів діагностики залежно від виразності невро-

логічного дефіциту за JOA визначали за найбільшою частотою накопичення
ознаки того чи іншого методу НФ діагностики.

Інформативність параметрів МВП оцінювали за змінами часу централь-
ного моторного проведення (ЧЦМП), латентності кіркових моторних виклика-
них потенціалів (кМВП), амплітуди кМВП і тривалості.

Інформативність ССВП визначали за змінами показників пікової латент-
ності N13, N20, МПІ N9-N13, N11-N13, N9-N20.

Інформативність ЕС оцінювали за показниками початкової латентності
періоду мовчання та його тривалості.

Дані показники було зведено в розрахункову матрицю інформативності
по кожній з підгруп відповідно, де оцінювались критичні значення, кореляційні
відношення, сила та інформативність. 

Зведені дані щодо найбільш інформативних показників НФ методів у ді-
агностиці ВШМ з оцінкою неврологічних розладів за шкалою JOA подано у
табл. 2.
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Таблиця 2
Зведені результати інформативності НФ показників у діагностиці

вертеброгенної шийної мієлопатії відповідно розподілу за шкалою JOA
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Як видно з даних табл. 2, індекс інформативності (Ii) НФ методів мав
наступний розподіл: Ii ССВП > Ii ЕС > Ii ТМС = 0,568>0,449>0,306

Проаналізувавши інформативність НФ методів, ми дійшли висновку про
те, що найбільш інформативним методом діагностики ВШМ у пацієнтів даної
групи спостереження (n=163) є дослідження ССВП. Саме зміна цих показників
була вирішальним доказом для розуміння поширеності та виразності мієло-
патичних розладів вертеброгенного характеру. Інші методи мали меншу
інформативність в цьому аспекті порівняно із ССВП, проте, дані ТМС та ЕС
разом із показниками ССВП мали вирішальне значення у верифікації рангу
(тяжкості) клініко-неврологічних розладів за шкалою JOA.

Оцінка функціонального стану провідникових рухових шляхів СМ є одним
з важливих клінічних завдань неврології і нейрохірургії. СМ, знаходячись у
хребтовому каналі, є недоступним для прямих НФ досліджень. Сучасні
методи нейровізуалізації не завжди дозволяють відповісти на питання,
що саме є причиною неврологічних симптомів при мієлопатії.

З моменту появи методу ТМС для збудження моторної кори описано
використання МВП з метою оцінки цілості кортико-спінальних шляхів, підт-
верджена кореляція між сповільненням ЧЦМП та клінічними порушеннями
[8], пролонгацією ЧЦМП та більш вираженою компресією СМ за даними МРТ
[9]. ТМС також забезпечує раннє виявлення – діагностику субклінічної форми
спондилогенної шийної мієлопатії, про що свідчать реєстрація збільшення
ЧЦМП, поліфазії МВП. Причому, на разі мієлопатії без ознак компресії СМ
ЧЦМП найчастіше залишається в нормі, а порушення виявляють з боку
кіркових МВП у вигляді зниженої амплітуди і зміненої форми.

Варіабельність амплітуди МВП при ТМС відмічається досить часто.
Це може пояснюватися хронодисперсним виникненням низхідних кортико-
спінальних імпульсів при стимуляції, що обумовлює асинхронне виникнення
потенціалу дії, у свою чергу, це впливає на амплітуду і площу моторної відповіді [10]. 

ССВП відображають проведення аферентного імпульсу шляхами загаль-
ної (соматосенсорної) чутливості переважно через задні канатики спинного
мозку, стовбур мозку і таламокортикальні шляхи у соматосенсорну кору
півкуль великого мозку [11].

Зміни амплітудно-часових параметрів компонентів ССВП N13, N20 відоб-
ражують ступінь дисфункції аферентних шляхів спинного мозку і не залежать
від наявності радикулопатії при шийному спондильозі. Компонент N13 є,
на думку ряду авторів [11,12], відповіддю задніх рогів спинного мозку і відоб-
ражує дисфункцію центральної сірої речовини.

Фізіологічні механізми реєстрації ЕС при стимуляції больовим стимулом
сенсорних чи змішаних нервів в літературі остаточно не визначені,  перева-
жають уявлення про те, що шкірний період мовчання (ПМ) є спінальним галь-
мівним рефлексом. Відсутність ПМ, гальмування ЕС пов’язують з перери-
ванням полісинаптичного інгібіторного спінального рефлексу, що можливо
при багатьох порушеннях: травмі спинного мозку, сирингомієлії, інтрамеду-
лярних спінальних процесах, спондилогенній ШМ [13,14]. В дослідженнях [14]
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у пацієнтів з шийною радикулопатією при стимуляції пальцевих гілок сере-
динного і ліктьового нервів не виявлено порушень ПМ, в той же час у хворих
зі спондилогенною ШМ реєстрували скорочення тривалості ПМ або його відсутність. 

Таким чином, у нашому дослідженні комплексне застосування методів
клініко-неврологічного та НФ обстеження у співставленні з результатами ней-
ровізуалізаційної діагностики забезпечило можливість отримання об’єктивної
оцінки функціонального стану провідникових та сегментарних структур ший-
ного відділу СМ у пацієнтів із ВШМ, виявлення субклінічної стадії ураження
СМ, нейромоніторингу спінальних функцій у динаміці лікування.

ВИСНОВКИ
Визначено інформативність комплексу НФ показників провідності корти-

коспінальних шляхів (ТМС), ССВП, сегментарних та полісегментарних реф-
лексів відповідно кожному рангу за клінічною оцінкою шийної мієлопатії згідно
шкали JOA (JOA 0 – JOA ІІІ); запропоновано групування НФ показників за
принципом: показники першого роду – зміна яких для даної групи пацієнтів
має найбільше інформативне значення, свідчить за виразність патології;
другого роду – показники, зміна яких для даної підгрупи пацієнтів має додат-
кове/допоміжне інформативне значення та у поєднанні з показниками
першого роду допомагає визначати наявність та виразність ВШМ або ж її
відсутність чи невиразність.
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Л.Л.Чеботарева, А.И. Третьякова 
Информативность нейрофизиологических методов диагно-
стики у больных с вертеброгенной шейной миелопатией

ГУ “Институт нейрохирургии им. акад. 
А. П. Ромоданова НАМН Украины”, г. Киев

Введение. В проблеме диагностики вертеброгенных нейрокомпрессион-
ных синдромов остается много невыясненных вопросов, в том числе оценка
информативности нейрофизиологических (НФ) методов. 

Цель. Оценка информативности НФ методов диагностики у больных с
вертеброгенной шейной миелопатией (ВШМ).

Материалы и методы. Обследовано 163 пациента с вертеброгенной
шейной миелопатией (ВШМ); мужчины 56,44 % (n = 92), женщины - 43,56 %
(n = 71). Средний возраст больных составил 51,92±11,83 года. Диагноз уста-
новлен по результатам клинико-НФ исследования и данных лучевых методов
диагностики. НФ методы включали в себя регистрацию экстероцептивной су-
прессии (ЕС), моторных вызванных потенциалов (МВП), соматосенсорных
вызванных потенциалов (ССВП). Информативность НФ методов диагностики
в зависимости от выраженности неврологического дефицита по шкале JOA

определяли по наибольшей частоте накопления признаков показателей ме-
тодов НФ диагностики. Результаты. Информативность параметров МВП оце-
нивали по изменениям времени центрального моторного проведения
(ВЦМП), латентности корковых МПП (кМВП), амплитуды и длительности
кМВП. Информативность ССВП определяли по изменениям показателей пи-
ковой латентности N13, N20, межпиковых интервалов (МПИ) N9-N13, N11-

N13, N9-N20. Информативность ЕС исследовали по показателям начальной
латентности периода молчания и его продолжительности. Индекс информа-
тивности (Ii) НФ методов составил: Ii ССВП > Ii ЕС > Ii ТМС = 0,568 > 0,449 > 0,306.
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Выводы. Наиболее информативным методом диагностики ВШМ яв-
ляется исследование ССВП. Однако, данные ТМС и ЕС вместе с показате-
лями ССВП имеют решающее значение в верификации тяжести клинико -
неврологических расстройств по шкале JOA у больных с ВШМ.

Ключевые слова: вертеброгенная шейная миелопатия, диагностика,
информативность нейрофизиологических методов.

L. Chebotariova, A. Tretiakova 
Informative value of neurophysiological diagnostic 

methods in patientswith vertebrogenic cervical myelopathy 
SI “Acad.A.P.Romodanov Institute of Neurosurgery, NAMS of Ukraine”
Introduction. There remain a lot of uncertain issues in the problem of verte-

brogenic neurocompressive syndromes, including informative value assesment of

neurophysiological (NPh) methods.

Materials and methods. 163 patients with vertebrogenic cervical myelopathy

(VCM) have been examined: males – 56.44% (n=92), females – 43.56% (n=71).

The mean age of patients was 51.92± 11.83 years old. The diagnosis was estab-

lished on the basis of neurophysiological (NPh) examination and radiologic diag-

nostics data. The NPh methods included exteroceptive suppression (ES)

registration, motor evoked potentials (MEPs), somatosensory evoked potentials

(SSEPs). The informative value of NPh methods of diagnosis was determined de-

pending on the intensity of neurological deficit with the help of JOA scale according

to the highest incidence of NPh methods of diagnosis sign index accumulation.

Results. The informative value of MEP parameters was estimated according

to the change of central motor conduction time (CMCT), cortical MEP latency

(cMEP), amplitude and duration of cMEP. The informative value of SSEP was de-

termined according to N13, N20 peak latency indices changes, N9-N13, N11-N13,

N9-N20 interpeak intervals (IPI). Studing ES informative value was based on the

initial latency of silent period and its duration. It turned out that Nph methods in-

formative value index (Ii) was: Ii SSEP > Ii ES>  Ii TMS  =0.568> 0.449> 0.306.  

Conclusions. The analysis of SSEPs is the most informative method of VCM

diagnosis. However, TMS and ES data together with SSEPs indices are funda-

mental in the verification of clinical neurological disorders severity with the help of

JOA scale in patients with VCM.

Key words: vertebrogenic cervical myelopathy, diagnosis, informative value

of neurophysiological methods.
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СТРУКТУРА НЕЙРОСОМАТИЧНОЇ ТА ОРТОПЕДИЧНОЇ
ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ КИЄВА, НАРОДЖЕНИХ В РІК

АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 
Державна установа «Інститут травматології та 

ортопедії Національної академії 
медичних наук України» 

Мета. Вивчення впливу малих доз радіаційного опромінення на стан нер-
вової системи ростучого організму дітей.

Матеріали та методи. Клінічно обстежено в динаміці 102 дитини 1986-
1987 р.р. народження.

Результати. У віці 6-7 років у 62 % дітей були наявними автономні (веге-
тативні) розлади на субклінічному рівні: у 33 % – по симпатикотонічному типу
і у 29 % – по парасимпатикотонічному типу. Діти були дратівливими, швидко
втомлювалися, погано зосереджували увагу. При симпатикотонічній спрямо-
ваності вегетативних реакцій суттєво зростав індекс Кердо (до 42,3±3%),
спостерігалася значна розбалансованість вегетативних кардіоваскулярних
тестів. У 23 % дітей цієї підгрупи спостерігалася вроджена ортопедична
патологія хребта та нижніх кінцівок. При вагоінсулярній спрямованості веге-
тативних реакцій у дітей цієї вікової групи вроджені вади апарату руху і опори
були дещо рідшими (14 % випадків), зате переважали хронічні розлади брон-
холегеневої системи та шлунково-кишкового тракту (38 % випадків). При
повторному обстеженні цих дітей у віці 16-17 років відмічено, що вегетативна
дисфункція (переважно по симпатикотонічному типу) спостерігалася лише у
27 % обстежених, але у них значно почастішали розлади апарату руху і
опори: хондроз попереково–крижового відділу хребта, дисплазії хребців та
великих суглобів кінцівок, розпластаність передніх відділів ступнів, вроджені
деформації грудної клітки, синдром вродженої дисплазії сполучної тканини
на субклінічному рівні. Коли пацієнти досягли віку 26-27 років дисфункція
автономної нервової системи сягала лише 12 %. Симпатикотонічні та вагоін-
сулярні розподілилися у них майже порівну.

Висновок. Малі дози радіаційного опромінювання вражають переважно
автономну нервову систему на субклінічному рівні. Спостерігаються також
суттєві ознаки ушкодження внутрішніх органів та опорно-рухового апарату в
порівнянні з особами контрольної групи. 

Ключові слова: Чорнобиль, малі дози радіаційного опромінення,
автономна нервова система, патологія опорно-рухового апарату. 
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ВСТУП
Аварія на Чорнобильській атомній електростанції залишила глибокий слід

не лише в свідомості жителів України та усього людства на Землі, але і
призвела до фізичного та психо-емоційного розладу здоров’я певної частини
населення нашої країни.

Мета – вивчення впливу малих доз радіаційного опромінення на стан
нервової системи ростучого організму дітей.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Клінічно обстежено в динаміці 102 дитини 1986-1987 р.р. народження.

Перше клінічне обстеження (І група) було проведене дітям у віці 6 – 7 років,
коли вони перебували у дитячому садочку. Друге клінічне обстеження
(ІІ група) проведене цим же дітям у віці 16- 17 років, коли вони закінчували
навчання в школі. Третє клінічне обстеження молодих людей міста Києва
(ІІІ група) проведене в 2012 році, коли вони досягли віку 26-27 років. Контрольну групу
склали 40 дітей цього ж віку, які проживали в екологічно чистих зонах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На першому етапі наших досліджень ми звернули увагу на особливості

акушерського анамнезу. Майже у 2/3 випадків було відмічено його погіршення
у вигляді гестозів І або ІІ половини вагітності, ускладнення в пологах, або в
післяпологовому періоді. В подальшому, життя обстежуваних пацієнтів досить
часто ускладнювали супутня соматична патологія, захворювання опорно-
рухового апарату, патологія нервової системи, тощо.

Структура соматичної патології у наших пацієнтів була такою. Хронічні
захворювання бронхо-легеневого апарату та шлунково-кишкового тракту зай-
мали провідне положення ( 38% випадків). Хронічні захворювання бронхо-
легеневої системи у дітей на першому етапі дослідження були виявлені у 7%
обстежених, шлунково-кишкового тракту – у 2 % дітей. На другому етапі об-
стеження такі різновиди соматичної патології були виявлені відповідно у 13%
та у 7 % дітей; на третьому етапі – у 11 % спостерігалися хронічні захворю-
вання бронхо-легеневого апарату і у 5 % – хронічні захворювання шлунково-
кишкового тракту. Артеріальна гіпертензія виявлена у 12 % підлітків та у 9 %
– у більш зрілому віці. Міокардіодистрофія на першому етапі обстеження ви-
явлена у 5 % дітей; на другому етапі – у 7 % і у 8 % – на третьому етапі. Дис-
пластична кардіоміопатія діагностовано у 4 % обстежених. В цілому, патологія
кардіоваскулярної системи виявлена у 18 % обстежених: у 3 % - на першому
етапі, у 6 % – на другому етапі і у 9 % – на третьому етапі.

Нами простежена в динаміці частота виявлення патології апарату руху і
опори у наших пацієнтів. Так, при першому обстеженні у 20 % дітей виявлена
сколіотична осанка, кілевидна деформація грудної клітки, плоско-вальгусна
деформація ступнів. При другому обстеженні у 27 % підлітків виявлено
юнацький хондроз попереково-крижового відділу хребта, дисплазії хребців та
великих суглобів кінцівок, розпластаність передніх відділів ступнів, вроджені
деформації грудної клітки, синдром вродженої дисплазії сполучної тканини
на субклінічному рівні. При третьому обстеженні патологія опорно-рухового
апарату була в межах 28 %.
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При аналізі неврологічних змін у пацієнтів виявлена широка розповсюд-
женість неврозоподібних розладів: І група – 54 %, ІІ група – 49 %, ІІІ група –
37 %. У осіб контрольної групи ці показники були в межах 12 %. Цефалгічний
синдром у дітей дошкільного віку був у 19 % . В юнацькому віці він спостері-
гався у 41 % і у осіб молодого віку – 24 %. Контрольна група – 10 %. Когнітивні
порушення переважно легкого ступеня при першому обстеженні виявлені у
17 %, при другому обстеженні – у 21 % пацієнтів і при третьому – у 18 %.
В групі контролю вони становили 7 %. Різноманітні ознаки церебральної мік-
росимптоматики виявлені у 29 % осіб першої групи, у 34 % осіб другої групи
і у 37 % осіб третьої групи. У осіб контрольної групи вони складали 6 %.
Досить часто виявлявся вертеброгенний радикулярний синдром. При пер-
шому обстеженні його ми виявили у 18 % осіб, при другому – у 30 % випадків
і при третьому – у 35 % обстежених. В групі контролю він був в межах 12 %.
Причому, при І та ІІ обстеженні болі локалізувалися переважно на шийно-
грудному рівні, а при ІІІ обстеженні – на попереково-крижовому рівні.
Вади розвитку нервової системи виявлені у 7 дітей ( 6,9 % обстежених).

У віці 6-7 років у 62 % дітей були наявними автономні (вегетативні) роз-
лади на субклінічному рівні: у 33 % – по симпатикотонічному типу і у 29 % –
по парасимпатикотонічному типу. При симпатикотонічній спрямованості веге-
тативних реакцій суттєво зростав індекс Кердо (до 42,3±3%), спостерігалася
значна розбалансованість вегетативних кардіоваскулярних тестів. У дітей цієї
підгрупи досить часто спостерігалася вроджена ортопедична патологія хребта
та нижніх кінцівок. При вагоінсулярній спрямованості вегетативних реакцій у
дітей цієї вікової групи вроджені вади апарату руху і опори були дещо рід-
шими, зате переважали хронічні розлади бронхолегеневої системи та шлун-
ково-кишкового тракту. При повторному обстеженні цих дітей у віці 16-17 років
відмічено, що вегетативна дисфункція (переважно по симпатикотонічному
типу) спостерігалася лише у 27 % обстежених, але у них значно почастішали
розлади апарату руху і опори. Коли пацієнти досягли віку 26-27 років дис-
функція автономної нервової системи сягала лише 12 %. Симпатикотонічні
та вагоінсулярні типи нервової системи розподілилися у них майже порівну.

Таблиця 
Показники вегетативної нервової системи в обстежених пацієнтів

Примітка: * Man – Whitney U-test, p<0,01 у порівнянні з контролем; ** Man

– Whitney U-test, p<0,05 у порівнянні з контролем.
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При дослідженні вегетативного тонусу у пацієнтів з ейтонією не було
суттєвого перерозподілу амплітуд VLF, LF i HF, що свідчило про стійкість
динамічної рівноваги між симпатичними барорецепторними і парасимпатич-
ними вагальними механізмами регуляції ритму серця. У осіб з симпатикото-
нічною спрямованістю вегетативних реакцій спостерігалося зменшення
загальної потужності спектру інтервалів R-R, потужності дихальних хвиль,
відносне збільшення повільнохвильової активності у спокої, наростання ком-
понентів середньочастотних складових в ортостазі, біперіодичний перехідний
процес, що вказує на активацію центрального контуру регуляції серцевим
ритмом. При відносній парасимпатикотонії спостерігалося зниження VLF-

хвиль. Хвильова структура вказувала на виснаження дихальної складової,
моноперіодичний перехідний період, був вираженим низькочастотний діапазон.

ВИСНОВОК
Малі дози радіаційного опромінювання вражають переважно автономну

нервову систему на субклінічному рівні. Спостерігаються також суттєві ознаки
ушкодження внутрішніх органів та опорно-рухового апарату в порівнянні з
особами контрольної групи.
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О.Е. Юрик
Структура нейросоматической и ортопедической патологии

у детей Киева рожденных в год аварии на Чернобыльской АЭС 
Государственное учреждение «Институт травматологии и 

ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины»
Цель. Изучение влияния малых доз радиационного облучения на состоя-

ние нервной системы растущего организма детей.
Материалы и методы. Клинически обследованы в динамике 102

ребенка 1986-1987 г.г. рождения.
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Результаты. В возрасте 6-7 лет у 62 % детей определялись расстройства
автономные (вегетативные) расстройства на субклиническом уровне: у 33 %
– по симпатикотоническому типу и у 29 % – по парасимпатикотоническому
типу. Дети были драчливыми, быстро уставали, плохо концентрировали вни-
мание. При симпатикотонической направленности вегетативных реакций су-
щественно повышался индекс Кердо (до 42,3±3 %), наблюдалась значи-
тельная разбалансированость вегетативных кардиоваскулярных тестов. У 23
% детей этой подгруппы наблюдалась врожденная ортопедическая патология
позвоночника и нижних конечностей. При вагоинсулярной направлености
вегетативных реакций у детей этой возрастной группы врожденная патология
опорно-двигательного аппарата была несколько реже (14 % случаев), но
преобладали хронические расстройства бронхо-легочной системы и желу-
дочно-кишечного тракта (38 % случаев). При повторном обследовании этих
детей в возрасте 16-17 лет отмечено, что вегетативная дисфункция ( преиму-
щественно по симпатико-тоническому типу) наблюдалась только у 27 %
обследуемых, но у них значительно чаще наблюдались расстройства опорно-
двигательного аппарата: хондроз пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника, дисплазии позвонков и крупных суставов конечностей, распластаность
передних отделов стоп, врожденная деформация грудной клетки. Когда
пациенты достигали возраста 26-27 лет дисфункция автономной нервной
системы достигала только 12 %. Симпатикотонические и вагоинсулярные
расстройства распределялись у них почти поровну.

Вывод. Малые дозы радиационного облучения повреждают преимуще-
ственно автономную нервную систему на субклиническом уровне. Наблю-
даются также существенные признаки повреждения внутренних органов и
опорно-двигательного аппарата в сравнении с лицами контрольной группы.

Ключевые слова: Чернобыль, малые дозы радиационного облучения,
автономная нервная система, патология опорно-двигательного аппарата.

O. Yuryk
Structure of neurosomatic and orthopedic pathology in children of

Kyiv, born in a year of the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Station 
State institution “The Institute of Traumatology and Orthopedics of the

National Academy of  Medical Sciences of Ukraine”
Aim. To study the influence of low-dose radiation exposure to a condition of

the nervous system of the children’s growing organism. 

Materials and methods. There have been clinically examined 102 children

who were born within 1986-1987. 

Results. 62% of children at the age of 6-7 had autonomic disorders at the

subclinical level: 33% of children had a sympathicotonic type and 29% - parasym-

pathicotonic type. The children were irritated, became tired quickly, and had a bad

concentration of attention. In case of sympathicotonic autonomic reactions the

Kerdo index (up to 42.3±3%) was considerably increasing and a significant
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imbalance of autonomic cardiovascular tests was observed. The congenital ortho-

pedic spine and lower extremity pathologies were observed in 23% of children of

this sub-group. In case of vago-insular autonomic reactions the children of this

age group  had congenital musculoskeletal malformations more rarely (14%

cases); however, chronic disorders of the bronchopulmonary system and the gas-

trointestinal tract were prevailing (38% cases). The repeated examination of the

children aged 16-17 showed the autonomic dysfunction (mostly of the sympathico-

tonic type) only in 27% of cases, but the children suffered more friquently from

musculoskeletal disorders: lumbosacral chondrosis, dysplasia of vertebrae and of

large appendicular joints, flatness of forefeet, congenital chest distortions, a syn-

drome of the congenital connective tissue dysplasia at the subclinical level. When

patients reached the age of 26-27 years old the ANS dysfunction was observed

only in 12% of cases. Sympathicotonic and vago-insular disorders were observed

in almost equal proportions. 

Conclusions. The low-dose radiation exposure affects mostly the autonomic

nervous system at the subclinical level. The significant signs of damage of the in-

ternal organs and the locomotor system are present.

Key words: Chornobyl, low-dose radiation exposure, autonomic nervous

system, musculoskeletal system pathology.
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ВПЛИВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ
ЛІВОГО ШЛУНОЧКА НА МІОКАРДІАЛЬНУ 

ФУНКЦІЮ У ХВОРИХ З ПОСТІНФАРКТНОЮ
ІШЕМІЧНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В КОНСТЕЛЯЦІЇ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика,

Національний медичний університет 
ім. Д. Галицького,

Запорізький державний медичний університет
Вступ. Останнім часом багато робіт присвячено впливу неалкогольної

жирової хвороби печінки (НАЖХП) на серцево-судинну систему як у здорових
осіб, так і з уже відомою ІХС. 

Мета. Виявлення впливу гіпертензивного ремоделювання на міокарді-
альну функцію у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією (ПІК) в
поєднанні з НАЖХП. 

Матеріали та методи. За фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка(ЛШ) та
наявністю НАЖХП хворі були розділені на 4 групи:перша–хворі зФВ≤35% та
наявністю НАЖХП – 30 осіб;друга - хворі з ФВ>35% в поєднанні з НАЖХП –
32 особи; хворі з двох останніх груп були без ураження печінки: третя група –
31 особа з ФВ≤35%, четверта - 30 осіб з ФВ>35%. 

Результати. При порівнянні розмірів порожнин ЛШ у хворих з однаковою
ФВ  достовірної різниці не виявлено, не залежно від супутньої НАЖХП. При
оцінці індексу маси міокарда іММ ЛШ: найбільший показник у пацієнтів 1 групи
достовірно різниться від таких у хворих з ФВ>35% (155,89±32,41 у порівнянні
з 137,77±34,89 та 133,25±29,89, р=0,04 та р<0,01, відповідно). Порожнина
лівого передсердя (ЛП) найбільша також у групах пацієнтів ФВ≤35% як при
ураженні печінки, так і без. Міжшлуночкова перетинка (МШП)та задня стінка
(ЗС) ЛШ у пацієнтів із ФВ≤35% більш тонкі і достовірно відрізняється від таких
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у пацієнтів з ФВ>35%. НАЖХП не впливає на гіпертрофію ЛШ при порівнянні
стінок у пацієнтів з однаковим типом гемодинаміки. У пацієнтів із ФВ≤35%,
де спостерігалися більш тонкі стінки - рідше фіксувалася ГХ. Наявність ГХ
корелює з товщиною МШП у пацієнтів із ФВ≤35% як в поєднанні з НАЖХП
(r=0,66, p=0,04), так і при відсутності враження печінки (r=0,722, p=0,006)Ана-
логічні результати були отримані при співставленні наявності ГХ із товщиною ЗС ЛШ. 

Висновки. У хворих з ПІК з ФВ≤35% спостерігається зменшення товщини
МШП та ЗС ЛШ, як при НАЖХП (1,05±0,23 та 1,12±0,21) так і без НАЖХП
(1,06±0,25 та 1,06±0,21) у порівнянні з хворими з ФВ>35%, у яких як при
НАЖХП (1,26±0,22 та 1,2±0,21), так і без НАЖХП (1,23±0,22 та 1,16±0,18).
ГХ сприяла збереженню ФВ у хворих з ПІК як при НАЖХП, так и без ураження
печінки.НАЖХП не впливає на ремоделювання та гіпертрофію ЛШ у пацієнтів
з однаковим типом гемодинаміки.

Ключові слова: хворі, міокардіальна функція, гіпертензивне ремоделю-
вання, лівий шлуночок, ішемічна кардіоміопатія, НАЖХП.

ВСТУП
Вперше поняття ішемічної кардіоміопатії (ІКМП) було запропоноване у

1969 році Raftery та співавторами, коли виявили причинно-наслідковий
зв'язок між ІХС та застійною кардіоміопатією [1]. Але, як термін, «ішемічна
кардіоміопатія» запропонована на початку 70-х років минулого сторіччя
Бурчем (G. Burch) і співавторами  в контексті розвитку серцевої недостатності
(СН) після перенесення інфаркту міокарда (ІМ) у відносно молодих людей.
Трохи пізніше, Т. Atkinson та В. Virtmani описали застійну СН, обумовлену ІХС
без попереднього ІМ та наголосили на тому, що рубцеві зміни у міокарді не є
обов'язковими для розвитку клініки застійної СН [2].

Згідно визначенню Асоціації кардіологів України, ішемічна кардіоміопатія
– це ІХС, що була встановлена за допомогою методів коронаро-вентрикуло-
графії, з дифузним враженням коронарних артерій, значною дилатацією
лівого шлуночка (ЛШ), тотальним зниженням скоротливості міокарду, що
супроводжується клінічними ознаками СН (Національний конгрес кардіологів
України, 2000, Київ) [1].

Останнім часом багато робіт присвячено впливу неалкогольної жирової
хвороби печінки (НАЖХП) на серцево-судинну систему як у здорових осіб так
і з уже відомою ІХС. Так, в одному дослідженні було встановлено, що НАЖХП
пов'язана з поширенням серцево-судинних захворювань (ССЗ), що не зале-
жить від класичних факторів ризику, глікемічного профілю, ліків і метаболіч-
ного синдрому [3]. В іншому доведено, що НАЖБП  пов'язана із збільшенням
поширеності ССЗ [4]. 

Але іноді зустрічаються в літературі і зовсім протилежні думки, як, наприк-
лад,  у  епідеміологічному дослідженні вчені зробили висновок, що НАЖХП
характеризується раннім початком метаболічних і судинних змін патогенних
атеросклерозу, але незважаючи на це, докази зв'язку між НАЖБП і ССЗ є
слабкими [5].
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При вивчення процесів ремоделювання ЛШ у осіб з НАЖХП та без ура-
ження печінки було виявлено, що у пацієнтів з ЦД 2 типу та НАЖХП гіперто-
нічна хвороба (ГХ) порівняно частіше призводить до  гіпертрофії ЛШ, ніж у
хворих на ЦД, але без стеатозу або стеатогепатиту; крім того, НАЖХП
асоціюється з гіпертрофією ЛШ, незалежно від класичних факторів ризику
ІХС та інших потенційних чинників [6]. Крім того, пацієнти з НАЖБП мають
більшу масу ЛШ ніж хворі без НАЖХП, а маса ЛШ при НАЖХП позитивно
корелює з інсулінорезистентностю та підвищенням аланінамінотрансферази
в сироватці крові, на додаток, резистентність до інсуліну значно впливає на незалежне
ремоделювання ЛШ при відсутності діабету у пацієнтів з ураженням печінки [7].

Мета дослідження: виявити вплив гіпертензивного ремоделювання на
міокардіальну функцію у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією
(ПІК) в поєднанні з НАЖХП.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
В дослідженні взяли участь хворі з ПІК, перед операцію аорто-коронар-

ного шунтування (АКШ). Всім хворим до оперативного втручання виконана муль-
тиспіральна комп'ютерна томографія (МСКТ), де діагностувалася НАЖХП. 

МСКТ виконувалась на мультіспіральному комп'ютерному томографі
«LightSpeed-16» («GeneralElectricCompany», Японія) в кабінеті томографії ДУ
ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеско» АМН України, з оброб-
кою даних на кардіологічній робочій станції «AdvantageWorkstation 4.2»
(«GeneralElectricCompany», США). При дослідженні використовували стан-
дартний протокол обстеження черевної порожнини для діагностики НАЖХП.
Зниження денситометричних показників паренхіми   печінки менше 55 од. Н
розцінювали, як жирова інфільтрація. Хворих з осередковою патологією (окрім
осередкового стеатозу) в дослідження не включали. 

За фракцією викиду ЛШ за даними ЕХО-кардіографії та наявністю
НАЖХП хворі були розділені на 4 групи. До першої групи були віднесені паці-
єнти зі значним порушенням гемодинаміки (ФВ≤35%) та наявністю НАЖХП –
30 осіб до другої групи відібрані хворі з помірним порушенням гемодинаміки
(ФВ>35%) в поєднанні з НАЖХП – 32 особи. Хворі з двох останніх груп були
без ураження печінки: третя група – 31 особа з ФВ≤35%, четверта група - 30
осіб з ФВ>35%. 

Ремоделювання ЛШ у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопа-
тією оцінено за допомогою ЕХО-кардіографії. Крім об'ємних розмірів ЛШ
визначали масу міокарду (ММ ЛШ) та вираховували їх індекси до площі
поверхні тіла, товщину стінок ЛШ та розміри лівого передсердя, що мають
важливе значення в оцінці ремоделювання лівих відділів серця.

Зважаючи на те, що показники ремоделювання лівих відділів серця, цент-
ральної гемодинаміки та міокардіальної функції ЛШ у хворих зі стеатогепати-
том та стеатогепатозом за даними допплерівської ЕхоКГ  між собою
достовірно не розрізнялись, то вони розглядалися, як загальна група хворих
з НАЖХП .
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При порівнянні груп як із наявною НАЖХП, так і при її відсутності, було

виявлена достовірна різниця по ФВ ЛШ між першою та другою (28,46±5,03
порівняно з  48,97±9,11) та третьою та четвертою (28,32±4,46 порівняно з
47,10±8,62) групами (р<0,0001). При оцінці показників порожнин ЛШ у хворих
із захворюванням печінки, але з різною ФВ підтверджена очікувана достовірна
різниця (р<0,0001) у об'ємах: кінцевий діастолічний індекс (КДІ) (127,19±34,77
порівняно з 84,86±16,23) та кінцевий систолічний індекс (КСІ) (93,88±29,92
порівняно з 45,29±14,28). Аналогічна різниця була і при порівнянні цих показ-
ників у хворих третьої та четвертої груп (без НАЖХП), дані представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1
Стан систолічної функції та ремоделювання лівих відділів серця у хво-

рих з постінфарктною кардіоміопатією в залежності від наявності НАЖХП
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Але якщо порівнювати розміри порожнин ЛШ у хворих з однаковою ФВ у
хворих з НАЖХП  та без ураження печінки (перша група з третьою та друга з
четвертою) достовірної різниці не виявлено. У хворих з помірно зниженою ФВ
більші об'єми ЛШ були виявлени у групі з ураженням печінки і теж без значущої різниці:
КДІ (84,86±16,23 у порівнянні з 81,87±20,65, р=0,53) та КСІ (45,29±14,28 у по-
рівнянні з 43,88±15,65, р=0,71). 

Що стосується індексу маси міокарда (іММ) ЛШ, то він найбільший у хво-
рих із значним зниженням ФВ та супутньою НАЖХП і достовірно відрізняється
від такої у хворих із помірним зниженням ФВ як при наявності, так і відсутності
НАЖХП  (155,89±32,41 у порівнянні з 137,77±34,89 та 133,25±29,89, р=0,04
та р=0,01, відповідно). 

Порожнина лівого передсердя (ЛП) найбільша також у групах пацієнтів зі
значним порушенням гемодинаміки як при ураженні печінки, так і без (4,6±0,49
в порівнянні з 4,6±0,62, р=1,0). При помірному зниженні ФВ поперечний розмір
ЛП більший у пацієнтів з НАЖХП, хоча і без достовірної різниці (4,29±0,5 в
порівнянні з 4,16±0,35, р=0,24), що свідчить про вплив патології печінки на
серцево-судинну систему, але основною причиною виступає порушення ге-
модинаміки (4,6±0,49 та 4,29±0,5 в порівнянні з 4,6±0,62 та 4,16±0,35, р=0,02
і р=0,001, відповідно).

Також виявлена відмінність у товщині стінок ЛШ у пацієнтів різних груп.
Міжшлуночкова перетинка (МШП) у пацієнтів зі значним зниженням ФВ більш
тонка і достовірно відрізняється від такої у пацієнтів з помірним порушенням
гемодинаміки (1,05±0,23 та 1,06±0,26 в порівнянні з 1,26±0,22 та 1,23±0,22,
р<0,01). Такі відмінності можуть свідчити про подальше ремоделювання ЛШ
та явища декомпенсації. Найтоншою задня стінка (ЗС) була виявлена у паці-
єнтів з ФВ≤35%  без НАЖХП в порівнянні з пацієнтами з ФВ>35% з та  без
ураження печінки (1,06±0,21 в порівнянні з 1,2±0,21 та 1,16±0,18, р=0,01 та
р=0,05, відповідно) (табл. 1). Крім того, встановлено, що сама НАЖХП не
впливає на гіпертрофію ЛШ при порівнянні товщини стінок у пацієнтів з одна-
ковим типом гемодинаміки при ускладненні НАЖХП та без. 

Ці дані були порівняні з наявністю ГХ у кожній групі пацієнтів. Так, у паці-
єнтів із значним порушенням гемодинаміки, де спостерігалися більш тонші
стінки, рідше фіксувалася ГХ (20 хворих (73,33%) та 20 хворих (64,52%)) в
порівнянні з хворими з помірним порушенням гемодинаміки (29 хворих
(90,63%) та 27 хворих  (90,0%)) як при наявності ураження печінки, так і без.
Для встановлення кореляційного зв'язку між наявністю ГХ та товщиною стінок
(МШП та ЗС) ЛШ був застосований статистичний метод множинної регресії
за Пірсоном.  В результаті розрахунків такий зв'язок був виявлений в декількох
групах. Так, наявність ГХ корелює з товщиною МШП у пацієнтів із значним
зниженням ФВ як в поєднанні з НАЖХП (r=0,66, p=0,04), так і при відсутності
враження печінки (r=0,722, p=0,006), причому, у останньому випадку і коре-
ляція, і достовірність вищі. У групах з помірним зниженням скоротливості міо-
карду також спостерігається зв'язок між ГХ та МШП і при неалкогольному
ураженні печінки (r=0,645, p=0,41), і без супутньої патології (r=0,556, p=0,89),
але він не є достовірним (табл. 2).
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Таблиця 2
Результати визначення кореляційного зв'язку ГХ та товщиною

міжшлуночкової перетинки 

Аналогічні результати були отримані при співставленні наявності ГХ із
товщиною ЗС ЛШ. Причому у пацієнтів із значним порушенням гемодинаміки
спостерігалась виска кореляція, як при супутній НАЖХП (r=0,764, p=0,0009)
так і без (r=0,731, p=0,001), а у пацієнтів з помірним зниженням ФВ знову
показники були не достовірні, не залежно від наявності ураження печінки
(r=0,527, p=0,99 та r=0,559, p=0,52) (табл. 3).

Таким чином, можна запідозрити, що гіпертрофія ЛШ, яка ускладнює ГХ,
може компенсувати дилатацію. Але не виключено, що на товщину стінки
вплинула вікарна гіпертрофія, яка виникає в ділянці неушкодженого міокарда
при ПІК.

Таблиця 3
Результати визначення кореляційного зв'язку ГХ та товщиною 

задньої стінки лівого шлуночка 

ВИСНОВКИ
У хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією з ФВ≤35% спосте-

рігається зменшення товщини міжшлуночкової перетинки та задньої стінки
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лівого шлуночка як при НАЖХП (1,05±0,23 та 1,12±0,21), так і без НАЖХП
(1,06±0,25 та 1,06±0,21) у порівнянні з хворими з ФВ>35% при НАЖХП
(1,26±0,22 та 1,2±0,21), і без НАЖХП (1,23±0,22 та 1,16±0,18). Гіпертонічна
хвороба сприяла збереженню фракції викиду у хворих з ІХС: постінфарктним
кардіосклерозом як при НАЖХП, так и без ураження печінки. Неалкогольна
жирова хвороба печінки не впливає на ремоделювання та гіпертрофію лівого
шлуночка у пацієнтів з однаковим типом гемодинаміки. Перспектива подаль-
ших досліджень. В подальшому планується дослідити міокардіальне ремо-
делювання після операції АКШ та через 6 місяців і 1 рік у хворих з ПІК з
помірним та значним зниженням ФВ, ускладнених та неускладнених НАЖХП.
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Влияние гипертензивного ремоделирования левого 
желудочка на миокардиальную функцию у больных с 

постинфарктной ишемической кардиомиопатией и 
артериальной гипертензией в констелляции с 

неалкогольной жировой болезнью печени
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика, 
Национальный медицинский университет имени Д. Галицкого,

Запорожский государственный медицинский университет
Введение. В последнее время много работ посвящено влиянию неалко-

гольной жировой болезни печени (НАЖБП) на сердечнососудистую систему,
как у здоровых лиц, так и с уже известной ИБС. 
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Цель. Выявить влияние гипертонического ремоделирования на миокар-
диальную функцию у больных с постинфарктной ишемической кардиомио-
патией (ПИК) в сочетании с НАЖБП. 

Материалы и методы. По фракции выброса (ФВ) левого желудочка(ЛЖ)и
наличии НАЖБП больные были разделены на 4 группы:первая- пациенты
сФВ≤35%в сочетании с НАЖБП- 30 человек; вторая - больные с ФВ>35% в соче-
тании с НАЖБП- 32 человека; больные с двух последних групп были без пора-
жения печени: третья - 31 человек с ФВ≤35%, четвертая - 30 человек с ФВ>35%. 

Результаты. При сравнении полостей ЛЖ у больных с одинаковой ФВ
достоверной разницы не обнаружено, независимо от сопутствующей
НАЖХП. При оценке индекса массы миокарда (иММ) ЛЖ: наибольший пока-
затель у пациентов 1 группы достоверно отличается от таковых у больных с
ФВ>35% (155,89±32,41 по сравнению с 137,77±34,89 и 133,25±29,89, р=0,04
и р<0,01, соответственно). Полость левого предсердия (ЛП) наибольшая
также в группах пациентов с ФВ≤35%, как при поражении печени так и без.
Межжелудочковая перегородка (МЖП) и задняя стенка (ЗС) у пациентов с
ФВ≤35% более тонкие и достоверно отличаются от таковых у пациентов с
ФВ>35%. НАЖБП не влияет на гипертрофию ЛЖ при сравнении стенок у па-
циентов с одинаковым типом гемодинамики. У пациентов с ФВ≤35%, где на-
блюдались более тонкие стенки - реже фиксировалась ГБ. Наличие ГБ коррелирует
с толщиной МЖП у пациентов с ФВ≤35%, как в сочетании с НАЖБП (r=0,66, p=0,04),
так и при отсутствии поражения печени (r=0,722, p=0,006). Аналогичные результаты
были получены при сопоставлении наличии ГБ с толщиной ЗС ЛЖ. 

Выводы. У больных с ПИК с ФВ≤35% наблюдается уменьшение тол-
щины МЖП и ЗС ЛЖ, как при НАЖБП (1,05±0,23 и 1,12±0,21), так и без
НАЖБП (1,06±0,25 и 1,06±0,21), по сравнению с больными с ФВ>35% при
НАЖБП (1,26±0,22 и 1,2±0,21), так и без НАЖБП (1,23±0,22 и 1,16±0,18). ГБ
способствовала сохранению ФВ у больных с ПИК, как при НАЖБП так и без
поражения печени. НАЖБП не влияет на ремоделирование и гипертрофию
ЛЖ у пациентов с одинаковым типом гемодинамики.

Ключевые слова: больные, миокардиальная функция, гипертензивное
ремоделирование, левый желудочек, ишемическая кардиомиопатия, НАЖБП.

M. Dolzhenko, L. Konoplianyk, S. Potashev, Y. Lymar, F. Bazilevich 
Influence of left ventricle hypertensive remodeling on the my-
ocardial function in patients with postinfarction ischemic 

cardiomyopathy and arterial hypertension in constellation 
with nonalcoholic fatty liver disease

Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

Introduction. There are many studies that deal with influence of nonalcoholic

fatty liver disease (NAFLD) on the cardiovascular system of healthy patients and

patients with known coronary artery disease. 
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The aim. To evaluate the influence of hypertonic remodeling on the myocardial
function in patients with postinfarction ischemic cardiomyopathy and NAFLD. 

Methods. The patients with postinfarction ischemic cardiomyopathy, udergo-
ing CABG, were included in the study. The patients were divided into 4 groups de-
pending on left ventricle ejection fraction (LV EF) and presence of NAFLD. Two
first with NAFLD: group 1– patients with severe hemodynamic failure (EF≤35%) –
30 patients; group 2 – patients with moderate hemodynamic failure (EF>35%) –
32 patients; patients of two another groups had no hepatic lesion: group 3– 31 pa-
tients with EF≤35%, group 4 – 30 patients with EF>35%.

Results. There were no significant differences in left ventricle chambers in
patients with similar LV EF, independently on NAFLD presence. At the myocardial
mass index evaluation: maximal values in patients of group 1significantly differ
from those in patients with moderate hemodynamic lesions (155,89±32,41 vs
137,77±34,89 and 133,25±29,89, р=0,04 and р<0,01, respectively). The largest
left atrium cavity was observed in patients with severe hemodynamic lesions with
or without hepar lesion. Interventricular septum (IVS) was thinner and significantly
differed in patients with EF≤35% in comparison with those with EF>35%. Left ven-
tricle posterior wall was thinner in patients with EF≤35% without presence of
NAFLD. It was determined, that NAFLD doesn’t influence on left ventricle hyper-
trophy in comparison of left ventricle walls in patients with similar hemodynamic
types. The data were compared with presence of arterial hypertension in each
group: in patients with EF≤35%, were thinner left ventricle walls were observed,
presence of arterial hypertension was noted less frequent. Arterial hypertension
presence correlates with IVS thickness in patients with EF≤35% and NALFD
(r=0,66, p=0,04) as well as without hepatic lesion (u=0,722, p=0,006). Similar re-
sults were obtained in comparison with arterial hypertension presence and LVPW thickness.

Conclusions. Patients with postinfarction ischemic cardiomyopathy and
EF≤35% had thinner IVS and LVPW both with NAFLD (1,05±0,23 vs 1,12±0,21)
and without NAFLD (1,06±0,25 vs 1,06±0,21), in comparison with patients with
LVEF>35% and both with NAFLD presence (1,26±0,22 vs 1,2±0,21), and without
NAFLD (1,23±0,22 vs 1,16±0,18). Arterial hypertension contributed LV EF preser-
vation in patients with postinfarction ischemic cardiomyopathy both with and with-
out NAFLD. NAFLD doesn’t influence on remodeling and hypertrophy of left
ventricle in patients with similar hemodynamic types.

Key words: patients, myocardial function, hypertensive remodeling, left ven-
tricle, ischemic cardiomyopathy, nonalcoholic fatty liver disease.
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О.С.Капустинська 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ У ХВОРИХ
НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З РІЗНОЮ 

ТРИВАЛІСТЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ
Львівський національний медичний

університет імені Д. Галицького
Вступ. Дисліпідемія є одним з основних факторів ризику розвитку сер-

цево-судинних захворювань при цукровому діабеті (ЦД). Незважаючи на чи-
сельність робіт присвячених дисліпідемії та діабету, у літературі зустрі-
чаються не достатньо даних щодо впливу тривалості діабету на стан ліпідного
обміну у хворих кардіоваскулярного ризику.

Мета. Дослідити особливості ліпідного спектру крові залежно від трива-
лості діабету у хворих на стабільну стенокардію(СС). 

Матеріали і методи. Обстежено 68 хворих на СС та ЦД 2-го типу (23
чоловіків та 45 жінок) у віці 60,31±1,23 роки. У відповідності до мети роботи
пацієнти були розподілені на три групи: 1-а група (34 хворих) з тривалістю
захворювання до 5 років; 2-а група (15 пацієнтів) з тривалістю захворювання
від 5 до 15 років та 3-я (17 хворих) – з тривалістю захворювання понад 15
років. Досліджували основні показники ліпідного обміну (загальні ліпіди (ЗЛ),
загальний холестерин (ЗХ), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС
ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцериди
(ТГ)), вміст глікозильованого гемоглобіну (НВА1С), інсуліну та на його основі
вираховували гомеостатичну модель оцінки (НОМА - Номеоstatic Model

Assessment) інсулінової резистентності.
Результати. Встановлено, у хворих на СС з тривалістю діабету до 5 та

від 5 до 15 років показники ХС ЛПДНЩ, ТГ були суттєво вищими порівняно з
аналогічними показниками пацієнтів із тривалістю захворювання понад 15
років, а холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ) – нижчим. Ця
тенденція відмічалася лише у чоловіків, у жінок діагностовано – зміни рівня
ЗЛ (р2,3=0,03). Виявлено зворотній кореляційний зв'язок між показниками
НвА1С та ЗХ (r=-0,99; р=0,02) та прямий із НОМА-ІР та ХС ЛПДНЩ (r=+0,82;

р=0,045) у чоловіків при тривалості діабету до 5 років; між показниками
НОМА-ІР та ЗЛ (r=+0,82; р=0,01), НОМА-ІР та ЗХ (r=+0,82; р=0,02) у чоловіків
при тривалості діабету понад 15 років.

Висновки. Можна припустити вагому роль дисліпідемії на ранніх етапах
перебігу ЦД 2 типу, пов’язану з інсулінорезистентністю. При збільшенні три-
валості діабету, на перший план якого виходить інсулінодефіцит, дисліпіде-
мічні прояви достовірно зменшуються.

Ключові слова: цукровий діабет, стабільна стенокардія, дисліпопротеїдемія.
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ВСТУП
Роль діабету в розвитку дисліпопротеїдемій описано давно. Зокрема,

відомо, що інсулін, крім впливу на вуглеводний обмін, приймає безпосередню
участь в обміні ліпідів: пригнічує синтез ліпопротеїдів низької щільності
(ЛПНЩ) у печінці, активує ліпопротеїнліпазу, яка гідролізує тригліцериди (ТГ)
в складі хіломікронів і ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ); підви-
щує вміст та пришвидшує катаболізм ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ);
гальмує гормонозалежну ліпазу, гідроліз ТГ в жировій тканині, вивільнення
вільних жирних кислот (ВЖК) із адипоцитів у кров; посилює експресію транс-
мембранного переносника ВЖК на мембрани адипоцитів, захоплення ВЖК
та їх елімінації із крові, особливо в умовах постхарчової ліпемії [3,5]. Зниження
чутливості до інсуліну в хворих на ЦД 2-го типу супроводжується розвитком
діабетичної дисліпідемії – підвищенням показників ТГ, ліпопротеїдів дуже
низької щільності ЛПДНЩ, ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ та знижен-
ням ЛПВЩ [2,3,4]. Незважаючи на чисельність робіт, присвячених дисліпідемії
та діабету, у літературі зустрічаються не достатньо даних щодо впливу три-
валості діабету на стан ліпідного обміну у хворих кардіоваскулярного ризику
[1,5]. Наявні описи стосуються, в більшій мірі, ролі інсулінорезистентності у
розвитку ліпідних змін без врахування стажу діабету.

Мета роботи - дослідити особливості ліпідного спектру крові залежно від
тривалості діабету у хворих на СС. В основі роботи покладена концепція
згідно якої, зміни концентрації інсуліну (на початкових етапах - компенсаторне
підвищення інсуліну у відповідь на інсулінорезистентність, а в подальшому -
виснаження β-інсулярного апарату підшлункової залози зі зниженням про-
дукції інсуліну та розвитком нормо-, гіпоінсулінемії) будуть супроводжуватися
змінами ліпопротеїдів крові.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Проаналізовано стан ліпідного обміну у 68 хворих на СС та ЦД 2-го типу

(23 чоловіків та 45 жінок), які не отримували гіполіпідемічної терапії. Середній
вік обстежених хворих склав 60,31±1,23 роки. У відповідності до мети роботи
хворі були розподілені на три групи: 1-а група (34 пацієнти) з тривалістю
захворювання до 5 років; 2-а група (15 пацієнтів) з тривалістю захворювання
від 5 до 15 років та 3-я (17 хворих) – з тривалістю захворювання понад 15
років. Хворі були співвставимі за віком (р˃0,05). Дослідження основних
показників ліпідного обміну (загальних ліпідів (ЗЛ), загального холестерину
(ЗХ), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерину
ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) і ТГ) здійснювали на спектрофо-
тометрі з використанням реактивів фірми “Humаn”. Рівень ХС ЛПНЩ розра-
ховували за формулою Friedewald: ЛПНЩ = ЗХС – ЛПВЩ – ТГ/2,2,
холестериновий коефіцієнт атерогенності вираховували за формулою А.Н.
Клімова: КА =  ЗХС – ХС ЛВЩ/ ХС ЛВЩ. Вміст інсуліну визначали методом
ІФА (DRG) та на його основі вираховували гомеостатичну модель оцінки
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(НОМА - Номеоstatic Model Assessment) інсулінової резистентності: НОМА-ІР
індекс=інсулін*глюкоза/ 22,5. Компенсацію ЦД 2-го типу встановлювали шля-
хом визначення глікозильованого гемоглобіну (НВА1С) методом іонообмінної
високоспецифічної рідинної хроматографії, набором Bio – Rad Д-10 Hemo-

globin Testing System (Франція). Статистичний аналіз матеріалів проводили
на персональному комп’ютері ІВМ РС/Intel Celeron 1,86ГГц методом варіаційної
статистики за допомогою програми XLStat 2006.

РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Встановлено, у хворих на СС з тривалістю діабету до 5 та від 5 до 15

років показники ХС ЛПДНЩ, ТГ були суттєво вищими порівняно з аналогіч-
ними показниками хворих 3-ї підгруп (ХС ЛПДНЩ - р1,3=0,02; р2,3=0,007; ТГ
- р1,3=0,02; р2,3=0,01), а ХС ЛПВЩ – нижчим (р1,3=0,03) (табл.1). 

Таблиця 1
Показники ліпопротеїдів крові у хворих на ІХС залежно від 

тривалості діабету

При аналізі досліджуваних показників залежно від статі, ця тенденція від-
мічалась лише у чоловіків. Зокрема, ХС ЛПВЩ склав 0,92±0,23; р1,2=0,04;
ХС ЛПДНЩ – 1,58±0,90; р1,3=0,04; р2,3=0,04 та ТГ 3,47±0,37; р1,3=0,04 (табл. 2). 
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Таблиця 2
Показники ліпопротеїдів крові у чоловіків хворих на ІХС

залежно від тривалості діабету

У жінок виявлено відмінності лише у рівні ЗЛ (р2,3=0,03). 
Таблиця 3

Показники ліпопротеїдів крові у жінок хворих на ІХС залежно від
тривалості діабету

Кореляційний аналіз проведений між показниками НОМА-ІР, НвА1С та
ліпідного спектру крові виявив зворотній кореляційний зв'язок між показни-
ками НвА1С та ЗХ (r=-0,99; р=0,02) та прямий із НОМА-ІР та ХС ЛПДНЩ
(r=+0,82; р=0,045) у чоловіків при тривалості діабету до 5 років; між показни-
ками НОМА-ІР та ЗЛ (r=+0,82; р=0,01), НОМА-ІР та ЗХ (r=+0,82; р=0,02) у
чоловіків при тривалості діабету понад 15-и років. 

Підсумовуючи отримані результати, можна припустити вагому роль
дисліпідемії на ранніх етапах перебігу ЦД 2 типу (метаболічний синдром), яка
прямо корелює з показниками інсулінорезистентності. При збільшенні трива-
лості діабету, на перший план якого виходить інсулінодефіцит, дисліпідемічні
прояви достовірно зменшуються.
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ВИСНОВКИ
1. У хворих на СС з тривалістю діабету до 5 та від 5 до 15 років показники

ХС ЛПДНЩ, ТГ були суттєво вищими  порівняно з аналогічними показниками
пацієнтів із тривалістю захворювання понад 15 років, а ХС ЛПВЩ – нижчим.

2. При аналізі досліджуваних показників залежно від статі, ця тенденція
відмічається лише у чоловіків. У жінок виявлено зниження концентрації ЗЛ зі
збільшеням тривалості діабету. 

3. Проатерогенні зміни у чоловіків хворих на діабет були суттєвими на по-
чатку захворювання і зі збільшенням тривалості діабету зменшувалися. При
тривалості діабету до 5 років зміни ЗХ залежали від ступеня компенсації діа-
бету (r=-0,99; р=0,02), а ХС ЛПДНЩ від інсулінорезистентності (r=+0,82;
р=0,045). У пацієнтів з тривалістю захворювання понад 15 років інсуліноре-
зистентність корелювала з показниками ЗЛ (r=+0,82; р=0,01) та ЗХ (r=+0,82; р=0,02).

Проведене дослідження та подальші його напрацювання дозволять здій-
снювати диференційований підхід до лікування дисліпідемій при стабільній
стенокардії із врахуванням гендерних особливостей ліпідного профілю та
стажу діабету. 
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О.С. Капустинская 
Особенности липидного профиля у больных стабильной

стенокардией с различной продолжительностью сахарного 
диабета 2-го типа

Львовский национальный медицинский университет
имени Д. Галицкого

Вступление. Дислипидемия является одним из основных факторов
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете
(СД). Несмотря на множество работ посвященных дислипидемии и диабета,
в литературе встречаются недостаточно данных о влиянии длительности диа-
бета на состояние липидного обмена у больных кардиоваскулярного риска.
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Цель. Исследовать особенности липидного спектра крови в зависимости
от длительности диабета у больных стабильной стенокардией (СС).

Материалы и методы. С этой целью обследовано 68 больных СС и СД
2-го типа (23 мужчин и 45 женщин) в возрасте 60,31 ± 1,23 года. В соответ-
ствии с целью работы пациенты разделены на три группы: первая группа (34
больных) с длительностью заболевания до 5 лет; вторая (15 пациентов) –
с длительностью заболевания от 5 до 15 лет и третья (17 больных) – с
длительностью заболевания более 15 лет. 

Результаты. В больных СС с длительностью диабета до 5 и от 5 до 15
лет показатели холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС
ЛПОНП), триглицеридов (ТГ) были существенно выше по сравнению с пока-
зателями пациентов с длительностью заболевания более 15 лет, а холесте-
рин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) - ниже. Эта тенденция
отмечалась только у мужчин. Обнаружено обратную корреляционную связь
между показателями НвА1С и общего холестерина (ОХ) (r=-0,99 , р=0,02) и
прямую с НОМА-ИР и ХС ЛПОНП (r=+0,82, р=0,045) у мужчин при длитель-
ности диабета до 5 лет; между показателями НОМА-ИР и ОЛ (r=+0,82, р=0,01),
НОМА-ИР и ОХ (r=+0,82, р=0,02) у мужчин с длительностью диабета более 15 лет. 

Выводы. Можно предположить важную роль дислипидемии на ранних
этапах течения СД 2 типа. При увеличении длительности диабета дислипи-
демични проявления достоверно уменьшаются. 

Ключевые слова: сахарный диабет, стабильная стенокардия, дислипо-
протеидемия.

O.S. Kapustynska 
Features of the lipid profile of patients with stable angina with

different duration of diabetes mellitus type 2
Danylo Halytsky Lviv national medical university

Introduction. Dyslipidemia is one of the major risk factors for cardiovascular

disease in diabetes mellitus (DM). There is not enough data in the literature on

the impact of duration of diabetes on the state of lipid metabolism in patients with

cardiovascular risk.

Aim. Research the features of blood lipid spectrum, depending on the duration

of diabetes in patients with stable angina (SА).

Materials and methods. Was examined 68 patients with SА and DM type 2

(23 men and 45 women) aged 60,31±1,23 years. All patients were divided into

three groups: group 1 (34 patients) with disease duration to 5 years; second group

(15 patients) with a disease duration of 5 to 15 years and 3 - (17 patients) - with a

disease duration of more than 15 years. 

Results. Were found in patients with SA with the duration of diabetes to 5 and

from 5 to 15 years cholesterol very low density (VLDL), triglycerides (TG) figures

were significantly higher compared to those of patients with disease duration more

than 15 years, and high-density lipoprotein cholesterol (HDL) – below only in men,
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in women diagnosed - changes in total lipids (TL) (p2,3=0.03). Correlation analysis

showed an inverse correlation between indicators glycosylated hemoglobin and

total cholesterol (TH) (r=-0,99; p=0.02) and a direct Homeostatic Model Assess-

ment-insulin resistance (HOMA-IR) and VLDL cholesterol (r=+0.82, p=0.045) in

men with diabetes duration to 5 years; between indicators HOMA-IR and TL

(r=+0,82; p=0.01), HOMA-IR and TH (r=+0,82; p=0.02) in men with diabetes du-

ration of more than 15 years. 

Conclusions. An important role in the early stages of dyslipidemiya course

of DM type 2. With increasing duration of diabetes dyslipidemiya was significantly reduced.

Key words: diabetes mellitus type 2, stable angina, dyslipoproteyidemiya.
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С.М. Кисельов

ПЛЕЙОТРОПНІ ЕФЕКТИ СТАТИНІВ ПРИ 
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ Q-ІНФАРКТ
МІОКАРДА ПІСЛЯ ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Запорізький державний медичний університет
Вступ. Серцево-судинна патологія залишається основною проблемою

сучасної кардіології в усьому світі і зокрема в Україні, де поширеність та
смертність від ІХС є одними з найвищих в Європі. 

Ціль. Вивчити плейотропний вплив різних доз статинів на коагуляційні і
агрегаційні ланки гемостазу, внутрішньосерцеву гемодинаміку та частоту
виникнення ускладнень у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого
шлуночка після тромболітичної терапії. 

Матеріали і методи. У дослідженні брали участь 67 пацієнтів (43 чоло-
віка та 24 жінки). Усі хворі отримали системний тромболізис та базисну тера-
пію. Залежно від дози статинів, що входили до складу базисної терапії, хворих
поділили на групи: перша – низькодозовий, друга – середньодозовий, третя
– високодозовий режим дозування. Всім пацієнтам проведено клініко-лабо-
раторне обстеження, ЕКГ та ЕхоКГ на п’яту добу. 

Результати. Встановлено,що протеїн С у третій групі був значно вищим
у порівнянні з першою групою. Сироватковий рівень фактору Віллебранда у
третій групі був значно нижчим ніж у першій та другій групах, як і експресія
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молекул судинної адгезії sVCAM-1. Протромбін і фібриноген у третій групі вия-
вився нижчим у порівнянні з першою і другою групами. Ступінь агрегації у
першій групі виявився вищім за другу та третю групи, швидкість агрегації була
суттєво більшою у першій групі ніж у третій, а час агрегації – значно менший.
Виявлено збільшення потужності глобальної систолічної функції та змен-
шення діастолічної дисфункції ЛШ у групах з високодозовими режимами
прийому статинів. 

Висновки. При застосуванні середніх та високих доз статинів у хворих
на гострий Q-інфаркт міокарда спостерігається зниження згортальної здат-
ності крові, як на рівні коагуляційної, так і агрегаційної ланки гемостазу, зни-
ження активності імунного запалення та дисфункції судинного ендотелію,
вищі показники глобальної систолічної функції ЛШ та менш виражені пору-
шення діастолічної функції ЛШ.

Ключові слова: Q-інфаркт міокарда, плейотропний ефект статинів,
тромболітична терапія

ВСТУП
Серцево-судинна патологія залишається основною проблемою сучасної

кардіології в усьому світі і зокрема в Україні, де поширеність та смертність
від ішемічної хвороби серця є одними з найвищих в Європі [3, 5]. Широке
впровадження ангіопластикита тромболітичної терапії (ТЛТ) у лікування
гострого Q-інфаркту міокарда (Q-ІМ) призвело до вагомого зниження кількості
ускладнень та смертності [7]. Водночас результати численних експеримен-
тальних, епідеміологічних та клінічних досліджень, проведених протягом
останніх років, не залишають сумнівів щодо впливу порушень ліпідного обміну
на розвиток Q-ІМ та його ускладнень [6, 8, 9, 10]. За результатами досліджень
PROVE-IT-TIMI, MIRACL, інтенсивне лікування статинами призводить до знач-
ного зниження смертності та частоти серйозних серцево-судинних подій при
ГКС [1,6]. Результати мета аналізів досліджень інтенсивної терапії з застосу-
ванням статинів показали, що агресивне лікування дає кращі результати
порівняно з терапією більш низької інтенсивності у профілактиці інфаркту
міокарда та інсульту у пацієнтів зі встановленою ІХС незалежно від вихідних
параметрів ХСЛПНЩ [10]. Плейотропні ефекти статинів дозволяють обґрун-
тувати та пояснити ці спостереження, але і досі не з’ясовано як змінюються
показники, що характеризують позахолестериновий вплив статинів в залеж-
ності від дозового режиму [9].

Ціль: вивчити плейотропний вплив різних доз статинів на коагуляційні і
агрегаційні ланки гемостазу, внутрішньосерцеву гемодинаміку та частоту
виникнення ускладнень у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого
шлуночка після тромболітичної терапії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
У дослідженні брали участь 67 пацієнтів (43 чоловіка та 24 жінки), серед-

ній вік – 64,5±7,2 лет, що надходили до відділення інтенсивної терапії для
лікування хворих на гостру коронарну недостатність КУ «Міська клінічна
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лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» з діагнозом
гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST. Діагноз встановлю-
вали відповідно до рекомендацій Асоціації кардіологів України (2013). Меди-
каментозне лікування хворих проводили згідно Протоколу надання медичної
допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST

(інфаркт міокарда з зубцем Q) від 03.11.2011 року. Усі хворі отримали тром-
болітичну терапію за допомогою Стрептокінази та базисну терапію, яка
включала статини, антикоагулянти (нефракціонований або низькомолекуляр-
ний гепарин), антиагреганти (аспірин та клопідогрель), бета-адреноблока-
тори, інгібітори АПФ у цільових дозах, нітрати за потреби. Залежно від режиму
дозування статинів, хворих поділили на групи: перша (18 осіб) – низькодозо-
вий режим (аторвастатин 20 мг/добу або розувастатин 10 мг/добу), друга (27
осіб) – середньодозовий (аторвастатин 40 мг/добу або розувастатин 20
мг/добу), третя (22 особи) – високодозовий (аторвастатин 80 мг/добу або
розувастатин 40 мг/добу). Групи були порівняні за віком, статтю та наявності
супутніх захворювань. Всім пацієнтам проведено клініко-лабораторне обсте-
ження, ЕКГ та ЕхоКГ на п’яту добу. ЕКГ реєстрували за допомогою діагно-
стичного комплексу «Кардіолаб» («ХАІ-Медіка», Харків, Україна). Внутрішньо-
серцеву гемодинаміку визначали за допомогою двовимірної трансторакаль-
ноїЕхоКГ на ультразвуковому діагностичному сканері MyLab 50 CV XVision

(Esaote, Італія). За допомогою ЕхоКГ оцінювали структурно-функціональні та
гемодинамічні показники, що характеризують ремодулювання, систолічну та
діастолічну функцію лівого шлуночка (ЛШ) серця. Сироваткові рівні протеїну
С, фактору Віллебранда, D-димеру и молекул адгезії sVCAM-1 визначали іму-
ноферментним методом за допомогою наборів реактивів фірми «Elisa» (Ав-
стрія) на мікропланшетному фотометрі DigiScan-400 в Центральній
науково-дослідній лабораторії Запорізького державного медичного універси-
тету (керівник – професор Абрамов А.В.). Показники агрегації тромбоцитів
оцінювали на двоканальному лазерному агрегометрі АР2110 (ЗАО «СОЛАР»,
Білорусь). В якості індуктора агрегації використовували адреналін. Вивчали
ступінь (%), швидкість (% за хв.) тачас агрегації (хв.).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили на персональ-
ному комп’ютері за допомогою ліцензійної програми “Statistica” (version6.0,

StatSoftInc, США). Характер розподілу перемінних в варіаційних рядах
визначали за допомогою тесту Шапіро-Уілка. При нормальному розподілі
ознаки описова статистика представлена у вигляді середнього арифметич-
ного і стандартного відхилення (M±SD), при ненормальному розподілі – у
вигляді медіани і міжквартільного розмаху – Ме (Q25 – Q75). Достовірність
розбіжностей показників оцінювали за критеріями Манна-Уітни і Вілкоксона,
достовірними вважали розбіжності при р<0,05. Для визначення характеру та
сили зв’язку між досліджуваними параметрами використовували ранговий
коефіцієнт кореляції Спірмена.

КАРДІОЛОГІЯ

340
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вивчення коагуляційного гемостазу (табл. 1) виявило, що протеїн С у тре-

тій групі був значно вищим у порівнянні з першою групою та статистично не
відрізнявся від значень у другій групі(на 9,2%, р<0,05 та 8,0%, р>0,05 відпо-
відно), сироватковий рівень фактору Віллебрандау третій групі був значно
нижчим ніж у першій та другій групах (на 20,8%, р<0,05 та 23,6%, р<0,05 від-
повідно), подібна ситуація спостерігалась і з експресією молекул судинної
адгезії sVCAM-1, рівень якої у третій групі був значущо нижчим ніжу першій
та другій групах (на 9,8%, р<0,05 та 10,8%, р<0,05 відповідно). Статистично
вірогідних відмінностей у рівні D-димеру у крові пацієнтів різних груп виявлено
не було. Протромбін у третій групі виявився нижчим у порівнянні з першою і
другою групами (на 13,1%, р<0,05 та 29,2%, р<0,05 відповідно), як і фібрино-
ген (на 10,2%, р<0,05 та 10,5%, р<0,05 відповідно). Як щодо агрегації тром-
боцитів, то ступінь агрегації у першій групі виявився вищим за другу та третю
групи (на 15,5%, р<0,05 та 21,0%, р<0,05 відповідно), швидкість агрегації була
суттєво більшою у першій групі ніж у третій (на 26,7%, р<0,05), а час агрегації
– значно менший (на 16,2%, р<0,05).

Таблиця 1
Характеристика системи гемостазу

Примітка: * - розбіжності достовірні у порівнянні з першою групою
(р<0,05), # - розбіжності достовірні у порівнянні з другою групою (р<0,05).

Такі особливості ймовірно віддзеркалюють плейотропні ефекти статинів
щодо зниження згортальної здатності крові, як на рівні коагуляційної, так і
агрегаційної ланки гемостазу. Більш високий рівень протеїну С призводить до
пригнічення коагуляційних властивостей крові та асоціюється з меншим
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ризиком тромбоутворення [4]. Роль молекул судинної адгезії sVCAM-1 не об-
межується впливом на загортальну систему крови, а може розглядатися
також як маркер активності запальних процесів [2]. З наведених даних видно,
що призначення високих доз статинів сприяє зниженню активності системного
запалення, що підтверджується меншими значеннями фібриногену і протром-
бінуу хворих третьої групи. Більш високий рівень фактора Віллебрандає мар-
кером більш активного розвитку імунного запалення на тлі дисфункції
ендотелію у групах хворих, що отримували низькі і середні дози статинів.
Відсутність суттєвих відмінностей у рівні D-димеру можна пояснити прове-
денням лікування після тромболітичної терапії та під час прийому антикоагу-
лянтів, що обумовлює низький рівень цього показника.

При вивченні структурно-функціональних показників серця (табл. 2) у тре-
тій групі у порівнянні з першою та другою відмічено суттєву перевагу кінцево-
діастолічного (на 13,3%, р<0,05 та 15,9%, р<0,05 відповідно), кінцево-
систолічного (на 17,8%, р<0,05 та 24,3%, р<0,05 відповідно) розмірів та фрак-
ції викиду (на 13,6%, р<0,05); у другій та третій групах у порівнянні з першою
більшими виявились ударний об’єм (на 30,4%, р<0,05 та 22,7%, р<0,05
відповідно), ударний індекс (на 45,3%, р<0,05 та 46,7%, р<0,05 відповідно),
серцевий викид (на 27,9%, р<0,05 та 27,3%, р<0,05 відповідно) та серцевий
індекс (на 33,7%, р<0,05 та 37,2%, р<0,05 відповідно), що свідчить про збіль-
шення потужності глобальної систолічної функції ЛШ у групах з високодозо-
вими режимами прийому статинів.

Таблиця 2
Структурно-функціональні показники серця

Примітка: * - розбіжності достовірні у порівнянні з першою групою
(р<0,05), # - розбіжності достовірні у порівнянні з другою групою (р<0,05).
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Крім того, у другій і третій групах у порівнянні з першою відмічено більші
значення швидкості кровотоку під час раннього діастолічного наповнення
лівого шлуночка (на 25,5%, р<0,05 та 46,8%, р<0,05 відповідно) та співвідно-
шення швидкостей трансмітрального кровотку (на 69,0%, р<0,05 та 82,1%,
р<0,05 відповідно) на тлі менших значень швидкості кровотоку під час систоли
передсердь (на 38,5%, р<0,05 та 21,2%, р<0,05 відповідно), часу уповільнення
трансмітрального кровотоку (на 21,3%, р<0,05 та 18,9%, р<0,05 відповідно)
та часу ізоволюмічного розслаблення ЛШ (на 32,8%, р<0,05 та 18,5%, р<0,05
відповідно), що свідчить про більшу вираженість порушень діастолічної
функції ЛШ на тлі низькодозових режимів лікування статинами.

ВИСНОВКИ
1. При застосуванні середніх та високих доз статиніву хворих на гострий

Q-інфаркт міокардаспостерігається зниження згортальної здатності крові,
як на рівні коагуляційної, так і агрегаційної ланки гемостазу.

2. Раннє використання статинів у високих дозах при лікуванні хворих на
Q-інфаркту міокарда сприяє зниженню активності імунного запалення та
дисфункції судинного ендотелію.

3. При застосуванні високих доз статинів у хворих на гострий Q-інфаркт
міокарда спостерігаються вищі показники глобальної систолічної функції ЛШ
та менш виражені порушення діастолічної функції ЛШ.

Подальші дослідження патогенетичних механізмів та особливостей клі-
нічного перебігу гострого Q-інфаркту міокарда ЛШ дозволять визначити мож-
ливі шляхи профілактики життєво небезпечних ускладнень та оптимізувати
лікувальну тактику.
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С.М. Киселев
Плейотропные эффекты статинов при лечении больных острым

q-инфарктом миокарда после тромболитической терапии
Запорожский государственный медицинский университет

Вступление. Сердечнососудистая патология остается основной проблемой
современной кардиологии во всем мире и, в частности в Украине, где распростра-
ненность и смертность от ИБС являются одними из наиболее высоких в Европе. 

Цель. Изучить плейотропное влияние различных доз статинов на коагу-
ляционные и агрегационные звенья гемостаза, внутрисердечную гемодина-
мику и частоту развития осложнений у больных острым Q-инфарктом
миокарда левого желудочка послетромболитической терапии.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 67 пациен-
тов (43 мужчины и 24 женщины). Всем больные получали системный тром-
болизиси базисную терапию. В зависимости от дозы статинов, которые
входили в состав базисной терапии, пациентов разделили на группы: первая
– низкодозовый, вторая–среднедозовый, третья – высокодозовый режим
лечения. Всем пациентам было проведено клинико-лабораторное обследо-
вание, ЭКГ и ЭхоКГ на пятые сутки. 

Результаты. Установлено, что протеин С в третьей группе был значи-
тельно выше по сравнению с первой группой. Сывороточный уровень фак-
тора Виллебранда в третьей группе был значительно ниже, чем в первой и
второй группах, как и экспрессия молекул сосудистой адгезии sVCAM-1. Про-
тромбин и фибриноген в третьей группе оказался ниже в сравнении с первой
и второй группами. Степень агрегации в первой группе оказалась выше, чем
во второй и третьей группах, скорость агрегации была существенно больше
в первой группе, чем в третьей, а время агрегации – значительно меньше.
Выявлено увеличение глобальной систолической функции уменьшение диа-
столической дисфункции ЛЖв группах с високодозовыми режимами приема
статинов. Выводы. При использовании средних и высоких доз статинов у
больных острым Q-инфарктом миокарда отмечается снижение свертываю-
щей способности крови, как на уровне коагуляционного, так и агрегационного
звеньев гемостаза, снижение активности иммунного воспаления и дисфунк-
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ции сосудистого эндотелия, более высокие показатели глобальной систоли-
ческой функции ЛЖ и менее выраженные нарушения диастолической функции ЛЖ.

Ключевые слова: Q-инфаркт миокарда, плейотропный эффект статинов,
тромболитическая терапия.

S. Kyseliov
Pleiotropic effects of statins in treatment of patients with acute

q-wave myocardial infarction afterthrombolytic therapy
Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. Cardiovascular disease remains a major problem in modern

cardiology throughout the world and, in particular, in Ukraine, where the prevalence

and mortality from ischemic heart disease (IHD) are among the highest in Europe. 

Aim. To study the pleiotropic effect of different doses of statins to aggregation and

coagulation properties of hemostasis, intracardiac hemodynamics and incidence of com-

plications in patients with acute Q-wave myocardial infarction after thrombolytic therapy. 

Materials and methods. The study involved 67 patients (43 men and 24

women). All the patients received systemic thrombolysis and basic therapy. De-

pending on the dose of statins, which were part of the basic treatment, the patients

were divided into groups. The first group was received low-dose treatment regi-

men, the second group –medium-dose treatment regimen, the third group - high-

dose treatment regimen. All the patients were performed clinical and laboratory

examination by ECG and echoCG on the fifth day. 

Results. It has been established that the protein C in the third group was sig-

nificantly higher compared with that in the first group. Serum levels of vWF in the

third group was significantly lower than in the first and second groups, as well as

the expression of vascular adhesion molecules sVCAM- 1. Prothrombin and fib-

rinogen in the third group was lower compared with the first and second groups.

The degree of aggregation in the first group was higher than in the second and

third groups, the aggregation rate was significantly higher in the first group than in

the third, and the aggregation time - much less. It was revealed an increase in

global systolic function and reduction of diastolic dysfunction in groups with high-

dose regimen of statins. Conclusions. When using medium and high doses of

statins in patients with acute Q-wave myocardial infarction it is observed reduction

of blood clotting, both at the level of coagulation and aggregation components of

hemostasis, decreased activity of immune inflammation and vascular endothelial

dysfunction, higher rates of global LV systolic function and less severe LV diastolic

dysfunction.

Key words: Q-wave myocardial infarction, pleiotropic effect of statins, throm-

bolytic therapy.
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ПОКАЗНИКИ L-СЕЛЕКТИНУ ТА РОЗЧИННОЇ 
МОЛЕКУЛИ АДГЕЗІЇ СУДИННИХ КЛІТИН-1 У 

ХВОРИХ НА ІХС У ПОЄДНАННІ З ПУХЛИННИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТОВСТОГО КИШКІВНИКА

Запорізької медичної академії 
післядипломної освіти

Вступ. Одним з головних патогенетичних факторів метастазування пухлинних
захворювань товстого кишківника та розвитку ІХС є ендотеліальна дисфункція.  

Мета. Визначення  рівнів  sVCAM-1 та розчинного L-селектину у хворих
на ІХС у поєднанні з пухлинами товстого кишківника.

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилось 25 хворих на пух-
лини товстої та сигмовидної кишки (Т2N1). Обстеження проводили до початку
лікування та в кінці курсу лікування бісопрололом у добовій дозі 10мг на добу,
та омакором – по 1000 мг один раз на добу. Дослідження адгезивної дисфунк-
ції ендотелію проводили методом визначення концентрації розчинної моле-
кули-1 міжклітинної адгезії (s-ICAM-1) та розчинного L-селектину (sCD62L). 

Результати. Проведені дослідження показали, що вміст розчинної моле-
кули адгезії sVCAM-1 та розчинного L-селектину (sCD62L) у хворих з пухлин-
ними захворюваннями товстого кишківника спостерігались вірогідно вищі рівні
sVCAM-1 та L-селектину достовірно перевищувала показники здорових. При
цьому показники ліпідного спектру свідчили про достовірне збільшення кон-
центрації в сироватці крові загального холестерину, холестерину ліпопротеї-
дів низької щільності та три-гліцеридів. При цьому відмічався тісний зв’язок
між sVCAM-1 та L-селектином з одного боку і  вмістом загального холесте-
рину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів, відпо-
відно: r = + 0,341, + 0,348, + 0,408. 

Висновки. Збільшення вмісту молекул клітинної адгезії та L-селектину
може свідчити про високий ступінь злоякісності пухлини.

Ключові слова: L-селектин, молекули адгезії, пухлинні захворювання,
товстий кішківник.

ВСТУП
Проведені в останні роки дослідження свідчать, що одним із го-ловних

патогенетичних факторів метастазування пухлинних захворювань товстого
кишківника та розвитку ІХС [6,7] є ендотеліальна дисфункція, особливо за ра-
хунок активності молекули адгезії та розчинного L-селектину в крові, які є біо-
хімічними маркерами пошкодження та дисфункції ендотелію судин. Як відомо,
процеси взаємодії між ендотелієм і клітинами крові забезпечуються адгезив-
ними молекулами, позаклітинним матриксом, розчинними медіаторами,
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онкогенами і регулюються системою цитокінів [10]. У зв'язку з вищесказаним,
докладне вивчення всіх факторів, що забезпечують міжклітинні взаємодії при
онкологічних захворюваннях [6], Збільшення активності sVCAM-1 та розчин-
ного L-селектину в крові виявлено і у хворих на пухлинні захворювання
товстого кишківника.[1,2,4]. Однак і до цього часу до кінця не ясні зміни
активності sVCAM-1 та розчинного L-селектину під впливом лікування у
хворих на ІХС у поєднанні з пухлинами товстого кишківника [3,5]. 

Мета дослідження. Дослідити рівні sVCAM-1 та розчинного L-селектину
у хворих на ІХС у поєднанні з пухлинами товстого кишківника.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ
Під спостереженням знаходилось 25 хворих на пухлини товстої та сиг-

мовидної кишки (Т2N1) у середньому віці 50,9±4,5 роки на пухлини товстої та
сигмовидної кишки (T2N1). Курс лікування складав 6 місяців. З метою конт-
ролю була обстежена група здорових осіб відповідної статі та віку у кількості
15 чоловік. Обстеження проводили до початку лікування та в кінці курсу ліку-
вання бісопрололом у добовій дозі 10мг на добу, та омакором – по 1000 мг
один раз на добу.

Дослідження адгезивної дисфункції ендотелію проводили методом визна-
чення концентрації розчинної молекули-1 міжклітинної адгезії (s-ICAM-1) та
розчинного L-селектину (sCD62L), які визначали імуноферментним методом.
Матеріали оброблені методом варіаційної статистики.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведені дослідження показали, що вміст розчинної молекули адгезії

судинних та розчинного L-селектину (sCD62L) у хворих з пухлинними захво-
рюваннями товстого кишківника спостерігались вірогідно вищі рівні sVCAM-1

та L-селектину, ніж у контрольній групі практично здорових людей, що у хворих з ССН
ІІ функціонального класу склало, відповідно, 30,8% (р<0,001) і 23,2% (р<0,05); у хворих
на ССН ІІІ функціонального класу – 55,8% (р<0,001) і 44,8% (р<0,001).

Порівняльний аналіз показників ліпідного спектру свідчив достовірне про
збільшення концентрації в сироватці крові загального холестерину, холесте-
рину ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів. Так,  рівень загального
холестерину і холестерину ліпопротеїдів низької щільності відносно здорових
(4,93±0,05 ммоль/л і 2,54±0,04 ммоль/л) у хворих 1-ї групи становило
5,25±0,01 ммоль/л і 3,07±0,03 ммоль/л (6,5%; р<0,001; 20,8%, р<0,001) і у хво-
рих 2-ї групи 5,65±0,04 ммоль/л і 3,45±0,03 ммоль/л (14,6%; р<0,001 і 35,8%;
р<0,001). Водночас відмічалось збільшення рівня тригліцеридів (ТГ) (здорові
- 1,44±0,02 ммоль/л) пацієнти 1-ї групи - 1,46±0,04 ммоль/л – 1,4%, р>0,05;
пацієнти 2-ї групи - 1,62±0,03 ммоль/л; 12,5%; р<0,001 та  зменшення кон-
центрації ліпопротеїдів високої щільності (ЛВЩ): здорові - 1,23±0,02 ммоль/л;
хворі 1-ї групи - 1,20±0,02 ммоль/л (2,4%, р>0,05; хворі 2-ї групи -
1,10±0,01ммоль/л (10,6%; р<0,001).

При цьому відмічався тісний зв’язок між sVCAM-1 та L-селектином з
одного боку і  вмістом загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів
низької щільності та тригліцеридів, відповідно: r = + 0,341, + 0,348, + 0,408.
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Дослідження вмісту ліпопротеїдів високої щільності свідчив про зниження їх
вмісту відносно здорових.

Аналіз корелятивних співвідношень рівнів ліпопротеїдів високої щільності
і sVCAM-1 та L-селектину показав наявність їх зворотнього кореляційного
зв’язку (r = - 0,412, р<0,02;  r = - 0,433, р<0,01).

Після проведеного лікування бісопрололом у добовій дозі 10мг на добу і
омакором – по 1000 мг один раз на добу на тлі зниження s-ICAM-1 і L-селек-
тину (ССН ІІ фк. – 810,2±22,1 нг/мл та 1458,3±145,7 нг/мл; ССН ІІІ фк. –
977,7±32,6 нг/мл і 1742,3±175,8 нг/мл) спостерігалась тенденція до нормалі-
зації рівня загального, холестерину ліпопротеїдів низької щільності і триглі-
церидів. При цьому вміст ліпопротеїдів високої щільності у обох групах
зростав, відповідно, 1- а група – на  3,6% та 9,2%.

Слід відмітити, що зростання вмісту молекул клітинної адгезії та L-селек-
тину може свідчити про високий ступінь злоякісності пухлини.

ВИСНОВКИ
1. Пухлинні захворювання товстого кишківника супроводжуються зростан-

ням вмісту у крові молекул клітинної адгезії  L-се-лектину на тлі збільшення
загального холестерину сироватки крові, холестерину ліпопротеїдів низької
щільності, тригліцеридів та зменшення рівня ліпопротеїдів високої щільності.

2. Включення у комплекс лікування пацієнтів з адгезивною дис-функцією
ендотелію бісопрололу і омакору істотно зменшує рівень s-ICAM-1 і L-селек-
тину та сприяє нормалізації ліпідного спектру плазми крові.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Перспективами
подальших досліджень у даному напрямку, на нашу думку, є визначення фак-
торів ангіогенезу та вазоактивної функції плечової артерії.
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В.И.Кошля, А.А.Кузмичов, А.С.Кульбачук, Н.Т.Ивахненко, Ю.А.Кли-
цунова, И.И. Мироненко

Показатели L-селектина и растворимой молекулы адгезии сосуди-
стых кле-ток-1 у больных ИБС в сочетании с опухолевыми заболева-

ниями толстого кишечника
Запорожская медицинская академия последипломного образова-

ния
Введение. Одним из главных патогенетических факторов метастазиро-

вания опухолевых заболеваний толстого кишечника и развития ИБС является
эндотелиальная дисфункция. 

Цель. Определение уровней sVCAM-1 и растворимого L-селектина у
боль-ных ИБС в сочетании с опухолями толстого кишечника. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 25 больных опухоли
толстой и сигмовидной кишки (Т2N1). Обследование проводили до начала
лечения и в конце курса лечения бисопрололом в дозе 10 мг в сутки, и Ома-
кором - по 1000 мг один раз в сутки. Исследования адгезивной дисфункции
эндотелия проводили методом определения концентрации растворимого мо-
лекулы-1 межклеточной адгезии (s-ICAM-1) и растворимого L-селектина (sCD62L). 

Результаты. Проведенные исследования показали, что содержание рас-
творимого молекулы адгезии sVCAM-1 и растворимого L-селектина (sCD62L)
у больных с опухолевыми заболеваниями толстого кишечника наблюдались
достоверно более высокие уровни sVCAM-1 и L-селектина достоверно пре-
вышала показатели здоровых. При этом показатели липидного спектра сви-
детельствовали о достоверном увеличении концентрации в сыворотке крови
общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и три-
глицеридов. При этом отмечался тесная связь между sVCAM-1 и L-селектина
с одной стороны и содержанием общего холестерина, холестерина липопротеидов
низкой плотности и триглицеридов, соответственно: r = + 0,341, + 0,348, + 0,408. 

Выводы. Увеличение содержания молекул клеточной адгезии и L-селек-
тина может свидетельствовать о высокой степени злокачественности опухоли. 

Ключевые слова: L-селектин, молекулы адгезии, опухолевые заболе-
вания, толстый кишечник.

V. Koshlia, A. Kuzmichov, A. Kulbachuk, N. Ivakhnenko, 
Y. Klitsunova, I. Myronenko

Indices of L-selectin and soluble vascular cell adhesion 
molecule - 1 in patients with ischemic heart disease (ihd) and

neoplastic diseases of the large intestine combined
Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. One of the main pathogenetic factors of metastasis of neoplas-

tic diseases of the large intestine and IHD is endothelial dysfunction. 

Aim. Identification of levels of sVCAM-1 and L-selectin soluble in patients with

IHD and colon tumors. 
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Material and methods. We observed 25 patients with tumors of the colon

and the sigmoid colon (T2N1). The survey was carried out before treatment and

after treatment with bisoprolol (10 mg per day), and omacor - 1000 mg once a day.

Studying adhesive endothelial dysfunction was performed by determining the con-

centration of soluble molecules intercellular adhesion molecule-1 (s-ICAM-1) and

L-selectin soluble (sCD62L).

Results. The investigation has shown that the levels of sVCAM- 1 and L- se-

lectin soluble (sCD62L) soluble adhesion molecules in patients with neoplastic

diseases of the large intestine were significantly higher levels of sVCAM- 1 and L-

selectin was significantly higher to health indicators. While lipid profile showed sig-

nificant increase in serum concentrations of total cholesterol, low density lipopro-

tein cholesterol and triglycerides. At the same time there was established close

correlation between sVCAM- 1 and L- selectin on the one hand and total choles-

terol, LDL cholesterol and triglycerides, respectively: r = + 0,341, + 0,348, + 0,408.

Conclusions. The increase of cell adhesion molecules and L- selectin may

indi-cate a high degree of malignancy.

Key words: L-selectin, adhesion molecules, neoplastic disease, large intes-

tine combined.
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І.П.Кувікова, С.В.Шевчук 

РІВЕНЬ РОЗЧИННОГО ТРОМБОМОДУЛІНУ У 
ХВОРИХ НА АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ:

ЗВ’ЯЗОК З ПЕРЕБІГОМ ЗАХВОРЮВАННЯ, 
ДИСФУНКЦІЄЮ ЕНДОТЕЛІЮ ТА АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національ-
ного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Мета. Проаналізовано зв'язок між рівнем розчинного тромбомодуліну
(sCD141) та перебігом захворювання, рівнями антифосфоліпідних антитіл та
ураженням судин у пацієнтів з різними варіантами АФС. 
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Результати. Як показали наші дослідження , вміст sCD141 в групі конт-
ролю становив 3,20±0,18 нг/мл і у 81% осіб був оптимальним. У хворих з АФС
за середніми величинами рівень тромбомодуліну достовірно перевищував
такий в контролі на 51,3%. Виявилось, що серед пацієнтів з АФС лише у 39%
осіб вміст тромбомодуліну був нижчим 5 нг/мл, а у 46,3% пацієнтів  переви-
щував 5 нг/мл (порівняно з 5% в контролі). Серед хворих з ВАФС частка осіб
з оптимальним рівнем тромбомодуліну була в 1,6 рази меншою, ніж серед
хворих з ПАФС, а частка хворих з високим рівнем цього показника (вище 5
нг/мл) – в 1,7 рази більшою. За середніми величинами вміст тромбомодуліну
у хворих з ВАФС був достовірно вищим на 26%, ніж у хворих з  ПАФС.

Висновки. Отримані нами дані свідчать, що надмірна концентрація роз-
чинного тромбомодуліну не лише збільшує тромборезистентність судинної
стінки, але  також є циркулюючим маркером раннього атеросклерозу, оскільки
тісно асоціюється з субклінічними проявами атеросклеротичного ураження
судин. Рівень розчинного тромбомодуліну значно підвищується у хворих з ак-
тивним запальним процесом у пацієнтів з антифосфосфоліпідними антиті-
лами та наявністю АГ і практично не залежить від  віку, статі, тривалості
захворювання, тютюнопаління, ожиріння, порушень ліпідного обміну та гіподинамії.

Ключові слова: антифосфоліпідний синдром, розчинний тромбомодулін,
ураження судин.

ВСТУП
Тромбомодулін – інтегральний трансмембранний глікопротеїн з молеку-

лярною масою 75 кДа, рецептор тромбіну, що експресується на поверхні
ендотеліальних клітин і суттєво впливає на процеси коагуляції крові та фіб-
риноліз (Li et al., 2006). При пошкодженні ендотелію тромбомодулін виді-
ляється в кров у розчинній формі. В багатьох експериментальних
дослідженнях показано залежність вмісту цього білка в сироватці крові від
ступеня ураження ендотеліальних клітин (Tohda G., 1998).

Встановлено, що рівень розчинного тромбомодуліну (sCD141)  достовірно
зростає у хворих з атеросклеротичним ураженням судин при гіпертонічній
хворобі, ішемічній хворобі серця, цукровому діабеті 2 типу, атеросклерозі це-
ребральних та периферійних судин (Jean-Marc et al., 2004; Andreou A. P. et

al., 2011; Amiral J. et al., 1999). 
У пацієнтів з антифосфоліпідним синдромом (АФС) частота серцево-су-

динних уражень (інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, тромбоемболії ле-
геневої артерії є значно вищою ніж в загальній популяції (Cervera R. et al.,

2009; Espinosa G. et al., 2010). Хоча механізми раннього атерогенезу у даної
категорії хворих остаточно не з’ясовані, провідна роль відводиться форму-
ванню ендотеліальної дисфункції в умовах постійної стимуляції ендотеліаль-
них клітин прозапальними чинниками (цитокінами, антифосфоліпідними
аутоантитілами, активованими лімфоїдними клітинами), тощо (Fischer K. et

al., 2007; Shevchuk S.V. et al., 2011). 
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В ряді досліджень показано, що у хворих на системний червоний вовчак
(СЧВ) в сироватці крові спостерігається підвищення вмісту розчинного тром-
бомодуліну, який корелює з активністю процесу за індексом SLEDAI, ШОЕ,
рівнем антинуклеарних антитіл, ураженням нирок (Akbarian M. et al., 2009;

Boehme M. et al., 2000). В той же час не висвітленим залишається питання,
чи може рівень розчинного тромбомодуліну відображати дисфункцію ендоте-
лію у хворих на АФС і слугувати раннім маркером атеросклерозу. Практично
не досліджений зв'язок тромбомодуліну з іншими метаболічними факторами
серцево-судинного ризику, а також, як змінюються його рівні в умовах актив-
ного запального процесу. 

Виходячи з вищезазначеного, метою роботи було вивчити вміст маркера
ураження ендотелію – розчинного тромбомодуліну (sCD141) у хворих з
різними варіантами АФС та практично здорових осіб і оцінити його зв'язок з
перебігом захворювання, рівнями антифосфоліпідних антитіл та ураженням судин.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Під нашим спостереженням в основній групі знаходилось 77 хворих,

серед яких 34 (44,2%) із первинним антифосфоліпідним синдромом (ПАФС)
та 43 (55,8%) – із вторинним антифосфоліпідним синдромом (ВАФС). Групи
хворих були співставні за віком та тривалістю захворювання. Групу порів-
няння складали 37 практично осіб.

Діагноз АФС встановлювали на основі міжнародних класифікаційних кри-
теріїв 2006 року (Myakis S. et al., 2006). Обстеження включало визначення ін-
тегрального індексу активності СЧВ - SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus

Disease Activity Index), індексу ушкодження, тривалості захворювання (Bom-

bardier C. et al., 1992). Лабораторна оцінка антитіл до фосфоліпідів (аФЛ)
включала визначення антитіл до кардіоліпіну (аКЛ) ізотипу IgG та сумарних
антитіл до β2-глікопротеїну 1 . Вміст антикардіоліпінових антитіл ізотипу IgG

та антитіл до β2-глікопротеїну 1 класів IgG, IgА, IgМ визначали імунофермент-
ним методом з використанням комерційного набору фірми “Trinity Biotech

Captia”, США – Ірландія та “ORGenTec GmbH”, Німеччина, відповідно. 
Вміст розчинного тромбомодуліну (sCD141) за набором «Human CD141

ELISA»(Diaclone,France).Показники загального холестерину (ЗХС), холесте-
рину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) в сироватці
крові визначались за стандартною методикою. Значення холестерину ліпо-
протеїдів низької щільності (ЛПНЩ) розраховувалось за формулою Friedwald:

ХС ЛПНЩ=ЗХС-ХС ЛПВЩ- (0,45*ТГ). 
Для вивчення функції ендотелію використовували ехолокацію високого

розрішення та доплерографію плечової артерії, яку виконували як описано
Celermajer D. та співав.(1992). Товщину комплексу “інтима-медіа” загальної
сонної артерії (КІМ ЗСА) визначали під час сканування загальної сонної ар-
терії в В-режимі ехолокації на відстані 2 см від біфуркації в діастолічну фазу
при максимальному збільшенні. Ендотелійзалежну вазодилятацію (ЕЗВДПА)
оцінювали за зміною діаметру плечової артерії, який вимірювали до та після
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тимчасової оклюзії судини манжеткою тонометру (реактивна гіперемія).
Ступінь атеросклеротичного ураження судин та наявність атеросклеротичних
бляшок оцінювали за Wendelhag I. et al. (1993). Статистичну обробку отрима-
них результатів проводили на персональному комп’ютері за допомогою стан-
дартних статистичних програм “Microsoft Exel” для Windows - 2000. Оцінювали
середнє значення, стан¬дартні помилки, достовірність відмінностей за t-

критерієм Стьюдента, проводили парний кореляційний аналіз. Результати
представлені як M ± m.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз вмісту тромбомодуліну в сироватці крові показав, що за цим

показником особи контрольної групи та хворі з АФС істотно відрізняються.
За результатами персентильного аналізу було встановлено, що у 95% осіб
контрольної групи рівень тромбомодуліну знаходився в діапазоні 1,53-4,74
нг/мл (Р5 - Р95), в той час у хворих на АФС 95% становив 2,11-8,10 нг/мл. У
хворих на АФС реєструвалось більш високе значення медіани, ніж в конт-
рольній групі (4,70 проти 3,10 нг/мл). Оскільки в літературі нами не було знай-
дено критеріїв оцінки сироваткових рівнів тромбомодуліну, для подальшого
аналізу нами були обрані показники, які наближаються до Р75  та Р95 групи
контролю. Оптимальним, вважали рівень тромбомодуліну менший 4 нг/мл
(<Р75), гранично високим - 4-5 нг/мл (Р75 - Р95), високим – вище 5 нг/мл (>Р95).

Як показали наші дослідження (табл.1), вміст sCD141  в групі контролю
становив 3,20±0,18 нг/мл і у 81% осіб був оптимальним. В основній групі за
середніми величинами рівень тромбомодуліну достовірно перевищував такий
в контролі на 51,3%. Виявилось, що серед пацієнтів з АФС лише у 39% осіб
вміст тромбомодуліну був нижчим 5 нг/мл, а у 46,3% пацієнтів  перевищував
5 нг/мл (порівняно з 5% в контролі). Серед хворих з ВАФС частка осіб з опти-
мальним рівнем тромбомодуліну була в 1,6 рази нижчою, ніж серед хворих з
ПАФС, а частка хворих з високим рівнем цього показника (вище 5 нг/мл) – в
1,7 рази вищою. За середніми величинами вміст тромбомодуліну у хворих з
ВАФС був достовірно вищим на 26%, ніж у хворих з  ПАФС.

Таблиця 1
Вміст розчинного тромбомодуліну (sCD141) в сироватці крові та його ран-

жирування у практично здорових осіб та хворих з ПАФС та ВАФС
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Продовження таблиці

Проаналізовано статеві та вікові особливості в рівнях розчинного тром-
бомодуліну, а також оцінено його зв’язок з тривалістю захворювання, наявні-
стю АГ, паління та ожиріння (табл.2). Аналіз показав, що між чоловіками та
жінками в групах хворих з ПАФС та ВАФС відмінностей в рівнях досліджува-
ного білку в сироватці крові немає. Рівень тромбомодуліну суттєво не залежав
від віку та тривалості захворювання. Слід також зауважити, що вивчені рівні
тромбомодуліну у хворих з ПАФС та ВАФС з наявністю паління, ожиріння та
АГ виявляли лише тенденцію до збільшення, порівняно з такими у осіб без
вказаних факторів ризику, і лише у хворих з ВАФС з наявністю АГ збільшува-
лись вірогідно. 

Таблиця 2
Взаємозв’язок рівня розчинного тромбомодуліну (sCD141) з 

традиційними факторами ризику у хворих на АФС (М±m)

Примітка: *- позначені достовірні відмінності між групами.
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Проведення порівняльного аналізу рівнів розчинного тромбомодуліну в
залежності від показників ліпідного обміну показало, що як в групі хворих з
ПАФС так і з ВАФС з високими рівнями ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ та низькими ХС
ЛПВЩ середній рівень розчинного тромбомодуліну суттєво не відрізнявся від
осіб з гранично підвищеними чи оптимальними рівнями ліпідів. Зокрема, в
групі з ВАФС, з високими рівнями ТГ та ХС ЛПНЩ, рівні тромбомодуліну вия-
вились лише на 3% та 16%, відповідно вищими, ніж у хворих з оптимальними
рівнями цих показників. Близька за спрямованістю картина спостерігалась
щодо рівня досліджуваного глікопротеїну і у хворих з ПАФС. Проведення
кореляційного аналізу також не виявило тісних зв’язків між концентрацією
розчинного тромбомодуліну з показниками ліпідного спектру у хворих дослід-
жуваних груп.

Встановлено, що у хворих з АФС посилення активності запального
процесу достовірно асоціювалось з підвищенням вмісту розчинного тромбо-
модуліну в сироватці крові (табл. 3). Зокрема, у хворих з високими рівнями
інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) (більше 9 пг/мл) вміст тромбомодуліну був достовірно
вищим на 36,78%, ніж у хворих з оптимальними його рівнями  (менше 7,5
пг/мл). Серед хворих з оптимальними рівнями ІЛ-6 виявлялось біля 33% осіб
з аберантними рівнями тромбомодуліну, в той час як серед хворих з високими
рівнями ІЛ-6 ця частка перевищувала 50%. Кореляційний аналіз засвідчив,
що між маркером ендотеліального пошкодження (рівень тромбомодуліну) та
одним з  показників активності запального процесу (рівень ІЛ-6) достовірний
прямий зв’язок реєструється у хворих з ВАФС, в той час як у хворих з ПАФС
ці асоціації є менш суттєвими.

Таблиця 3
Вміст розчинного тромбомодуліну в сироватці крові у хворих з

АФС (n=82) залежно від рівня інтерлейкіну-6
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Вміст розчинного тромбомодуліну в сироватці крові хворих на ПАФС та
ВАФС виявляв певну залежність від рівнів антифосфоліпідних антитіл (табл.
4). Так, у хворих з ВАФС з негативними результатами тестування на наявність
антитіл до кардіоліпіну класу IgG реєструвались вірогідно нижчі рівні розчин-
ного тромбомодуліну (на 29%), ніж у хворих з сильно позитивними результа-
тами антитіл до кардіоліпіну класу IgG. Відмічалась також тенденція до
зростання рівнів досліджуваного білка в цій групі і відносно збільшення кон-
центрації антитіл до бета-2 глікопротеїну (ГП) 1 класів IgG, IgА, ІgМ. Зокрема,
в осіб з високими рівнями антитіл до бета-2 ГП 1 концентрація тромбомоду-
ліну була на 15,6% вищою ніж в осіб з негативними результатами аналізу.

Тісний зв'язок між концентрацією тромбомодуліну з антифосфоліпідними
антитілами підтверджено і у хворих з ПАФС. Так, у пацієнтів з негативними
аналізами тестування на наявність антитіл до бета-2 ГП 1 класів IgG, IgА, ІgМ
(<23 од/мл) рівень тромбомодуліну на 39,6% перевищував такий у хворих з
високими результатами досліджуваних антитіл. Додаткове підтвердження
зв’язку між різними класами антифосфоліпідних антитіл та рівнем розчинного
тромбомодуліну отримано при проведенні кореляційного аналізу (табл.4). Так, концентрація
цього білка у хворих з ПАФС та ВАФС виявляла прямі слабкі, однак вірогідні кореляційні
зв’язки з рівнем антикардіоліпінових антитіл класу IgG у хворих з ВАФС і з концентрацією
антитіл до бета-2 ГП 1 класів IgG, IgА, ІgМ у хворих з ПАФС. 

Таблиця 4
Взаємозв’язок рівня тромбомодуліну з рівнями антитіл до

кардіоліпіну класу IgG та антитіл до бета-2 ГП 1 класів IgG, IgА,
IgМ у хворих на АФС (М±m)

Примітка: *- достовірні коефіцієнти кореляції, # – вірогідні відмінності стосовно
осіб з негативними результатами тесту на наявність антифосфоліпідних антитіл.
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Встановлено, що зростання рівня тромбомодуліну у хворих з АФС асо-
ціюється з формуванням несприятливих змін в судинах (табл.5). Так товщина
КІМ ЗСА у хворих з ВАФС та ПАФС з високим (>5 нг/мл) рівнем розчинного
тромбомодуліну, була на 12,3% та 11,6% більшою, а величина ЕЗВД ПА – на
36,6% та 28,5% меншою, відповідно, ніж у хворих з рівнем тромбомодуліну
менше 5 нг/мл. 

Крім того, в цих групах частка хворих зі зниженням ЕЗВДПА та потовщен-
ням КІМ ЗСА серед осіб з високим рівнем тромбомодуліну була в 1,78-3,8
рази вищою, ніж серед хворих з відносно нормальним рівнем досліджуваного
білку. Наявність атеросклеротичних бляшок (АБ), їх площа та виразність ате-
росклеротичного ураження (АУ) каротидних артерій виявляли також тенден-
цію до зростання пропорційно збільшенню рівню тромбомодуліну. Можна
відмітити також тенденцію до збільшення частки осіб з клінічними проявами
атеросклеротичного ураження судин, а саме з транзиторною ішемічною ата-
кою (ТІА), ішемічним інсультом, інфарктом міокарда (ІМ) та стенокардією у
хворих з високим рівнем тромбомодуліну. 

Таблиця 5
Взаємозв’язок рівнів тромбомодуліну з ЕЗВДПА, товщиною 

КІМ ЗСА, наявністю атеросклеротичних бляшок та тромботичними
ускладненнями у хворих на АФС (М±m)

Примітка: *- вірогідні відмінності стосовно осіб з нормальним рівнем
тромбомодуліну.
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Аналіз зв’язку тромботичних ускладнень з концентрацією тромбомодуліну
показав, що серед хворих з високим (>5 нг/мл) рівнем розчинного тромбомо-
дуліну, частіше зустрічались артеріальні та венозні тромбози судин, ніж у хво-
рих з рівнем тромбомодуліну менше 5 нг/мл. 

Таким чином, проведене вперше у хворих на АФС дослідження концент-
рації тромбомодуліну в сироватці крові показало, що у хворих на ПАФС, а
особливо ВАФС має місце суттєве (на 31% та 65%, відповідно) його зростання
в порівнянні з пацієнтами контрольної групи. Встановлено відмінності в рівнях
досліджуваного глікопротеїну в залежності від типу АФС. Зокрема, серед
хворих з ВАФС частка осіб з оптимальним рівнем тромбомодуліну була в 1,6
рази меншою, ніж серед хворих з ПАФС, а частка хворих з високим рівнем
цього показника (вище 5 нг/мл) – в 1,7 рази більшою. За середніми величи-
нами вміст тромбомодуліну у хворих з ВАФС був достовірно вищим на 26%,
ніж у хворих з  ПАФС.

Рівні розчинного тромбомодуліну практично не залежали від віку, статі та
тривалості захворювання. Не виявлено зв’язку досліджуваного глікопротеїну
з палінням, ожирінням та порушеннями ліпідного обміну. Наші дослідження
показали, що рівень тромбомодуліну у пацієнтів з ВАФС мав зв'язок з наявні-
стю артеріальної гіпертензії (АГ). Так, у хворих з АГ рівень досліджуваного
глікопротеїну був на 17% вищим від такого, у хворих без АГ. Літературні дані
також вказують на існування залежності між величиною систолічного тиску та
зростанням в сироватці крові тромбомодуліну (Mohamed A., 2009;

Wojtkielewicz K.  et al., 2006).  
Отримані результати дають підставу стверджувати, що рівень тромбомо-

дуліну у хворих з ВАФС залежить від інтенсивності запальної реакції, а саме
концентрації інтерлейкіну-6  в сироватці крові. Зокрема, у хворих з АФС з
високими рівнями (>5 нг/мл) тромбомодуліну вірогідно частіше зустрічались
високі рівні ІЛ-6 в сироватці крові. З'ясувалось, що вміст тромбомодуліну у
хворих з ВАФС прямо корелює з рівнем ІЛ-6 (r=0,35). Менш тісну залежність
концентрації тромбомодуліну  з ІЛ-6 мали пацієнти з ПАФС. 

Про збільшення рівнів тромбомодуліну в сироватці крові та їх тісний
зв’язок з маркерами активності свідчать результати інших досліджень. Так,
при СЧВ розвиток ниркового васкуліту та люпус-нефриту супроводжується
різким зростанням експресії тромбомодуліну в нирковому ендотелії та підви-
щенням рівня цього білка в сироватці крові відповідно важкості ураження
нирок (Frijns R. et al., 2001). За даними Akbarian M. et al., (2009) збільшені
рівні тромбомодуліну тісно асоціюються з високими рівнями антинуклеарних
антитіл, антитіл до двоспіральної ДНК, а також зниженням рівнів С3. За
іншими даними (Boehme M. et al., 2000) у хворих на СЧВ порівняно зі здоро-
вими рівень тромбомодуліну сироватки крові був значно вищим і тісно коре-
лював з  активністю хвороби (за SLEDAI) та індексом пошкодження.

Ще одним чинником, який активує експресію розчинного тромбомодуліну,
є антитіла до фосфоліпідів. Зокрема показано, що в осіб з СЧВ рівень
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розчинного тромбомодуліну був більш ніж в 2 рази вищим у хворих з високими
рівнями антифосфоліпідних антитіл та люпус-антикоагулянту, ніж у пацієнтів
з низькими рівнями (Karmochkine M. et al.,2014). Аналогічні результати були
отримані в нашому дослідженні. Так, у хворих з АФС з сильно позитивними
результатами тесту на наявність антитіл до кардіоліпіну та бета-2 ГП 1 реєст-
руються вірогідно вищі рівні розчинного тромбомодуліну. Кореляційний аналіз
також засвідчив, що рівні тромбомодуліну хворих на ПАФС та ВАФС виявляли
тісний кореляційний зв'язок з антикардіоліпіновими антитілами класу IgG та
антитілами до бета-2 ГП 1 (r=0,31 та 0,35). 

У кількох роботах показано, що при СЧВ розвиток ниркового васкуліту та
люпус-нефриту супроводжується різким зростанням експресії тромбомоду-
ліну в нирковому ендотелії та підвищенням рівня sCD141 в сироватці крові
відповідно тяжкості ураження нирок (Zaky A. et al., 2005). За даними Boehme

M. et al.(2000) рівні цього глікопротеїну, в порівнянні з іншими маркерами
ушкодження ендотелію (sVCAM–1, L-селектином, фактором Віллебранда),
в значно більшій мірі відображає не лише загальну активність СЧВ, але й
ушкодження ендотелію при СЧВ. 

В багатьох роботах показано, що висока концентрація тромбомодуліну в
сироватці крові є незалежним фактором ризику розвитку та виразності ате-
росклеротичного процесу, предиктором кардіоваскулярної смерті (Olivot J.M.

et al., 2004; Mok C.C. et al., 2010). В дослідженнях інших авторів достовірних
відмінностей щодо вмісту вищезгаданого білку між хворими з наявністю чи
відсутністю уражень коронарних артерій не виявлено (Nomura E. et al.,2004;

Salomaa V. et al., 1999), а за даними Salomaa V. (1999), в осіб з більш вира-
женим ангіографічно задокументованим ураженням сонних артерій концент-
рація розчинного тромбомодуліну є навіть більш низькою в порівнянні з
пацієнтами з менш вираженими ураженнями сонних артерій. 

Отримані нами дані дозволяють припустити, що збільшення концентрації
розчинного тромбомодуліну може бути причетним до формування тромбофі-
лічного синдрому. Так у хворих з АФС з високим (>5 нг/мл) рівнем тромбомо-
дуліну частіше зустрічались артеріальні та венозні тромбози судин верхніх та
нижніх кінцівок, ніж у осіб з нормальним (<5 нг/мл) рівнем досліджуваного
білку. Ми вважаємо, що надмірна концентрація тромбомодуліну у хворих з
АФС, є тим чинником, який збільшує тромборезистентність судинної стінки і
тим самим погіршує перебіг захворювання. Дослідження засвідчили, що
поряд з причетністю до формування тромбофілічних порушень, збільшення
концентрації розчинного тромбомодуліну можуть відігравати суттєву роль в
пошкодженні ендотелію у хворих з АФС. Так ЕЗВД ПА виявляла вірогідний
обернений, а товщина КІМ ЗСА – прямий зв’язок з активністю цього ензиму в
сироватці крові. Водночас, наявність АБ як і ступінь атеросклеротичного ураження
ЗСА суттєво не залежали від рівнів в сироватці крові розчинного тромбомодуліну. 

Таким чином, отримані дані засвідчили, що надмірна концентрація роз-
чинного тромбомодуліну не лише збільшує тромборезистентність судинної
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стінки, але й також є циркулюючим маркером раннього атеросклерозу,
оскільки тісно асоціюється з субклінічними проявами атеросклеротичного
ураження судин (зниження ЕЗВДПА, потовщення КІМ ЗСА), значно підвищу-
ється у хворих з активним запальним процесом (високими рівнями С-реак-
тивного протеїну, ІЛ-6), у пацієнтів з антифосфосфоліпідними антитілами та
наявністю АГ і практично не залежить від  віку, статі, тривалості захворю-
вання, тютюнопаління, ожиріння, порушень ліпідного обміну та гіподинамії.
На нашу думку, дослідження концентрації розчинного тромбомодуліну має стати
обов’язковим елементом лабораторного обстеження такого контингенту хворих.

ВИСНОВКИ
1. Підвищення рівнів розчинного тромбомодуліну має місце у 56,3% хво-

рих з ВАФС, 32,4% хворих з ПАФС і лише у 5,4% осіб контрольної групи. При-
чинами високих рівнів sCD141 у хворих на АФС є гіперпродукція антитіл до
кардіоліпіну та бета-2 глікопротеїну 1, а у осіб з ВАФС висока активність за-
хворювання (рівні ІЛ-6) та наявність АГ. Концентрація розчинного тромбомо-
дуліну не залежить від віку, статі, тривалості захворювання, паління, ожиріння
та порушень ліпідного обміну. 

2. Надмірна концентрація розчинного тромбомодуліну причетна не лише
до формування тромбофілічних порушень, свідченням чого є більша частка
хворих з артеріальними та венозними тромбозами у осіб з високими їх рів-
нями, в порівнянні з нормальними чи низькими, але й є несприятливим чин-
ником прогресування структурно-функціональних змін в судинах. Серед осіб
з високим рівнем досліджуваного білка потовщення КІМ ЗСА та зниження
ЕЗВДПА розвивались в 1,7 - 3,8 разів частіше ніж у хворих з нормальним рів-
нем тромбомодуліну. 
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И.П. Кувикова, С.В. Шевчук
Уровень растворимого тромбомодулина у больных 
антифосфолипидный синдром: связь с течением 

заболевания, дисфункцией эндотелия и атеросклерозом
НИИ реабилитации инвалидов Винницкого национального

медицинского университета им. М.И.Пирогова
Цель. Проанализирована связь между уровнем растворимого тромбо-

модулина (sCD141) и течением заболевания, уровнями антифосфолипидных
антител и поражением сосудов у пациентов с различными вариантами АФС. 

Результаты. Как показали наши исследования, содержание sCD141 в
группе контроля составило 3,20±0,18 нг/мл и у 81% лиц было оптимальным.
У больных с АФС по средним величинам уровень тромбомодулина досто-
верно превышал таковой в контроле на 51,3%. Оказалось, что среди паци-
ентов с АФС только у 39% лиц содержание тромбомодулина был ниже 5
нг/мл, а в 46,3 % пациентов превышало 5 нг/мл (по сравнению с 5% в конт-
роле). Среди больных с ВАФС доля лиц с оптимальным уровнем тромбомо-
дулин была в 1,6 раза меньше, чем среди больных с ПАФС , а доля больных
с высоким уровнем этого показателя (выше 5 нг/мл) - в 1,7 раза больше. По
средним величинам содержание тромбомодулина у больных с ВАФС было
достоверно выше на 26%, чем у больных с ПАФС. 

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют, что повышенная
концентрация растворимого тромбомодулина не только увеличивает тром-
борезистентнисть сосудистой стенки, но также является циркулирующим
маркером раннего атеросклероза, поскольку тесно ассоциируется с субкли-
ническими проявлениями атеросклеротического поражения сосудов. Уровень
растворимого тромбомодулина значительно повышается у больных с актив-
ным воспалительным процессом у пациентов с антифосфосфолипидными
антителами и наличием АГ и практически не зависит от возраста, пола, дли-
тельности заболевания, курения, ожирения, нарушения липидного обмена и
гиподинамии.

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, растворимый тромбо-
модулин, поражение сосудов.
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I.P.Kuvikova, S.V.Shevchuk 
Soluble thrombomodulin level in patients with antiphospholipid
syndrome: relatioship with the disease course, endothelial 

dysfunction and atherosclerosis
Research Institute for Rehabilitation of the Disabled 

Pyrohov Vinnytsa National Medical University 
Aim. There was analyzed the relationship between the level of soluble throm-

bomodulin (sCD141) and the clinical course of disease, levels of antiphospholipid
antibodies and vascular lesions in patients with different versions of APS. 

Results. Our studies showed sCD141 level to be 3.20 ± 0.18 ng / ml in the
control group; it was optimal in 81 % of subjects. In patients with APS average
level of thrombomodulin was by 51.3 % significantly higher than in controls. Throm-
bomodulin level was  found to be less than 5 ng / ml in  39 % of patients with APS,
while  46.3 % of APS patients demonstrated it to be above  5 ng/ml (compared to
5% of controls). Among patients with SAPS proportion of persons with optimal lev-
els of thrombomodulin was 1.6 times lower than among PAPS patients, whereas
the proportion of patients with increased levels of this indicator (above 5 ng/ml)
was 1.7 times higher. The average level of thrombomodulin in SAPS patients was
26% significantly higher than in PAPS patients.

Conclusion. Our findings suggest that excessive concentration of soluble
thrombomodulin in the blood not only increases vascular wall thromboresistance,
but it is also a circulating marker of early atherosclerosis since it is associated with
subclinical manifestations of atherosclerotic vascular lesions. The level of soluble
thrombomodulin is significantly increased in patients with antiphospholipid anti-
bodies and arterial hypertension as well as in those with active inflammatory
process; it is essentially independent of age, sex, duration of disease, smoking,
obesity, lipid metabolism disorders and hypodynamia.

Key words: antiphospholipid syndrome, soluble thrombomodulin, vascular lesions.
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ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ПРАВОГО ШЛУНОЧКА У ДОРОСЛИХ З КОРЕГОВА-

НИМИ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ В ПРАКТИЦІ
МЕДИКО- СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ДУ "Український державний науково-дослідний
інститут медико-соціальних проблем 

інвалідності МОЗ України"
Вступ. При прогресуючому збільшені дорослих з вродженими вадами

серця (ВВС) після хірургічних корекцій як в клінічній, так і в практиці медико-
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соціальної експертизи, актуальними стають питання удосконалення якості
діагностики правошлуночкової недостатності та окремих її складових з
осмисленням отриманих результатів і можливості моніторингу захворювання
з використанням нових технологій.

Мета. Вивчити особливості функціонального стану правого шлуночка
(ПШ) у дорослих при ВВС у віддаленому періоді після хірургічної корекції з
використанням тканинної доплерехокардіографії (ДехоКГ).

Матеріали і методи. Обстежено 138 дорослих з ВВС у віддаленому пе-
ріоді після хірургічної корекції, які були розподілені на 4 групи в залежності
від виду вади. Контрольну групу склали 26 пацієнтів без ознак серцево-су-
динної патології. ДехоКГ проводилось на апараті Sonos (Philips) 7500, в М-
(одно-) та В- (двомірному) режимах, використовуючи імпульсно хвильовий,
безперервно хвильовий та тканевий доплер.

Результати. Діастолічна функція у прооперованих хворих з приводу ВВС
була порушена у 87,4% випадків. Найбільш значуща систолічна дисфункція
ПШ у віддаленому післяопераційному періоді визначалась у хворих з тетра-
дою Фалло - ФВ ПШ в середньому склала 30,2 ± 4,2%. Показник Sm (ТК) до-
стовірно знижувався у всіх хворих з ВВС в порівнянні з групою контролю
(р=0,02). Середні значення амплітуди ТК дорівнювали 1,82 ± 0,4 см з коли-
ваннями в діапазоні від 1,14 до 2,76 см та без суттєвих відмінностей показ-
ника в окремих клінічних підгрупах (р > 0,05). При використанні доведеного
порогового рівня Sm ТК менш 11,5 см/с, систолічна дисфункція ПШ була ді-
агностована у 76,5% обстежених хворих, в той час як при використанні стан-
дартного імпульсно-хвильового режиму доплерівського дослідження зниження ФВ
ПШ до 40% та менш спостерігалось лише у 52% обстежених осіб (р = 0,014).

Висновки. Результати дослідження свідчать про значно більшу інфор-
мативність тканинної доплерографії у порівняні з рутинною ехокардіографією,
при чому найбільш потужним маркером систолічної дисфункції ПШ є амплі-
туда систолічного руху фіброзного кільця трикуспідального клапану, зниження
якої менш 2 см здатно ідентифікувати хворих із зниженою ФВ ПШ з чутливі-
стю 100% та специфічністю 81%.

Ключові слова: вроджені вади серця, правий шлуночок, тканинний доплер.
ВСТУП
Протягом останніх десятиліть в Україні відмічається значне зростання

числа пацієнтів з успішно корегованими вродженими вадами серця (ВВС).
Однак, організація повномасштабної кардіохірургічної допомоги не зупинила
зростання числа хворих з цією патологією, які звертаються за соціальною
підтримкою. Широке дослідження стану хворих з вадами серця породило без-
ліч теоретичних і практичних проблем. Були не тільки накопичені нові знання
й хірургічний досвід лікування вад серця, але виявлені інші проблеми, що
виникали у міру того, як збільшувалась кількість хворих, які одержували
кардіохірургічне лікування, тривалість життя яких після операції наблизилася
до тривалості життя здорової людини. 
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Так, дисфункція правого шлуночка (ПШ) у хворих з ВВС після кардіохі-
рургічних втручань привертає все більшу увагу. Стан ПШ в загальній роботі
серця може виявитися вирішальним при порушенні його функції або збіль-
шенні судинного опору в малому колі кровообігу [1]. Радикальна корекція ряду
вроджених вад серця не завжди повністю усуває гіперфункцію міокарда ПШ
[3]. Після хірургічного втручання нерідко залишається градієнт між ПШ і
легеневою артерією; підвищення загальнолегенового опору у пацієнтів з
гіперволемічними вадами серця потребує збільшення роботи і потужності ПШ [4]. 

Особливі умови функціонування ПШ, які сформовані філо- і онтогенезом,
зумовлюють особливості його фізіології. ПШ добре пристосовується до ви-
киду крові великого об'єму з мінімальною сумою скорочення волокон міокарду
[1]. Проте, ПШ погано адаптується до розвитку високого внутрішньошлуноч-
кового тиску. Здатність серцевого м'яза ПШ збільшувати скоротливість обме-
жена двошаровою будовою і маленькою товщиною (0,5 см) самого міокарда.
При хронічному перевантаженні об'ємом або опором розвивається гіпертро-
фія міокарда, яка збільшує скоротливу здатність ПШ. Порівняно з міокардом
лівого шлуночка, міокард правого шлуночка в 2 рази більш чутливий до зміни
постнавантаження і при його збільшені відповідає зниженням фракції викиду [2,9]. 

При прогресуючому збільшенні дорослих з ВВС після хірургічних корекцій
як в клінічній, так і в практиці медико-соціальної експертизи, актуальними
стають питання удосконалення якості діагностики правошлуночкової недо-
статності та окремих її складових з осмисленням отриманих результатів і мож-
ливості моніторингу захворювання з використанням нових технологій, які
дозволяють детальніше вивчати особливості внутрішньосерцевої гемодина-
міки, зміни складної геометрії ПШ [3,10]. 

Мета дослідження - вивчення особливостей функціонального стану пра-
вого шлуночка у дорослих при вроджених вадах серця у віддаленому періоді
після хірургічної корекції з використанням тканинної доплерехокардіографії (ДехоКГ). 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Обстежено 138 дорослих з ВВС у віддаленому періоді після хірургічної

корекції, які знаходилися в клініці інституту за направленнями медико-соці-
альних експертних комісій. Всі пацієнти були поділені на 4 групи за рубриками
МКХ 10. До 1-ої групи увійшов 41 пацієнт (17 чоловіків і 24 жінки; середній вік
26,8 ± 1,69 роки), діагнози яких відносяться до рубрик МКХ 10 - Q 21 за
виключенням Q 21.3 (вроджені вади розвитку серцевої перегородки, за
виключенням тетради Фалло); 2-група включала 31 пацієнта після хірургічної
корекції тетради Фалло (17 чоловіків і 14 жінок) - Q 21.3, середній вік склав
25,2 ± 3,37 роки. До 3 групи увійшли 40 хворих (23 чоловіка і 17 жінок, серед-
ній вік 29,4 ± 1,40 роки), діагнози яких відносяться до рубрик Q 25 (вроджені
вади розвитку великих артерій). 4 група складалась з 26 хворих (14 чоловіків
і 12 жінок, середній вік 29,4± 5,42), що відповідає Q 24 і Q 23 (вроджені вади
розвитку клапанів серця). 
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Контрольну групу склали 26 пацієнтів без ознак серцево-судинної пато-
логії (14 чоловіків і 12 жінок), середній вік 28,7 ± 7,8 років. Групи були спів-
ставні між собою й вірогідно не відрізнялися за віком і статтю (р >0,05).

Середній вік пацієнтів, в якому була проведена оперативна корекція
пороку представлений в таблиці 1.

Таблиця 1
Вік пацієнтів з вродженими вадами системи кровообігу, в якому

проведено оперативне втручання, М ± m

Доплерехокардіографічне дослідження проводилось на апараті Sonos

(Philips) 7500, в М- (одно-) та В- (двомірному) режимах, використовуючи
імпульсно хвильовий, безперервно хвильовий та тканинний доплер.

Для дослідження діастолічної функції правого шлуночка за допомогою
імпульсно хвильового та безперервно хвильового доплера оцінювали на
транстрикуспідальному потоці – швидкості раннього діастоличного напов-
нення правого шлуночка (Е) та наповнення в систолу правого передсердя (А),
співвідношення Е/А, час ізоволюмічного розслаблення правого шлуночка
(IVRT), час уповільнення кровотоку в ранню фазу діастоли (DT). У імпульсно-
хвильовому режимі тканинного доплера оцінювалися наступні показники:
швидкість систолічного руху міокарда Sm (ТК), раннього діастолічного руху
міокарда Еm (ТК), швидкість пізнього діастолічного руху міокарда Аm (ТК) і
відношення Еm/Аm. Для оцінки поздовжньої скоротливої функції ПШ викори-
стовувався такий показник, як зміщення амплітуди кільця трикуспідального
клапана (АТК). Зниження АТК менш 2 см свідчить про дисфункцію ПШ [10].

Статистична обробка отриманих результатів проводилася за допомогою
методів варіаційної статистики, реалізованих у пакеті прикладних програм
"STATISTICA 6.1". 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Показники діастолічної функції ПШ в групі контроля та у хворих з ВВС

представлені у таблиці 2.
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Таблиця 2
Показники діастолічної функції правого шлуночка в 

досліджуваних групах

Нормальні діастолічні показники ПШ були виявлені у всіх хворих конт-
рольної групи. Діастолічна функція у прооперованих хворих з приводу ВВС
була порушена у 87,4% випадків. Слід зазначити, що в ІІ групі тип діастолічних
порушень ПШ у всіх пацієнтів відповідав діастолічній дисфункціі – уповіль-
нене розслаблення, яке характеризувалось достовірним зниженням швидко-
сті раннього (Е) і збільшенням швидкості пізнього (А) діастолічного
наповнення, співвідношенням значень Е/А менше 1, подовженням параметрів
IVRT і DT (р=0,02). В інших групах хворих з ВВС діастолічна дисфункція теж
мала місце, але не досягала ступеня вирогідності.

В клінічній практиці систолічна функція ПШ оцінюється переважно якісно
і враховує зміщення амплітуди кільця ТК. У проведених дослідженнях було
показано, що АТК є адекватним показником, який відображає скоротливість
ПШ [6]. У дорослих осіб відзначений висококореляційний зв'язок цього показ-
ника з фракцією викиду ПШ (табл. 3)

Таблиця 3
Співвідношення амплітуди кільця ТК та ФВ ПШ

АТК менш 1,5 см пов'язана з погіршенням прогнозу при наявності будь
яких серцево-судинних захворювань [6].

Систолічна функція ПШ у всіх хворих з прооперованими ВВС статистично
значуще відрізнялась від контрольної групи (р < 0,05). Найбільш значуща
систолічна дисфункція ПШ у віддаленому післяопераційному періоді визначалась у
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хворих з тетрадою Фалло - ФВ ПШ в середньому склала 30,2 ± 4,2%. Нато-
мість. у хворих I групи, на фоні незначної правошлуночкової дисфункції (ФВ
ПШ 38,9 ± 2,2%, р > 0,05 у порівнянні з контролем), виявлена значуща дила-
тація ПШ у вигляді збільшення КДР ПШ до 3,2 ± 0,2 см (р < 0,05 у порівняні із
здоровими особами). Вказані закономірності можна вважати специфічними
саме для хворих, що складали I клінічну групу, оскільки в групах II – IV стати-
стично значущої різниці КДР ПШ у порівнянні з контролем встановлено не було.

При загальному аналізі всієї обстеженої вибірки правошлуночкова систо-
лічна дисфункція (ФВ ПШ < 40%) була виявлена у переважної більшості
хворих – 52,3%, причому в 16% випадків скоротливість ПШ була різко
зниженою (ФВ ПШ < 30%). 

Сучасним засобом оцінки глобальної систолічної функції ПШ є визна-
чення швидкості систолічного руху кільця ТК. Актуальність пошуку альтерна-
тивних шляхів діагностики правошлуночкової недостатності обумовлена тим
фактом, що розрахунки глобальної скоротливості ПШ із застосуванням дво-
мірних режимів та формул, розроблених для ЛШ, не є коректними. Причи-
нами цього є досить складна геометрія ПШ та характер його скорочення,
що суттєво відрізняється від скорочення ЛШ. Систолічне потовщення стінок
не є таким важливим компонентом скорочення ПШ, проте значно більше
значення відіграє своєрідна форма стінок ПШ (надвелика площа його стінок
порівняно із відстанями між ними), та скорочення відбувається насамперед
за рахунок руху вільної стінки ПШ [7]. У дослідженні Meluzin J. при порівнянні
систолічної кінетики фіброзного кільця ТК з фракцією викиду ПШ при радіо-
нуклідній вентрикулографії було встановлено достовірну кореляцію цих
параметрів (R = 0,65, p < 0,001) [7]. Крім того, зниження систолічної швидкості
руху кільця ТК менш 11,5 см/с ідентифікувала систолічну дисфункцію ПШ (ФВ
ПШ менш 40%) з чутливістю 90% та специфічністю 85%. В іншій роботі швид-
кість систолічного руху фіброзного кільця ТК менш 10,8 см/с була асоційована
із достовірно гіршим прогнозом у хворих з ХСН [8].

В нашому дослідженні тканинна доплерографія ПШ була проведена усім
хворим з оперованими ВВС та в групі контроля. Характеристику глобальної
систолічної функції ПШ за даними тканинного доплера проводили шляхом
вимірювання швидкості систолічного руху фіброзного кільця трикуспідального
клапану (Sm) в апікальній 4-камерній позиції.

Використання значення Sm, як показника систолічної функції, важливо
при вираженому ремоделюванні і дилатаціі правого шлуночка, порушенні ре-
гіональної скоротності. Середні значення цього параметра у хворих з оперо-
ваними ВВС склали 10,1 ± 2,3 см/с (діапазон від 5,6 до 15,0 см/с) і
представлені в таблиці 4.
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Таблиця 4
Характеристика систолічної кінетики фіброзного кільця ТК у 

прооперованих хворих з приводу ВВС, M ± m

Примітка * – р < 0,05.
Як видно з таблиці, хворі з ІІ групи мали достовірно меншу швидкість

систолічного руху фіброзного кільця ТК (Sm ТК) та амплітуду систолічного
руху кільця ТК (зниження АТК менш 2см прогнозує порушення систолічної
функції ПШ) в порівнянні з іншими групами. Спостерігалися достовірні відмін-
ності показника Еm (ТК) і співвідношення Em/Am в І групі в порівнянні з
іншими групами (р=0,03). Також, діастолічна продольна дисфункція ПШ була
виявлена у пацієнтів І групи. Це визначалось в зниженні швидкості руху фіб-
розного кільця ТК (Еm) в фазу раннього діастолічного наповнення ПШ
(р=0,01), підвищенні максимальної швидкості руху фіброзного кільця ТК (Аm)
в фазу пізнього наповнення ПШ (р=0,03), а також зниження співвідношення
Еm/Аm (р=0,02) в порівнянні з контрольною групою. Показник Sm (ТК) досто-
вірно знижувався у всіх хворих з ВВС в порівнянні з групою контроля (р=0,02).

Подібно до результатів Meluzin J., нами була встановлена високодосто-
вірна пряма кореляція швидкості систолічного руху кільця ТК з фракцією ви-
киду ПШ (r = 0,57, p < 0,0001), а зниження швидкісних показників ТК менш 11
см/с ідентифікували пацієнтів з правошлуночковою дисфункцією (ФВ ПШ 40%
та менш) із чутливістю 96% та специфічністю 71%. При використанні дове-
деного порогового рівня Sm ТК менш 11,5 см/с, систолічна дисфункція ПШ
була діагностована у 76,5% обстежених хворих, в той час як при використанні
стандартного імпульсно-хвильового режиму доплерівського дослідження зни-
ження ФВ ПШ до 40% та менш спостерігалось лише у 52% обстежених осіб,
причому різниця відносних частот виявлення правошлуночкової дисфункції
при використанні різних методів дослідження була статистично значущою
(р = 0,014). Таким чином, гіподіагностика правошлуночкової дисфункції при
проведенні лише стандартного ЕхоКГ дослідження без застосування тканин-
ної доплерографії має місце приблизно у кожного четвертого хворого після
хірургічної корекції ВВС.
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При подальшому аналізі було з’ясовано, що у обстежених хворих амплі-
туда систолічного руху фіброзного кільця ТК є ще більш потужним діагностич-
ним маркером, ніж швидкість його систолічного руху. Середні значення АТК
дорівнювали 1,82 ± 0,4 см з коливаннями в діапазоні від 1,14 до 2,76 см та
без суттєвих відмінностей показника в окремих клінічних підгрупах (р > 0,05).
Амплітуда ТК сильно та високодостовірно корелювала з ФВ ПШ (r = 0,9, p <

0,0001), причому статистично значущою була також різниця рівней кореляції
Sm ТК та АТК з ФВ ПШ (р = 0,0005). Хворі з систолічною дисфункцією ПШ при
ДехоКГ мали достовірно меншу амплітуду систолічного руху ТК (1,48 ± 0,19
проти 2,17 ± 0,26, р < 0,0001), а зниження АТК менш 2 см прогнозувало пору-
шення систолічної функції ПШ 100% чутливістю та 81% специфічністю. 

ВИСНОВКИ
Проведення тканинної доплерографії фіброзного кільця правого атріо-

вентрикулярного клапану дозволило виявити важливі особливості внутрі-
шньосерцевої гемодинаміки у хворих після оперативної корекції ВВС. Такими
були систолічна дисфункція ПШ, що встановлена у 76,5% випадків та супро-
воджувалась важкою трикуспідальною регургітацією.

Результати дослідження свідчать також про значно більшу інформатив-
ність тканинної доплерографії у порівняні з рутинною ехокардіографією, при
чому найбільш потужним маркером систолічної дисфункції ПШ є амплітуда
систолічного руху фіброзного кільця ТК, зниження якої менш 2 см здатно іден-
тифікувати хворих із зниженою ФВ ПШ з чутливістю 100% та специфічністю 81%.

Діагностика явищ прихованої недостатності міокарду правого шлуночка
дозволить розробити та удосконалити принципи проведення медико-соціаль-
ної експертизи у дорослих з ВВС у віддаленому періоді після кардіохірургіч-
них втручань.
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Е. М.Лысунец, И. Н.Зубко 
Диагностика функционального состояния правого

желудочка у взрослых пациентов с коррегированными
врожденными пороками сердца в практике медико-

социальной экспертизы
ГУ "Украинский государственный научно-исследовательский 

институт медико-социальных проблем инвалидности 
МЗ Украины"

Введение. При прогрессирующем увеличении количества взрослых с
врожденными пороками сердца (ВПС) после хирургических коррекций как в
клинической, так и в практике медико-социальной экспертизы, актуальными
становятся вопросы совершенствования качества диагностики правожелу-
дочковой недостаточности и отдельных ее составляющих с осмыслением по-
лученных результатов и возможности мониторинга заболевания с
использованием новых технологий.

Цель. Изучить особенности функционального состояния правого желу-
дочка (ПЖ) у взрослых с ВПС в отдаленном периоде после хирургической
коррекции с использованием тканевой допплерэхокардиографии (ДехоКГ).

Материалы и методы. Обследовано 138 взрослых пациентов с ВПС в
отдаленном периоде после хирургической коррекции, которые были распре-
делены на 4 группы в зависимости от вида порока. Контрольную группу со-
ставили 26 пациентов без признаков сердечно-сосудистой патологии. ДехоКГ
проводилась на аппарате Sonos (Philips ) 7500, в М- (одно -) и В- (двухмерном) режи-
мах, используя импульсно-волновой, непрерывно-волновой и тканевый допплер.

Результаты. Диастолическая функция у прооперированных больных по
поводу ВПС была выявлена у 87,4% случаев. Наиболее значимая систоли-
ческая дисфункция ПЖ в отдаленном послеоперационном периоде опреде-
лялась у больных с тетрадой Фалло - ФВ ПЖ в среднем составила 30,2 ±
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4,2%. Показатель Sm (ТК) достоверно снижался у всех больных с ВПС по
сравнению с группой контроля (р = 0,02). Средние значения амплитуды ТК
составили 1,82 ± 0,4 см с колебаниями в диапазоне от 1,14 до 2,76 см и без
существенных различий показателя в отдельных клинических подгруппах
(р>0,05). При использовании доказанного порогового уровня Sm ТК менее
11,5 см/с, систолическая дисфункция ПЖ была диагностирована у 76,5%
обследованных больных, в то время как при использовании стандартного
импульсно-волнового режима допплеровского исследования снижение ФВ
ПЖ 40% и менее наблюдалось только у 52% обследованных лиц (р = 0,014).

Выводы: Результаты исследования свидетельствуют о значительно
большей информативности тканевой допплерографии по сравнению с рутин-
ной эхокардиографией, причем наиболее мощным маркером систолической
дисфункции ПЖ является амплитуда систолического движения фиброзного
кольца трикуспидального клапана, снижение которой менее 2 см способно
идентифицировать больных с пониженной ФВ ПЖ с чувствительностью 100%
и специфичностью 81%. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, правый желудочек,
тканевой допплер.

О. Lysunets, I. Zubko
Diagnosis of the functional state of the right ventricle in
adult patients with surgically corrected congenital heart 

disease in practice of medical and social expertise
SI “Ukrainian State Research Institute of Medical and Social Problems

of Disability of the Ministry of Health of Ukraine”
Introduction. With progressive increasing the number of adults with congen-

ital heart disease (CHD) after surgical correction in both clinical practice and in

medical and social expertise, there are becoming topical the following issues: im-

proving the quality of diagnosis of right ventricular failure and its individual com-

ponents; analyzing the obtained results; monitoring the disease by using new technologies.

Aim. To study the features of the functional state of the right ventricle (RV) in

adults with CHD in the long term period after surgical correction using tissue

Doppler echocardiography (DechoCG).

Materials and methods. There were examined 138 adult patients with CHD

in the long term period after surgical correction. The patients were divided into 4

groups depending on the kind of disease. The control group included 26 patients

without cardiovascular pathology. DechoCG was performed by Sonos (Philips)

7500 in M- and B- modes using impulse-wave, continuous-wave and tissue Doppler.

Results and discussion. The diastolic function in post operated patients with

CHD was detected in 87.4 % of cases. The most significant RV (right ventricular)

systolic dysfunction in the late postoperative period was determined in patients

with tetralogy of Fallot - RV EF (ejection fraction) averaged 30,2 ± 4,2%. Sm (TK)

indicator significantly decreased in all patients with CHD compared with the control
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group (p=0.02). TK (thymidine kinase) amplitude values averaged 1,82 ± 0,4 cm

with fluctuations in the range from 1.14 to 2.76 cm and no significant differences

in indicators of individual clinical subgroups (p> 0.05). When using proven Sm

(TK) threshold level of less than 11.5 cm / s, RV systolic dysfunction was diag-

nosed in 76.5% of the patients, while using a standard pulse-wave Doppler mode

there was observed 40% decrease of RV EF or less only in 52% of the examined

patients (p = 0.014).

Conclusions. The findings suggest that tissue Doppler imaging is much more

informative compared with routine echocardiography. The most powerful marker

of RV systolic dysfunction is the amplitude of systolic motion of the fibrous ring of

the tricuspid valve, the reduction of which for less than 2 cm makes it possible to

identify patients with reduced RV EF with 100% sensitivity and 81% specificity. 

Key words: congenital heart disease, right ventricle, tissue Doppler.
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ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ВАРТІСТЬ 
ГІПОТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця

Вступ. Чисельність людей з серцево-судинними захворюваннями зараз
значно виросла. Збільшення захворюваності гіпертонічною хворобою, низька
цінова доступність препаратів, дефіцит фінансових ресурсів бюджетів, неста-
більна економічна ситуація в Україні роблять особливо актуальною проблему
лікарського забезпечення хворих, що страждають на гіпертензію.

Мета. Проаналізувати фактори, які впливають на вартість гіпотензивної
терапії, а саме: вік хворих, тяжкість та стадія захворювання, комплаєнтність,
вибір оптимального препарату для лікування гіпертензії, придбання препа-
рату в аптечній мережі.

Матеріали і методи. В роботі використаний метод вимірювання артері-
ального тиску (АТ) добового моніторингу, який призводить до значного скоро-
чення витрат. Даний метод дозволяє більш об'єктивно вимірювати АТ і
скорочувати витрати за рахунок оптимального підбору антигіпертензивної терапії.
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Результати. Проведено аналіз впливу факторів на вартість гіпотензивної
терапії. Аналіз вартості гіпотензивної терапії в Україні показав, що наймен-
шою вартістю володіють діуретики та бета–адренблокатори. Важливим чин-
ником, що впливає на вартість антигіпертензивної терапії, є вік хворих.
Фактор, який в значній  мірі визначає вартість гіпотензивної терапії це – сту-
пінь дотримання пацієнтом лікарських розпоряджень. Одним з провідних
аспектів, що визначають успішність терапії артеріальної гіпертензії, є вибір
оптимального препарату. 

Висновки. Застосування антигіпертензивних препаратів, які не відпові-
дають міжнародним рекомендаціям, призводить до значного збільшення вар-
тості лікування АГ. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, комплаєнтність.
ВСТУП
Існує ряд факторів, які можуть надати суттєвого впливу як на ефектив-

ність лікування артеріальної гіпертензії (АГ), так і на її вартість. 
Мета - проаналізувати фактори, які впливають тим, чи іншим чином, на

вартість гіпотензивної терапії, а саме: вік хворих, тяжкість та стадія захворю-
вання, комплаєнтність, вибір оптимального препарату для лікування гіпер-
тензії, придбання препарату в аптечній мережі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
В роботі використаний метод  вимірювання артеріального тиску (АТ)

добового моніторингу, який призводить до значного скорочення витрат. Даний
метод дозволяє більш об'єктивно вимірювати АТ і скорочувати витрати за
рахунок оптимального підбору антигіпертензивної терапії.

З боку пацієнтів факторами, що впливають на вартість гіпотензивної
терапії, є стать, вік, стадія та ступінь тяжкості захворювання, наявність
супутньої патології, а так само ступінь прихильності до лікування [3-5].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В якості одного з найбільш значущих чинників виступає вихідний рівень

АТ[1]. З клінічної точки зору, порогом втручання є підйом АТ понад 140/90 мм
рт.ст. і його нормалізація є абсолютно виправданою, в той час як з фармакое-
кономічної позиції в цьому відношенні виникають деякі протиріччя. 

Іншим важливим чинником, що впливає на вартість антигіпертензивної
терапії, є вік хворих [2]. Як відомо, з віком збільшується ризик розвитку сер-
цево-судинних ускладнень, попередження яких за допомогою зниження АТ
буде приводити до значної економії практично всіх видів витрат. Відмічена
більш виражена економічна ефективність лікування АГ у пацієнтів середнього
та похилого віку. Було зроблено висновок про нерентабельність гіпотензивної
терапії у молодих пацієнтів з м'якою АГ у зв'язку з виявленим помірним зни-
женням АТ на тлі лікування і відносно низькою частотою життєво важливих
ускладнень у хворих даної вікової групи.

До факторів, які в значній мірі визначають вартість гіпотензивної терапії,
відноситься ступінь дотримання пацієнтом лікарських розпоряджень –
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комплаєнтність. Низька комплаєнтність пацієнтів становить 31 % серед
причин недостатнього контролю АТ в популяції [7]. Серед чинників, що
знижують прихильність, мають значення складний режим дозування препа-
ратів, їх побічні ефекти, висока ціна, занадто швидке зниження АТ, молодий
вік, тривале лікування,крім того, з боку пацієнтів часто спостерігається про-
тиріччя між бажанням якісного лікування і цілком зрозуміле небажання збіль-
шувати витрати на його здійснення.При високій комплаєнтності зростають
витрати на придбання дорогих ліків і більш часті візити до лікаря. Низька сту-
пінь прихильності призначеному лікуванню, неакуратність у виконанні припи-
сів лікаря, а тим більше самостійне припинення прийому призначених препаратів
може призвести до негативних наслідків, що вимагають "агресивної" терапії або на-
віть госпіталізації пацієнта, що викликає суттєве зростання вартості лікування АГ. 

Початковий вибір групи препаратів для лікування АГ робить помітний
вплив на частоту подальшої заміни одного антигіпертензивного препарату на
інший або припинення лікування. Ці фактори здатні привести до істотного під-
вищення рівня витрат [6]. Тому одним з провідних аспектів, що визначають
успішність терапії АГ, є вибір оптимального препарату (або комбінації) для
антигіпертензивної терапії. Показано, що в залежності від вперше призначе-
ного препарату через рік продовжують рекомендоване лікування 83 % паці-
єнтів, які отримують інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ),
81 % пацієнтів, які отримують антагоністи кальцію, 78 % пацієнтів, які отри-
мують бета–адреноблокатори, 74% пацієнтів, які отримують діуретики [9].
Аналогічна ситуація зберігається і через 4,5 року – 53 %, 47 %, 49 % і 40 %,
відповідно. Таким чином, антигіпертензивна терапія, розпочата з препаратів
іАПФ, забезпечувала найкраще дотримання пацієнтами режиму лікування.
При цьому виділяється ще одна тенденція: чим більша кількість препаратів
одного класу використовувалося для лікування (наприклад, при їх заміні), тим
вищою була його вартість.

Аналіз вартості гіпотензивної терапії в Україні показав, що найменшою
вартістю володіють діуретики та бета–адреноблокатори, за ними слідують
антагоністи кальцію і іАПФ. Самими дорогими препаратами були альфа –
адреноблокатори і антагоністи рецепторів ангіотензину II. 

Проте, в цілому, вартість гіпотензивної терапії в Україні є нижчою в порів-
нянні з вартістю аналогічним лікуванням за кордоном. Це спостерігається у
зв'язку з низкою причин, у тому числі з тим, що в Україні антигіпертензивні
препарати, в основному, представлені генериками. Як вартість антигіпертен-
зивних препаратів, так і їх терапевтична ефективність, в межах однієї групи
може істотно відрізнятися. Вартість і ефективність можуть відрізнятися також
у антигіпертензивних засобів, в основі яких знаходиться одна і та ж речовина,
тобто препаратів з однаковоюміжнародною непатентованою назвою (МНН). 

Одним з вирішальних факторів, що впливають як на ефективність про-
веденого лікування, так і, значною мірою, на його вартість, є процес при-
дбання препарату в аптечній мережі. Нерідко при цьому пацієнтові
пропонується такий же препарат, але з іншою комерційною назвою, а, отже,
і з іншою вартістю. У подібних ситуаціях, як правило, мова йде про генерики,
які можуть значно відрізнятися не тільки за вартістю, але і за ступенем тера-
певтичної ефективності.
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Крім того, більше 25 % міських жителів нашої країни лікуються само-
стійно. За статистикою 37 % українців з АГ жодного разу протягом року не
відвідували лікаря. 

ВИСНОВКИ
Застосування антигіпертензивних препаратів, які не відповідають міжна-

родним рекомендаціям, призводить до значного збільшення вартості ліку-
вання АГ. Тому, як з економічної, так і з клінічної точки зору, в  реальній
практиці існують резерви для оптимізації антигіпертензивної терапії.
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Т.С. Негода 
Влияние различных факторов на стоимость 

гипотензивной терапии
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
Введение. Численность людей с сердечно - сосудистыми заболева-

ниями сейчас значительно выросла. Увеличение заболеваемости гипертони-
ческой болезнью, низкая ценовая доступность препаратов, дефицит
финансовых ресурсов бюджетов, нестабильная экономическая ситуация в
Украине делают особенно актуальной проблему лекарственного обеспечения
больных, страдающих гипертензией.
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Цель. Провести анализ факторов, влияющих на стоимость гипотензив-
ной терапии, а именно: возраст больных, тяжесть и стадия заболевания, ком-
плаентность, выбор оптимального препарата для лечения гипертензии,
приобретение препарата в аптечной сети.

Материалы и методы. В работе использован метод измерения артери-
ального давления (АД) суточного мониторинга, который приводит к значи-
тельному сокращению расходов. Данный метод позволяет более объективно
измерять АД и сокращать расходы за счет оптимального подбора антигипер-
тензивной терапии.

Результаты. Был проведен анализ влияния факторов на стоимость
гипотензивной терапии. Анализ стоимости гипотензивной терапии в Украине
показал, что наименьшей стоимостью обладают диуретики и бета - адрен-
блокаторы. Важным фактором, влияющим на стоимость антигипертензивной
терапии, является возраст больных. Фактор, который в значительной степени
определяет стоимость гипотензивной терапии это - степень соблюдения
пациентом врачебных предписаний. Одним из ведущих аспектов, определяю-
щих успешность терапии артериальной гипертензии, является выбор опти-
мального препарата.

Выводы. Применение антигипертензивных препаратов, которые не
соответствуют международным рекомендациям, приводит к значительному
увеличению стоимости лечения АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, комплаентность.

T. Nehoda 
Influence of various factors on the cost of 

antihypertensive therapy 
O.O. Bohomolets National Medical University 

Introduction. The number of people with cardiovascular diseases has been

greatly increased. The increased incidence of hypertension, low affordability of

drugs, lack of financial resources, budgets, unstable economic situation in Ukraine

makes the problem of drug provision for patients with hypertension particularly acute.

Aim. To analyze the factors that affect the cost of antihypertensive therapy,

they are the age of patients, severity and stage of the disease, adherence, the op-

timal drugs for the hypertension treatment, buying drugs in pharmacies.

Materials and methods. In the study there was used the method of daily

measurement of blood pressure, which leads to a significant cost reduction. This

method makes it possible to get results that are more objective and reduce costs

due to selecting optimal antihypertensive therapy.

Results. The factors influencing on the cost of antihypertensive therapy in

Ukraine have been analyzed. Such analysis showed that the cost of diuretics and

beta adrenoblockers proved to be the lowest. An important factor that affects the

cost of antihypertensive therapy is the patients’ age. The factor that largely deter-

mines the cost of antihypertensive therapy is patients’ adherence. One of the major

aspects, that determines the success of hypertension treatment, is the optimal

choice of drugs.
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Conclusions. The use of antihypertensive drugs that do not meet international

guidelines leads to a significant increase in the cost of treatment of hypertension.

Key words: hypertension,adherence.
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В.О.Соболь

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНИХ 
ТА НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ У 

ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З
СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

Національний медичний університет 
імені О.О.Богомольця

Вступ. Однією з найважливіших медичних та соціально-економічних про-
блем у кардіології є артеріальна гіпертензія. Це обумовлено її значною поши-
реність та високим ризиком ускладнень: ішемічної хвороби серця, мозкових
інсультів, серцевої та ниркової недостатності. Не менш важливою проблемою
сьогодення являється ожиріння. Останні експериментальні моделі показали,
що порушення в синтезі дофаміну (ДА) та функціонуванні дофамінових
рецепторів (ДР) призводять до дисрегуляції ренін-ангіотензин-альдостеронової
системи (РААС), яка є безперечним чинником розвитку АГ.

Мета. Вивчення патогенетичних механізмів АГ і ожиріння. 
Матеріали і методи. Обстежено 111 хворих на ГХ І-ІІ стадій та 1-3 сту-

пенів з супутнім ожирінням віком від 47 до 73 років (в середньому 55,41±7,35).
Всім хворим проводили клінічні методи обстеження, інструментальні, біохімічні.

Результати. Рівень ДА в групі контролю перевищував показник у дослід-
жуваних пацієнтів у 2,3 раза (p<0,01). У нашому дослідженні виявлено, що
рівень АТІІ  та АЛД у хворих на ГХ з супутнім ожирінням вірогідно  вищий,
ніж у контрольній груп в у  3,1 рази (p<0,01) та 1,8 рази (p<0,01) відповідно,
на фоні збільшення кількості дисфункції ендотелію (61,3% випадків) та
наявності вазоконстрикторних реакцій ( 12,6% випадків), що свідчить про
розвиток процесів судинного ремодилювання, що супроводжувалося пору-
шенням стану ліпідного обміну в бік збільшення проатерогенних фракцій.

Висновок. У хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням від-
мічається пригнічення дофамінергічної системи, на фоні гіперактивації ренін-
ангіотензин-альдостеронової системи.
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Ключові слова: артеріальна гіпертензія, дофамін, альдостерон, ангіотензинІІ.
ВСТУП
Однією з найважливіших медичних та соціально-економічних проблем у

кардіології є артеріальна гіпертензія (АГ). За даними центру медичної стати-
стики, в Україні зареєстровано 11 млн. хворих із АГ. За підрахунками вчених,
до 2025 року у світі буде 1,5 млрд. осіб із гіпертензією, а ризик АГ матимуть
90% населення розвинених країн[4]. Високий артеріальний тиск (АТ) є чинни-
ком ризику щодо багатьох патологічних станів: гіпертрофії лівого шлуночка
(ГЛШ), атеросклерозу, ішемічної хвороби серця (ІХС), цереброваскулярних
хвороб [3]. Не менш важливою проблемою сьогодення являється ожиріння.
Ожиріння і пов’язані з ним захворювання створюють глобальну проблему для
здоров’я людства[8].

З’являється все більше доказів того, що внутрішньонирковадофамінер-
гічна система відіграє важливу роль у регуляції АТ, а порушення рецепторного
апарату дофамінового механізму бере участь в розвитку ГХ. Останні експе-
риментальні моделі показали, що порушення в синтезі дофаміну (ДА) та
функціонуванні дофамінових рецепторів (ДР) призводять до дисрегуляціїре-
нін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС),яка є безперечним чинни-
ком розвитку АГ [10].Крім того ДА відіграє важливу роль в патогенезі ГХ
шляхом регулювання епітеліального транспорту Na та взаємодії з вазоактив-
ними гормонами/ гуморальними факторами, такими як, альдостерон (АЛД),
ангіотензин (АТ ІІ), катехоламіни, ендотелін, окситоцин, пролактин, активні
форми кисню, ренін та вазопресин, які мають безсумнівний вплив на регуля-
цію АТ [11]. Центральна дофамінергічна активність знижується з віком, з під-
вищенням індексу маси тіла (ІМТ) та ожирінням, яке в першу чергу пов’язане
з дисфункцієюDR2 ДР.    Крім того встановлений зв’язок між функціональною
активністю DR2 ДР структур мозку та нейроендокринними гормонами такими
як інсулін, лептин та ацилгрелін, що має значення при ожирінні [5,6,7]. Також
ДА, впливаючи на енергетичний баланс, шляхом збільшення витрат енергії,
має місце в боротьбі з ожирінням [5]. Відомо про те, що ДА стимулює утво-
рення оксиду азоту (NО) ендотелієм судин та збільшує чутливість тканин до
інсуліну, що приводить до зниження АТ. Також ДА сприяє вивільненню оксиду
азоту і в нирках, що веде до збільшення їх просвіту та підвищення діурезу [2, 9].

Оскільки причини  розвитку та патогенез ГХ досить гетерогенні та вклю-
чають поєднання різних генетичних, біохімічних і фізіологічних факторів, які
до цього часу не повністю вивчені. Не дивлячись на багато досліджень, які
направлені на вирішення питання патогенезу та ефективного лікування АГ,
проблема підвищеного АТ залишається актуальною. 

Мета дослідження: вивчення патогенетичних механізмів АГ, а саме ви-
значити роль дофамінергічної системи та її взаємозв’язок з РААС та  ліпідним
обміном, вазодилятаційною функцією ендотелію.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Для здійснення поставленої мети та завдань в основу роботи покладено

клінічне спостереження 111 хворих на ГХ І-ІІ стадій та 1-3 ступенів з супутнім
ожирінням. Вік пацієнтів становив від 48 до 73 років в середньому 55,41±7,35
роки.  Контрольну групу склали 24 практично здорових осіб репрезентативних
за віком, який в середньому складав  53,5±7,7 роки. Всім хворим проводили
клінічні методи обстеження. Антропометричні обстеження включали вимірю-
вання маси тіла з подальшим обчисленням індексу маси тіла (ІМТ), зросту,
окружність талії та окружність стегон. В дослідження не включали хворих з
патологією нирок та ендокринними порушеннями. 

Аналізуючи антропометричні дані виявлено, що маса тіла, ІМТ, ОТ, ОС
вірогідно перевищують відповідні показники в групі контролю. Так , маса тіла
у досліджуваної когорти пацієнтів перевищувала масу тіла в групі контролю
на 31,8% (p<0,01), ІМТ на 32,8% (p<0,01), ОТ 28,2% (p<0,01), ОС на 14,4%
(p<0,01).  Хворі характеризувалися переважно центральним  (абдомінальним)
типом ожиріння, про що свідчить також співвідношення ОТ/ОС, що в серед-
ньому складає 0,93, що на 16,3% є вищим порівняно з групою контролю (0,78
в групі контролю) . Щодо ІМТ то в середньому він складав 36,81±5,82 кг/м2  із
них 53(47,74%) особи  мали  ІМТ 32,3кг/м2, що відповідає І ст. ожиріння; 28
(25,22%) осіб мали ІМТ 37,4кг/м2, що відповідає ІІ ст. ожиріння та 30 (27,04%)
мали ІМТ більше 40 кг/м2 , що свідчило про ІІІ ст. ожиріння.

Рівень  дофаміну (ДА) в сечі визначали за допомогою флюорометричного
методу за Є.Ш. Матліною, З.М. Кисельовою на спектрофлюометрі CHITACHI

МПФ-4 з використанням спеціальних світлофільтрів. Концентрацію АЛД
визначали імуноферментним методом  в сироватці крові за допомогою
набору Aldosteronе EIA виробництва Peninsulalaboratories; концентрацію АТІІ
визначали імуноферментним методом  в плазмі крові, використовуючи набір
Angiotensin ІІ EIA виробництва Peninsulalaboratories, після попередньої екс-
тракції та ліофілізації зразків; концентрацію ліпідів визначали за допомогою
набору COLESTEROLLiquicolorHumanGmbH (Germany); для визначення
судинорухової функції ендотелію застосовувався метод запропонований
Целермаєром-Соренсеном.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При аналізі даних добової екскреції ДА у досліджуваної когорти нами

встановлено, що рівень ДА в групі контролю перевищував показник у дослід-
жуваних пацієнтів у 2,3 рази (p<0,01), що вказує на пригнічення дофамінер-
гічної системи при ГХ та ожирінні. Показники ренін-ангіотензин-
альдостеронової та дофамінергічної систем у хворих на гіпертонічну хворобу
з супутнім ожирінням подані в таблиці 1.
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Таблиця 1
Показники РААС та дофамінергічної систем у хворих на ГХ з 

супутнім ожирінням

АТІІ є центральною ланкою в складному каскаді активації РАС, що здій-
снює негативний вплив на структурні і функціональні характеристики ССС. У
нашому дослідженні виявлено, що рівень АТІІ у хворих на АГ з супутнім ожи-
рінням вірогідно  вищий, ніж у контрольній групі у  3,1 рази (p<0,01), що вказує
на гіперактиваціюренін-ангіотензинового механізму. Але поряд  з АТІІ – голов-
ним пептидом системи не менш важливе значення має альдостероновий
механізм. При аналізі даних рівня АЛД в сироватці крові у хворих на ГХ з
супутнім ожирінням встановлене вірогідне підвищення в 1,8 рази (p<0,01)
порівняно з показниками в групі контролю. Отримані нами дані вказують на
те, що при ГХ з супутнім ожирінням відмічається гіперактивація РААС, що
супроводжується пригніченням активності дофамінергічної системи. 

Показники ліпідного обміну обстежуваних пацієнтів представлені в таблиці 2.
Таблиця 2

Показники ліпідного обміну у хворих на ГХ з супутнім ожирінням

Для хворих на ГХ з супутнім ожирінням притаманні значні та достовірні
зміни,  порівняно з показниками в групі контролю, показників лпідного обміну
характеризувалися вірогідним підвищенням рівня ЗХС в 1,3 рази
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(на 23,24%,  p<0,01); ТГ в 2,2 рази (на 53,9% , p<0,01 ); ЛПНЩ в 1,4 рази
(на  26,2%, p<0,01). Рівень ЛПВЩ навпаки був вірогідно нижчим, порівняно з
показником в групі контролю і становив 1,17 ммоль/л, що на 17,1% (p<0,01)
відрізнявся від  даних, отриманих у  групі контролю. Таким чином, наші
дослідження підтвердили дані про те, що атерогений ліпідний профіль
спостерігається при ожирінні, при яких надходження вищих жирних кислот до
печінки призводить до синтезу ТГ та ЛПДНЩ. В результаті даних процесів
виникає характерна картина ліпідного профілю, яка пов’язана з вісцеральним
ожирінням, що переважає у нашій когорті досліджуваних: підвищення рівня
ТГ та ЛПНЩ на фоні зменшення рівня ЛПВЩ [1].

У хворих на ГХ з супутнім ожирінням,  порівняно з практично здоровими
особами, відмічаються зміни  деяких показників вазодилятаційної функції
ендотелію, а саме діаметру плечової артерії після проби з реактивною гіпер-
емією, відсотку ендотелійзалежної (ЕЗВД) та ендотелій незалежної вазоди-
лятації (ЕНВД). Результати визначення судинорухової функції ендотелію
наведені в таблиці 3.

Таблиця 3
Показники судинорухової функції ендотелію у хворих на 

гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням  

Ці явища у хворих на ГХ з супутнім ожирінням супроводжуються  збіль-
шенням кількості дисфункції ендотелію (61,3% випадків) та наявністю вазо-
констрикторних реакцій (12,6% випадків), що свідчить про розвиток процесів
судинного ремодилювання. Порівняльний аналіз показників судинорухової
функції ендотелію показав зменшений відсоток ендотелійзалежної вазодиля-
тяції у досліджуваної когорти на 33,8% ( p<0,01) порівняно з групою контролю;
також відмічається менший порівняно з практично здоровими особами при-
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ріст діаметру плечової артерії (0,26 проти 0,57мм) після проведення проби з
гіперемією. Таким чином, перебіг ГХ супроводжується порушенням нормаль-
ного функціонування ендотелію судин порівняно з аналогічною в групі прак-
тично здорових осіб. 

В ході проведення кореляційного аналізу між клінічними, антропометрич-
ними даними, показниками дофамінергічної РАА систем, ліпідного обміну
виявлено негативний корелятивний зв’язок помірної та слабкої щільності між
екскрецією ДА з сечею та ІМТ (r=-0,49; р˂0,05), концентрацію АЛД в сироватці
крові (r=-0,31; р˂0,05) та АТ ІІ в плазмі крові (r=-0,41; р˂0,05),  рівнем ХС
(r=-0,36; р˂0,05), концентрацією ТГ (r=-0,34; р˂0,05). Встановлено прямий
кореляційний зв’язок між ЛПВЩ та екскрецією ДА з сечею, але даний зв’язок
слабкий (r=0,29).

ВИСНОВКИ
- у деяких хворих з АГ та супутнім ожирінням відмічається пригнічення

дофамінергічної системи;
- для таких хворих характерним є ожиріння, переважно абдомінальний

тип, гіперактивація РААС з підвищенням концентрації в сироватці крові рівня
АЛД та в плазмі крові АТІІ, що поєднується з порушеннями ліпідного обміну
та ендотеліальною дисфункцією.
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В.О.Соболь
Особенности клинико-гемодинамических и нейрогум

оральных показателей у больных артериальной
гипертензией с сопутствующим ожирением

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца
Введение. Одной из важнейших медицинских и социально-экономиче-

ских проблем в кардиологии является артериальная гипертензия (АГ).
Это обусловлено ее значительной распространенностью и высоким риском
осложнений: ишемической болезни сердца, мозговых инсультов, сердечной
и почечной недостаточности. Не менее важной проблемой современности
является ожирение. Последние экспериментальные модели окончательно
показали, что нарушения в синтезе дофамина (ДА) и функционировании
дофаминовых рецепторов (ДР) приводят к дисрегуляции ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), которая является бесспорным фактором
развития АГ. 

Цель. Изучение патогенетических механизмов АГ и ожирения. 
Материалы и методы. Обследовано 111 больных ГБ I-II стадий и 1-3

степени с сопутствующим ожирением в возрасте от 47 до 73 лет (в среднем
55,41 ±7,35). Всем больным проводили клинические методы обследования,
инструментальные, биохимические. 

Результаты. Уровень ДА в группе контроля превышал показатели в ис-
следуемых пациентов в 2,3 раза (p<0,01). В нашем исследовании выявлено,
что уровень АТІІ и АЛД у больных ГБ с сопутствующим ожирением досто-
верно выше, чем в контрольной группе в 3,1 раза (p<0,01) и 1,8 раза (p<0,01)
соответственно, на фоне увеличения количества дисфункции эндотелия
(61,3% случаев) и наличия вазоконстрикторных реакций (12,6% случаев), что
свидетельствует о развитии процессов сосудистого ремоделирования и со-
провождалось нарушением состояния липидного обмена в сторону увеличе-
ния про атерогенных фракций. 

Выводы. У больных АГ с сопутствующим ожирением отмечается угне-
тение дофаминергической системы, на фоне гиперактивации ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системы.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, дофамин, альдостерон,
ангиотензинІІ.
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V. O. Sobol
Features of clinical and hemodynamic, neurohumoral

indicators in patients suffering from arterial hypertension
with concomitant obesity 

Bogomolets National Medical University
Introduction. One of the most important medical, social and economic prob-

lems in cardiology is arterial hypertension (AH). It conditioned by its high preva-
lence and a high risk of such complications as: coronary heart disease, cerebral
stroke, cardiac and renal failure. Obesity is equally important today. The recent
experimental models have demonstrated the deranged synthesis of dopamine
(DA) and the dysfunction of dopamine receptors (DR) to cause the dysregulation
of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), which is the obvious factor
of the development of AH. 

Therefore the aim of our study is the further study of pathogenetic mecha-
nisms of AH and obesity. 

Materials and methods. There were examined 111 patients suffering from hyper-
tension with concomitant obesity, aged 47 - 73 (on the average 55,4 ± 7,35). All the
patients were performed clinical examination, instrumental and biochemical methods.

Results. The level of DA in the control group was higher 2,3 times (p<0.01)
than that in the examined patients. We detected the level of AT II and ALD in pa-
tients with AH and concomitant obesity to be significantly higher than that in the
control group (3.1 times (p<0.01) and 1.8 times (p<0.01), accordingly) against the
background of the increased endothelial dysfunction (61,3%) and the availability
of vasoconstrictor reactions (12,6%), which indicated the development of the
processes of vascular remodeling, that was accompanied by the deranged lipid
metabolism as for the increase in proatherogenic fractions.

Conclusions. The patients suffering from AH with concomitant obesity are
observed to have inhibited dopaminergic system against the background of the
hyperactivation of the renin-angiotensin-aldosterone system.

Key words: arterial hypertension, dopamine, aldosterone, angiotensin II.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СЕГМЕНТАРНОЇ 
СИСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ ПРИ

ГЕМОДИНАМІЧНО ЗНАЧУЩОМУ АТЕРОСКЛЕРОТИЧ-
НОМУ УРАЖЕННІ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ

ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»

Вступ. Розробка кількісних методів оцінки порушень регіонарної скорот-
ливості міокарду лівого шлуночка (ЛШ)  у хворих на ішемічну хворобу
серця(ІХС) є  одним з актуальних питань кардіології.

Мета. Вивчення показників сегментарної систолічної  функції (ССФ)
міокарду ЛШ при хронічній ІХС  із стенозуючим ураженням коронарних
артерій (КА) у порівнянні із пацієнтами з ІХС та ангіографічно неураженими
КА як більш чутливого маркера ішемічних порушень функції міокарду.

Матеріали і методи. 132 хворим з клінічними ознаками ІХС проведена
коронароангіографія (КАГ), стандартна ехокардіографія, тканинна імпульсна
доплерографія із визначенням швидкості систолічного скорочення (Sm) як
інтегрального маркера систолічної функції лівого шлуночку. За результатами
КАГ пацієнти були розподілені на дві групи: стенозуючого ураження  коронар-
них  артерій (СКА) - 49 хворих, та група з  ангіографічно неураженими коро-
нарними артеріями (НКА) – 83 пацієнта, порівнянні за статтю, віком, частотою
виникнення і тривалістю артеріальної гіпертензії. Перенесений інфаркт міо-
карду без зубця  Q був документований у 18,4% і 18,1% хворих груп СКА та
НКА відповідно. Цукровий діабет і важка серцева  недостатність (NYHAІІІ-ІV)
у пацієнтів були відсутні.

Результати. Групи достовірно не відрізнялися за основними показниками
стандартної ехокардіографії, зокрема фракцією викиду (ФВ) та індексом
кінцевого діастоличного об’єму (і КДО) лівого шлуночку. Аналіз міжгрупових
відмінностей швидкостей систолічного скорочення Sm виявив істотне
зниження показника у групі СКА до 5,2 ± 0,9 см/с, порівняно з НКА – 10,2 ±0,8
см/с, р<0,0001. 

Висновок. Таким чином, Sm є високочутливим та доступним в клінічній
практиці методом оцінки систолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка
внаслідок гемодинамічно значущого атеросклеротичного ураження КА.

Ключові слова:хронічна ішемічна хвороба, серце, систолічна функція,
лівий шлуночок, імпульсна доплерографія.

ВСТУП
Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони  здоров'я

(ВООЗ) серцево-судинні захворювання (ССЗ) є головною причиною смерті у
всьому світі. За останніми оцінками, в 2012 році від ССЗ померло 17,3 млн.
осіб, з цього числа 7,3 млн. від ішемічної хвороби серця (ІХС). [3].
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Загальновідомим фактом вважається «мозаїчне» ураження структури та
функції міокарду залежно від локалізації поразки коронарного русла, яке при-
таманне хворим на ІХС. [15,16] У зв'язку з цим, розробка кількісних методів
оцінки порушень регіонарної скоротності міокарду є актуальним питанням
кардіології. Важливість дослідження цієї проблеми пов'язана з можливістю
топічної діагностики ішемії міокарда і, відповідно, виявленням груп хворих
високого ризику. Отримати кількісну інформацію про зміни функції окремих
сегментів міокарду можливо при дослідженні швидкісних показників руху цих
сегментів впродовж циклу скорочення серця за допомогою тканинної імпуль-
сної доплерографії (ТІД), що було доведено у багатьох експериментальних і
клінічних дослідженнях.

Висока інформативність ТІД щодо виявлення дизсинергії міокарда підт-
верджена в експерименті з гострим порушенням коронарного кровопоста-
чання [5,6]. Результати клінічних досліджень також показали, що ТІД дозволяє
виявити зони порушеної локальної скоротливості  у хворих гострим інфарктом
міокарду [4,7] і постінфарктним кардіосклерозом [9].Є дані про успішне засто-
сування ТІД для стрес ЕХО-КГ, про це свідчать дані багатоцентрового дослід-
ження MyDiSE (Myocardial Doppler in Stress Echocardiography) [13] і ряду інших
робіт [8,10,12,13,14].

Проте до теперішнього часу недостатньо повно вивчені зміни сегментар-
ної систолічної функції ЛШ із застосуванням ТІД для ранньої  діагностики при-
хованої субклінічної дисфункції міокарда при гемодинамічно значущому
атеросклеротичному ураженні коронарних артерій.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
В  дослідження включали осіб з правильним синусовим ритмом, фрак-

цією викиду(ФВ) лівого шлуночку більше 55% за даними стандартної транс-
торакальної ЕХО-КГ, наявність гемодинамічно значущого ураження
коронарних артерій(КА) за даними коронароангіографії(КАГ)стен озування
більше ніж 50% КА,за наявності клінічно верифікованої ішемії міокарда: клі-
нічні прояви,документований перенесений гострий коронарний синдром в
анамнезі, позитивний тредміл тест (протокол Bruce); документально підтверд-
жених: інфаркту міокарду та ІХС в анамнезі,ЕКГ ознак ішемії в спокої та про-
веденні тредміл-тесту. Критеріями виключення з дослідження були:
неоптимальна візуалізація серця під час ЕХО-КГ,порушення атріовентрику-
лярної і внутрішньошлуночкової провідності,ураження  клапанного апарату
серця,протипоказання для проведення проб з фізичним навантаженням, ар-
теріальна гіпертензія, психічні захворювання, цукровий діабет, відмова від
участі в дослідженні.

Всім хворим проводили: ЕКГ, тредміл-тест за симптом обмеженим про-
токолом Bruce, селективну рентгенкотрастну КАГ, ТІД [6,11] і трансторакальну
ЕХО-КГ за загальноприйнятими  методикою згідно з рекомендаціями робочої
групи з функціональної діагностики  асоціації кардіологів України [1] і Євро-
пейського товариства з ехокардіографії [11] .
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Імпульсноволнові тканинні доплерівські дослідження виконувалися з апи-
кального доступу на рівні 2, 4 камер і по довгій осі ЛШ у  режимі реальної
швидкості. Вимірюючи амплітуду і швидкість максимальних пікових швидко-
стей   систолічного руху - S(см/с), робили оцінку глобальної функції ЛШ.
Для отримання уявлення про регіонарну скоротливість визначали швидкість
систолічного скорочення(Sm) 12 сегментів(базально-септальний, середньо-
септальний, верхівково-септальний, верхівково-бічний, середньо-бічний,
базально-бічний, базально-передній, середньо-передній, верхівково-перед-
ній, базально-нижній, середньо-нижній, верхівково-нижній) з обчисленням
усередненої Sm для перерахованих відділів ЛШ [6].

Нормативні показники отримані при обстежені 20 практично здорових
осіб, порівнянних за віком і статтю. ЕХО-КГ дослідження проводилося на апа-
раті "SONOS 7500"   (Philips, США), датчиком зі змінною частотою  на 1,5/4,0 Мгц.

Статистична обробка експериментальних даних, формування баз даних
проводили за допомогою програм Statistica 6, Exel CS4 із створенням так зва-
них звітів і графічних ілюстрацій. Дані, що стосуються середніх величин у
тексті і таблицях приведені у вигляді(М±m), де М-середня арифметична
вибірковій сукупності,m-стандартне відхилення від середнього арифметичного.
Відмінності вважали достовірними, якщо вірогідність різниці дорівнювала 95%
(р<0,05) [2].

Всього було обстежено 132 пацієнта, яких в залежності від даних КАГ
розподілили у дві групи. Першу групу склали 49(37,12%) хворих з ІХС які ма-
листенозуюче ураження  коронарних  артерій (СКА), другу групу - 83 (62,87%)
пацієнти з ІХС та неураженими коронарними артеріями (НКА).

Таблиця 1
Клінічна характеристика груп хворих

Відмінності достовірні відносно хворих групи (НКА) :*р <0,05
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Як видно з таблиці 1, групи були порівняні за статтю, віком, тривалістю
артеріальної гіпертензії та  перенесеному інфаркту міокарда без зубця Q.

Цукровий діабет і важка серцева  недостатність (NYHAІІІ-ІV) у пацієнтів були відсутні.
Таблиця 2

Порівняльна характеристика показників ехокардіографії та 
тканинної доплерографії у хворих досліджених груп

Примітка:  Sm- усереднений показник ССФ  ЛШ по 12 сегментам;ФВ ЛШ-
фракція викиду ЛШ; іКДО-індекс кінцево-діастолічного об’єму.

У подальшому аналізі ряду показників внутрішньо серцевої гемодинаміки,
що їх визначали за стандартною ЕХО-КГ (табл.2) статистично значимих від-
мінностей отримано не було. Показники глобальної систолічної функції в обох
підгрупах істотно не відрізнялися(ФВ ЛШ  склала65,3 ±1,2 у групі СКА та
66,7±2,3-НКА відповідно (р=0,064).

Проте при порівнянні величин, отриманих за допомогою ТІД, відмічено високо
достовірне зниження  Sm, в групі ІХС та гемодинамічно значущому ураженні КА,
на відміну від показників у хворих з ІХС та ангіографічно неураженими КА.

Групи достовірно не відрізнялися за основними показниками стандартної
ехокардіографії, зокрема фракцією викиду (ФВ) та індексом кінцевого діасто-
лічного об’єму (і КДО) ЛШ. Аналіз міжгрупових відмінностей швидкостей
систолічного скорочення Sm виявив істотне зниження показника у групі СКА
до 5,2 ± 0,93 см/с, порівняно з НКА – 10,2 ±0,81 см/с, р<0,0001. Це свідчить
про ранню наявність регіонарної  систолічної дисфункції, яка  виникає задовго
до змін глобальною скорочувальної функції ЛШ і може бути виявлена на ран-
ніх етапах захворювання, або при його погіршенні і чутливо та специфічно
відображає погіршення кровопостачання відповідної сегментарної ділянки
міокарда. Давно відомо, що ІХС характеризується швидше сегментарною, ніж
глобальною дисфункцією, що підтверджується даними літератури [19,20], але
чутливо і об'єктивно визначити цей факт та запровадити його в клінічну прак-
тику стало можливо лише з розвитком відповідних методів візуалізації.

Але, незважаючи на дуже позитивні результати використання методу ТІД
у нашому дослідженні, варто відмітити і його певні обмеження. До основних
обмежень слід віднести необхідність орієнтації ультразвукового променя
паралельно напряму руху досліджуваних структур, що не завжди можливо
виконати. Крім того, серце здійснює складні рухи в грудній клітці, що побічно
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впливає на швидкості руху міокарду і окремих його сегментів. Фіксоване роз-
ташування контрольного об'єму в межах сегменту міокарду, що цікавить нас,
може не відбивати ту ж саму точку упродовж усього сердечного циклу і від
кадру до кадру фіксує різні швидкості сусідніх ділянок міокарду.

ВИСНОВКИ
Таким чином, Sm є високочутливим та доступним в клінічній практиці

методом оцінки систолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка внаслідок
гемодинамічно значущого атеросклеротичного ураження КА.

Це підтверджує доцільність додаткового використання ТІД для виявлення
порушень функції міокарда ЛШ у хворих з ІХС. Ранішня оцінка регіонарної си-
столічної дисфункції міокарда може бути широко використано для додаткової
неінвазивної діагностики функціональної недостатності коронарного крово-
току у відповідному сегменті міокарда  і буде слугувати додатковим критерієм
доцільності наступного інвазивного втручання.
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А.В.Хомич
Оценка показателей сегментарной систолической 

функции левого желудочка при гемодинамически значимом
атеросклеротическом поражении коронарных артерий

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Введение. Разработка количественных методов оценки нарушений регио-

нарной сократимости миокарда левого желудочка (ЛЖ)   у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) является  одним из актуальных вопросов кардиологии. 

Цель. Изучение показателей сегментарной систолической  функции (ССФ)
миокарда ЛЖ при хронической ИБС  со стенозирующим поражением коронарных
артерий (КА) в сравнении с пациентами  с ИБС и ангиографически непоражен-
ными КА как более чувствительного маркера нарушений функции миокарда.

Материалы и методы. 132 больным с клиническими признаками ИБС
проведена коронароангиография (КАГ), стандартная эхокардиография, тка-
невая импульсная допплерография с определением скорости систолического
сокращения ЛЖ как интегрального маркера систолической функции левого
желудочка. По результатам КАГ пациенты были распределены на две группы:
стенозирующего поражения  коронарных  артерий (СКА) - 49 больных,
и группа сангиографически непораженными коронарными артериями (НКА)
- 83 пациента. Группы были сравнимы по полу,  возрасту, частотой возникно-
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вения и длительностью артериальной гипертензии. Сахарный диабет и
тяжелая сердечная  недостаточность (NYHAІІІ - ІV) у пациентов отсутство-
вали. Результаты. Группы достоверно не отличались по основным показате-
лям стандартной эхокардиографии, в частности фракцией выбросов (ФВ) и
индексом конечного диастолического объема  (и КДО) ЛЖ. Анализ межгруп-
повых отличий скоростей систолического сокращения  выявил существенное
снижение показателя в группе СКА до 5,2 ± 0,93 см/с, сравнительно с НКА -
10,2 ±0,81 см/с, р<0,0001.

Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь, сердце,  систо-
лическая функция, левый желудочек, импульсная допплерография.

А.V. Khomich
Evaluating the indices of segmental left ventricular 
systolic function in the hemodynamically relevant

atherosclerotic coronary artery disease
SE “Dnipropetrovsc medical academy MH of Ukraine”

Introduction. To develop the quantitative methods for evaluating impaired left
ventricular regional myocardial contractility in patients with coronary heart disease
is one of the topical issues of cardiology. To study the problem is of great impor-
tance as it is possible using a topic diagnosis, so detecting high-risk groups. 

Aim. To study the indices of segmental left ventricular systolic function in the
chronic coronary artery disease (CAD) in patients with constrictive lesion of coro-
nary arteries  as compared to those with coronary artery disease but with no an-
giographic lesion of coronary arteries as more sensitive marker of myocardial dysfunction. 

Materials and methods. 132 patients with the clinical signs of coronary heart
disease underwent coronary angiography, standard echo-cardiography, tissue
pulsed Doppler ultrasonography for evaluating left ventricular systolic contraction
velocity as the integral marker of left ventricular systolic function. According to the
data of coronary angiography the patients were divided into two groups:49 patients
with constrictive lesion of coronary arteries and 83patients with no angiographic
lesion of coronary. The patients were compared as for their sex, age, frequency
and duration of arterial hypertension. The patients did not suffer from diabetes and
severe heart failure (NYHA ІІІ - ІV).

Results. The patients of both groups did not evidently differed as for the in-
dices of standard echo-cardiography, in particular, left ventricular ejection fraction
and end-diastolic volume. Analyzing the intergroup difference in the systolic con-
traction velocity we found the  significant decrease in the group of patients with
constrictive lesion of coronary arteries  (5,2 ± 0,93 sm/sec) as compared to control
subjects (10,2 ±0,81 sm/sec, p < 0,0001). 

Key words: chronic coronary heart disease, left ventricular systolic function,
tissue pulsed Doppler ultrasonography.
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ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

УДК 616-056.3
© А.В.БОНДАРЕНКО, 2014

А.В.Бондаренко 

ПРОБЛЕМА ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ ПРИ
ПЕРВИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТАХ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. Первинні імунодефіцити (ПІД) – вроджені дефекти імунної
системи, що потребують пожиттєвого медичного супроводу. Недостатня при-
хильність до лікування – одна з причин несприятливого прогнозу у пацієнтів із ПІД.

Мета. Вивчити прихильність до лікування при ПІД та причини її порушення.
Матеріали і методи. Прихильність до лікування проаналізована у 86

пацієнтів з ПІД: до замісної терапії внутрішньовенним імуноглобуліном
(ЗТ ВВІГ) у 64 пацієнтів, до антибіотикопрофілактики - у 22 пацієнтів.

Результати. Порушення прихильності в анамнезі до ЗТ ВВІГ мали
18,75%, до антибіотикопрофілактики - 72% пацієнтів (р0,01). Основною фор-
мою порушення були перерви в лікуванні. Відмова від лікування у випадку ЗТ
ВВІГ зустрічається значно рідше, ніж у випадку призначення антибіотикопро-
філактики (4,6% проти 31,8%, р0,01). У випадку ЗТ ВВІГ основною причиною
порушення режиму лікування є висока вартість лікування, у випадку антибіо-
тикопрофілактики – побоювання побічних ефектів. У пацієнтів із незадовільною
прихильністю переважний вплив на її покращення мав негативний власний досвід.

Висновки. Для досягнення високого рівня прихильності необхідне забез-
печення ліками з боку держави. Пацієнти потребують більшої інформації
щодо захворювання для уникнення важких наслідків і невиправданих побою-
вань побічних ефектів. 

Ключові слова: прихильність, лікування, первинний імунодефіцит, внут-
рішньовенний імуноглобулін, антибіотикопрофілактика.

ВСТУП
Первинні імунодефіцити (ПІД) об’єднують гетерогенну групу захворювань,

що розвиваються внаслідок аномалій розвитку імунної системи. Первинні
імунодефіцити зазвичай проявляються тяжкими рецидивними інфекціями.
Досягнення сучасної медицини надають можливості для терапії хворих з
вродженими дефектами імунної системи. Основними принципами лікування
на сьогодні є замісна та антимікробна терапія. Особливістю лікування при
первинних імунодефіцитах є необхідність отримувати лікування постійно,
безперервно і пожиттєво. 
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Однією з умов ефективності застосовуваних методів лікування є ретельне
виконання рекомендацій з боку пацієнтів. Як показує досвід, не всі пацієнти
(а у випадку, коли пацієнтом є дитина, їх батьки) відразу погоджуються на
запропоновані методи лікування. 

Проблема прихильності до лікування актуальна при багатьох хронічних
захворюваннях. Згідно з статистичними даними, на сьогодні більше половини
призначених ліків при хронічних захворюваннях пацієнти не приймають.
Серед причин низької прихильності до терапії виділяють: велику кількість при-
значених препаратів, неефективність контролю за захворюванням, високу
вірогідність або наявність побічних ефектів, покращення стану на фоні ліку-
вання з хибним враженням про благополуччя, недостатня інформованість па-
цієнтів про необхідність постійного прийому препаратів, висока вартість ліків.

Причини порушення прихильності до лікування при первинних імуноде-
фіцитах вивчені недостатньо. В той же час небажання хворих регулярно при-
ймати препарати є однією з причин безуспішності терапії, тому вивчення
причин порушення прихильності є актуальним з точки зору впливу на ці фак-
тори, оскільки формування прихильності до лікування є резервом покра-
щення якості життя і прогнозу пацієнтів із первинними імунодефіцитами.
Оцінка прихильності до лікування при первинних імунодефіцитах в умовах
України раніше не проводилась. 

Мета: вивчити прихильність до лікування при ПІД та причини її порушення.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Була проаналізована прихильність до лікування у 86 пацієнтів з первин-

ним імунодефіцитом. Першу групу склали пацієнти із дефіцитами антитіло-
утворення, основним методом терапії яких є замісна терапія препаратами
внутрішньовенного імуноглобуліну, другу – дефіцити фагоцитозу, основним
методом лікування яких є антибіотикопрофілактика. Таким чином, вивчалась
прихильність до двох основних методів лікування первинних імунодефіцитів.
Основні характеристики методів лікування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів лікування

Прихильність до замісної терапії внутрішньовенним імуноглобуліном (ЗТ
ВВІГ) була проаналізована у 64 пацієнтів з тяжкими дефіцитами антитілоутво-
ренням (32 хворих зі спадковою гіпогаммаглобулінемією, 22 хворих із загаль-
ним варіабельним імунодефіцитом, 10 хворих з гіперIgM-синдромом).
Прихильність до внутрішньовенного імуноглобуліну оцінювалась лікарем
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шляхом фіксації госпіталізацій, інтервалів між госпіталізаціями, дози введених
ліків (прямий метод). Прихильність до антибіотикопрофілактики оцінювалась
у 22 пацієнтів з дефіцитами фагоцитозу (хронічна гранулематозна хвороба –
5, нейтропенія – 7, синдром гіперімуноглобулінемії Е – 9, дефіцит адгезії лей-
коцитів – 1) шляхом опитуванням пацієнтів.

Були оцінені відповідність виконань рекомендацій пацієнтами в поточний
час і в анамнезі.

Як порушення прихильності розглядались: відмова від лікування, пору-
шення режиму або дози прийому препаратів, перерви, несвоєчасне застосу-
вання, нерегулярне приймання лікарських засобів або в недостатній дозі.

Вивчення причин порушення прихильності визначалось шляхом опиту-
вання пацієнтів, які мають або мали в анамнезі порушення в дотриманні
рекомендацій лікаря-імунолога.

Для оцінки достовірності розбіжностей між двома сукупностями викори-
стовувався Т-критерій Ст’юдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Серед 64 пацієнтів з дефіцитами антитілоутворення, що увійшли в аналіз,

регулярну замісну терапію внутрішньовенним імуноглобуліном у повній дозі
отримують 51 (79,6%), 13 (20,3%) отримують нерегулярно або в неповній дозі,
з них 11 через високу вартість препарату і недостатнє бюджетне забезпечення
лікуванням, 2 – через порушення дисциплінованості в режимі лікування при
наявності забезпечення препаратом. Таким чином, основною причиною
порушення режиму лікування є висока вартість лікування. Без врахування
матеріальної складової лікування, прихильність до ЗТ ВВІГ становить 96,8%. 

В анамнезі порушення прихильності до лікування, не пов’язані із матері-
альним забезпеченням, мали 12 пацієнтів (18,75%) з дефіцитом антитілоутво-
рення. Формами порушення прихильності були: нерегулярність отримання
лікування – 3, затримки і перерви в проведенні замісної терапії - 6, відмова
від замісної терапії – 3. Серед причин порушення прихильності визначали
такі: заперечення або недостатнє усвідомлення діагнозу (4), побоювання за-
лежності та побічних ефектів (2), недостатня ефективність лікування на думку
батьків (1), хибне благополуччя на фоні лікування (5). З часом більшість па-
цієнтів змінили своє ставлення до лікування. Поліпшення прихильності ста-
лося внаслідок: перенесення дитиною важких інфекцій (5) через порушення
режиму замісної терапії, досвід інших пацієнтів (2), переконання лікарем (1),
ознайомлення зі спеціальною літературою (2). Таким чином, негативний влас-
ний досвід мав переважний вплив на формування прихильності. 

До антибіотикопрофілактики, яка є основним методом підтримуючої
терапії при більшості дефіцитів системи фагоцитозу, гарна прихильність
(регулярний прийом препаратів у призначеній дозі) відмічається у 12 з 22
пацієнтів (54,5%), ще 5 (22,7%) батьків пацієнтів виконують рекомендації з
погрішностями (як то перерви в лікуванні на свій розсуд). Категорично
відмовляються від антибіотикопрофілактики як методу лікування 5 (22,7%)
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пацієнтів і застосовують антибіотики вже при інфекційному епізоді, що роз-
винувся. Таким чином, порушення прихильності до антибіотикопрофілактики
спостерігається у 45,5% пацієнтів.

Серед пацієнтів з дефіцитами фагоцитозу, що мають гарну прихильність
в даний час, в половини в анамнезі відмічались порушення прихильності у
вигляді відмови від антибіотикопрофілактики (2) і перерви в застосуванні пре-
паратів (4). Поліпшення прихильності до антибіотикопрофілактики сталося
внаслідок: перенесення дитиною важких інфекцій (5), досвід інших пацієнтів
(1). Серед причин порушення прихильності як ті, що мали порушення в анам-
незі, так і ті, що продовжують відмовлятися від антибіотикопрофілакики як
методу лікування (всього 16), визначалися такі: заперечення або недостатнє
усвідомлення діагнозу (3), побоювання побічних ефектів (7), недостатня
ефективність лікування на думку батьків (1). Слід відмітити, що в жодного з
пацієнтів не відмічалось побічних ефектів на антибіотикопрофілактику, які б
змусили перервати лікування за медичними показами. 

Порівняння форм і причин порушення прихильності до двох основних
методів лікування у пацієнтів із незадовільною прихильністю наведене в таблиці 2.

Таблиця 2
Основні форми і причини порушення прихильності 

до лікування при ПІД

Прихильність до замісної терапії внутрішньовенним імуноглобуліном є
значно кращою, ніж до антибіотикопрофілактики (96,8% в порівнянні з 54,5%,
відповідно, р0,01). Серед пацієнтів, яким як основний метод лікування пока-
зана антибіотикопрофілактика, мають або мали в анамнезі порушення при-
хильності 72% пацієнтів. При цьому відмова від лікування у випадку замісної
терапії ВВІГ зустрічається значно рідше, ніж у випадку призначення антибіо-
тикопрофілактики (4,6% проти 31,8%, р0,01).
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Цікавим є той факт, що організаційні і економічні фактори не є ключовими в
розвитку прихильності (навіть з урахуванням перебоїв в лікуванні, пов’язаних з
матеріальними проблемами), оскільки введення імуноглобуліну потребує щомі-
сячної госпіталізації, венозного доступу і є досить високовартісним методом лікування.

Значний негативний вплив на формування прихильності до антибіотико-
профілактики справляють надумані побічні ефекти і міфи про перебільшену
її шкідливість, що культивуються як засобами масової інформації, так і в
середовищі лікарів. 

Недостатня прихильність до лікування – одна з основних причин неспри-
ятливого прогнозу в пацієнтів із ПІД. Унаслідок невиконання призначеного
лікарем режиму лікування можливі зниження його ефективності, персистенція
інфекцій, формування незворотних змін в організмі, а також розвиток стійкості
мікроорганізмів до препаратів. Недостатня прихильність до лікування приво-
дить до прогресування захворювання, прискоренню появи ускладнень,
погіршенню якості життя, більшій кількості госпіталізацій. 

Зважаючи на високу стартову прихильність до ЗТ ВВІГ (близько 80% від-
разу погоджуються на запропоноване лікування), переважним у формуванні
прихильності є рекомендації лікаря. У випадках відмови від лікування чи по-
рушення прихильності в анамнезі переважний вплив на зміну ставлення до
лікування у бік підвищення прихильності при обох методах лікування мав не-
гативний власний досвід щодо погіршення перебігу захворювання. Це свід-
чить, що пацієнти потребують більшої інформації щодо захворювання.
Оголошуючи діагноз, лікар повинен продумати обсяг інформації, яку він
зможе донести до батьків, забезпечити пам’ятками, роз’яснити особливості
способу життя. Необхідно сповістити, що первинний імунодефіцит – це врод-
жене захворювання, яке повністю не виліковне, але за умови правильного лі-
кування здебільшого можна вести практично нормальний спосіб життя. У разі
адекватної терапії більшість дітей здатні відвідувати дитячі колективи і бути
повноцінними членами суспільства. Оскільки одним із факторів, що впливає
на можливість прийому ліків, є вартість, то для досягнення високого рівня
прихильності необхідне забезпечення ліками з боку держави.

ВИСНОВКИ
1. Прихильність до замісної терапії внутрішньовенним імуноглобуліном є

значно кращою, ніж до антибіотикопрофілактики.
2. Основною причиною порушення режиму замісної терапії ВВІГ є висока

вартість лікування. Без врахування матеріальної складової лікування, 96,8%
пацієнтів мають високу прихильність. 

3. Порушення прихильності до антибіотикопрофілактики мають або мали
в анамнезі 72% пацієнтів.

4. Основною формою порушення прихильності до терапії при первинних
імунодефіцитах є перерви в лікуванні.

5. Організаційні і економічні фактори не є провідними у формуванні
прихильності.
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6. Значний негативний вплив на формування прихильності до антибіоти-
копрофілактики справляють невиправдані побоювання побічних ефектів.

7. У випадку незадовільної прихильності в анамнезі мотивацією для зміни
поведінки щодо лікування переважно має негативний власний досвід, що свід-
чить про необхідність більшої освіти пацієнтів.

Література
1. Сіренко Ю.М. Прихильність до лікування як наріжний камінь сучасної

терапії артеріальної гіпертензії / Сіренко Ю.М., Міхеєва К.В. // Здоров’я
України. - №3. – 2010. – С. 31-34.

2. Chobanian A. V. The Hypertension Paradox – more uncontrolled disease

despite Improved Therapy / Chobanian A. V. // N. Engl. J. Med. – 2009. – Vol. 361,

№ 15. – P. 15-16. 

3. Antihypertensive drug persistence and compliance among newly treated

elderly hypertensives in Ontario / Friedman O., McAlister F., Yun L. [et al.] // Am.

J. Med. – 2010. – Vol. 123. – P. 173-181. 

4. Радченко Г.Д. Оцінка факторів, що пов’язані з прихильністю хворого до
лікування та її зміною на фоні антигіпертензивної терапії / Радченко Г.Д., Сі-
ренко Ю.М., Марцовенко І.М. //Артеріальна гіпертензія. – 2010. – №1(9).  – С. 7-21. 

5. Effects of a polypill (Polycap) on risk factors in middle-aged individuals with-

out cardiovascular disease (TIPS): a phase II, double-blind, randomised trial /

Yusuf S. [et al.] // Lancet. – 2009. – Vol. 373. – P. 1341-1351.

А.В.Бондаренко 
Проблема приверженности лечению при первичных 

иммунодефицитах 
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Введение. Первичные иммунодефициты (ПИД) - врожденные дефекты

иммунной системы, требующие пожизненного медицинского сопровождения.
Недостаточная приверженность к лечению - одна из основных причин небла-
гоприятного прогноза у пациентов с ПИД. 

Цель. Изучить приверженность к лечению при ПИД и причины ее нарушения.
Материалы и методы. Приверженность к лечению проанализирована у

86 пациентов с ПИД: к заместительной терапии внутривенным иммуноглобу-
лином (ЗТ ВВИГ) у 64 пациентов, к антибиотикопрофилактики - у 22.

Результаты. Нарушение приверженности в анамнезе к ЗТ ВВИГ имели
18,75 %, к антибиотикопрофилактикк - 72% пациентов (р  0,01). Основной
формой нарушения были перерывы в лечении. В случае ЗТ ВВИГ основной
причиной нарушения режима лечения является его высокая стоимость,
в случае антибиотикопрофилактики - опасения побочных эффектов. Отказ
от лечения в случае заместительной терапии ВВИГ встречается значительно
реже, чем в случае назначения антибиотикопрофилактики (4,6% против
31,8%, р0,01). У пациентов с неудовлетворительной приверженностью
решающее влияние на её улучшение имел отрицательный собственный опыт.
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Выводы. Для достижения высокого уровня приверженности необходимо
обеспечение лекарствами со стороны государства. Пациенты нуждаются в
большем информации относительно заболеванию во избежание тяжелых
последствий и неоправданных опасений побочных эффектов.

Ключевые слова: приверженность к лечению, первичный иммунодефи-
цит, внутривенный иммуноглобулин, антибиотикопрофилактика.

A. Bondarenko
Problem of treatment compliance at primary immunodeficiencies
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. Primary immunodeficiencies (PID) are congenital disorders of

the immune system which are manifested with severe infections and require life-

long treatment. One of the main reasons of unfavourable prognosis in PID patients

is the violation of treatment compliance

Aim. To examine treatment compliance in PID patients and reasons for its violation. 

Materials and methods. The compliance was analyzed in 86 patients with

PID. There was studied the compliance with intravenous immunoglobulin replace-

ment therapy (IVIG) in 64 patients and with antibiotic prophylaxis in 22 patients.

Results. 18.75 % and 72 % of patients had low compliance with IVIG and

with antibiotic prophylaxis, respectively (p  0,01). The major cause of low compli-
ance was a treatment gap. In case of IVIG treatment the main reason of compli-

ance violation was high cost, in case of antibiotic prophylaxis - the fear of side

effects. The refusal of treatment in case of IVIG replacement therapy occurs much

less frequently than in the case of antibiotic prophylaxis (4.6% vs. 31.8%, p  0,01).
Patients’ negative experience was the main factor to improve compliance in most

cases of poor adherence.

Conclusion. To achieve high compliance it is necessary to guarantee  state

pharmacological support. Patients need more information about the disease in

order to avoid severe consequences and false fear of side effects.

Key words: primary immunodeficiency, compliance, intravenous im-

munoglobulin, antibiotic prophylaxis.
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ВЛИЯНИЕ  ПРЕПАРАТА  «ИММОДИН» НА 
ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ,

ПРОТЕКАЮЩЕГО НА ФОНЕ КИШЕЧНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА  В ДИНАМИКЕ  ЛЕЧЕНИЯ

Национальная медицинская академия последи-
пломного образования имени П.Л.Шупика

Цель. Повысить эффективность лечения больных поллинозом с микро-
биоценозом кишечника путем использования трансфер фактора «Иммодина».

Объект. Обследованы 2 группы больных: 1 (60 больных), которая полу-
чала в комплексе лечение препаратом «Иммодин», и 2 (46 лиц) - лечили
общепринятой медикаментозной терапией.

Результаты. У подавляющего большинства пациентов П с МК  до начала
лечения обнаружены нарушения со стороны показателей клеточного звена
иммунитета, которые характеризовались Т-лимфопенией, дисбалансом суб-
популяционного состава Т-лимфоцитов с дефицитом циркулирующих CD4+

лимфоцитов, а также уменьшением иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8)
и притеснением РБТЛ из ФГА, увеличение ЦИК средней величины, что в
целом свидетельствует о наличии значительного изменения иммунного от-
вета.  Включение современного иммуноактивного препарата «Иммодин» в
комплексе лечения способствует позитивной динамике показателей клеточ-
ного звена иммунитета этих больных, в том числе обеспечивает повышение
содержания Т-лимфоцитов, CD4+ клеток, а также индекса Th/Ts к нижнему
пределу нормы, и возобновлению функциональной активности Т-лимфоцитов. 

Вывод. В клиническом плане применения препарата «Иммодин» спо-
собствовало улучшению как субъективной, так и объективной симптоматики
среди обследованных больных поллинозом с микробиоценозом кишечника,
что в целом характеризовалось ликвидацией или уменьшением выраженно-
сти, а также признаков обострения хронического воспалительного процесса. 

Ключевые слова: поллиноз, микробиоценоз кишечника, Иммодин,
циркулирующие иммунные комплексы.

ВСТУПЛЕНИЕ
Поллиноз  –  аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой расте-

ний; клинически проявляется рино-коньюнктивальным синдромом (насморк,
кашель, зуд глаз, слезоточивость), иногда сопровождается развитием брон-
хиальной астмы и другими симптомами. Является одним из распространен-
ных аллергических заболеваний [2, 5, 7, 9, 11]. В основе патогенеза
поллиноза лежит аллергическая реакция немедленного типа. В результате
аллергического воспаления при поллинозе происходит повышение  секреции
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слизи, угнетается функция мерцательного эпителия дыхательных путей.
Воздействие гистамина на кровеносные сосуды приводит к их расширению,
вследствие чего снижается кровяное давление. Расширение артериол мозга
обуславливает  повышение давления спинномозговой жидкости и появление
головной боли. При повышенной концентрации гистамина в крови на коже
может появиться крапивница, повыситься температура тела, возможно
затрудненное дыхание в результате отека слизистой оболочки дыхательных
путей и спазма гладких мышц. Также отмечается тахикардия, повышенное
слюноотделение и т.д. Этим неспецифическим действием гистамина
объясняется значительная часть общих симптомов поллиноза.

Известно, что кишечная микрофлора может быть нормальной только при
физиологическом состоянии организма. Как только в организме происходят
иммунологические изменения, изменяется состав и свойства кишечной
флоры, нарушаются ее функции, развивается дисбактериоз. В настоящее
время под дисбактериозом кишечника понимают количественные и каче-
ственные изменения кишечного микробиоценоза [1, 3, 6, 8, 10]. 

Известно, что  важную роль играет  иммунная система в патогенезе пол-
линоза, протекающего на фоне  микробиоценоза кишечника (П с МК) веду-
щее место в решении лечения данной категории больных принадлежит
вопросам факторам, которые возникают в поздней хронической стадии вос-
палительного процесса и контролируются иммунной системой [7, 8, 9, 10]. 

Препарат «Иммодин»  относится к иммунотропным препаратам, в его
состав входит низкомолекулярное вещество, которое   синтезировано с диа-
лизата лейкоцитов периферической крови. Препарат содержит биологически
активные вещества, которые способны нормализовать специфический кле-
точный иммунитет. Активные вещества, которые входять в состав препарата
«Иммодин» действуют на пролиферацию и дифференциацию разнообраз-
ных видов иммуннокомпетентных клеток, которые находяться на разных
стадиях их созревания, что способствует их функционированию [1, 5, 7, 10]. 

Учитывая важную роль иммунной системы в патогенезе П с МК, ведущее
место в решении указанной проблемы принадлежит вопросам иммуномоду-
ляции нарушений в иммунном статусе пациента, который неминуемо возни-
кает на первом этапе заболевания [3, 8].

На сегодняшний день получены убедительные доказательства наруше-
ний иммунологической недостаточности при П с МК, которые проявляются в
основном Т-клеточной дисфункцией и угнетением неспецифических факто-
ров защиты, что требует наличия иммуномодулирующей терапии в составе
лечебных схем [1, 5, 7, 9].

Таким образом, целью работы является повышение эффективности
лечения больных  П с МК путем использования  трансфер фактора Иммодина. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 106 больных П с МК  с нарушениями

средней и тяжелой степени тяжести патологического процесса, у которых
наблюдаются значительные нарушения показателей системного иммунитета
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и циркулирующих иммунных комплексов с учетом нарушения межклеточной
кооперации. Основная  группа обследованных (1 группа) - 60 лиц, которая
получала в комплексе лечение препаратом «Иммодин», и 2 группа сопостав-
ления (46 лиц), которая получала лишь общепринятую медикаментозную
терапию. Среди обследованных было 40 мужчин и 66 женщин; возраст боль-
ных составлял от 18 до 59 лет. Обе группы больных, которые находились под
наблюдением, были рандомизированы по возрасту, полу, длительностью
течения  синдромов.  Больные основной группы рядом с общепринятой
терапией (аллергенспецифическая иммунотерапия – АСИТ) получали имму-
ноактивный препарат «Иммодин». Препарат приспособлен так, что одна до-
зировка (т.е.содержимое ампулы) является аналогом количества активного
вещества, содержащегося в 200 млн. лейкоцитов исходного донора. При
средних нарушениях иммунной системы обычно достаточно трех основных
дозировок, примененных в недельных интервалах, внутримышечно [4, 6, 7, 10].

РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При проведении изучения эффективности препарата «Иммодин» в обеих

группах обследованных к началу лечения была  типичная картина заболева-
ния, которая характеризовалась сочетанием жалоб аллергологического
характера [3, 5, 9, 11].  

При проведении иммунологического исследования было установлено,
что до начала проведения лечения в обеих группах обследованных отмеча-
лось существенное снижение количества циркулирующих Т-лимфоцитов
(CD3+), то есть Т - лимфопения, уменьшение количества Т- хелперов/индук-
торов (CD4+-клеток)  и иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 (Th/Ts); в то
же время уровни Т- супрессоров/киллеров (CD8+)  и В-клеток (CD22+) в боль-
шинства обследованные были в пределах нормы  (табл.1).

Таблица 1
Показатели клеточного звена иммунитета и  у больных  П с МК  

до начала лечения (М±m)

Примечание: в таблицах 1 и 2 вероятность различий относительно нормы. 
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Следовательно, до начала лечения у пациентов П с МК  отмечались
четко выраженные нарушения со стороны иммунологического статуса, кото-
рые можно охарактеризовать как  значительные нарушения иммунитета,
то есть -  иммунодефицитное состояние с относительным супрессорным
вариантом,  с дефицитом циркулирующих Т- хелперов/индукторов (CD4+)  и
снижением показателя CD4/CD8- коэффициента, который отзеркаливает
соотношение Th/Ts и имеет название иммунорегуляторного индекса [1, 2, 3, 4]. 

При повторном проведении иммунологических исследований после
завершения лечения было установлено, что в основной группе больных,
которые получали лечение с включением препарата «Иммодин» отмечено
существенное улучшение иммунологических показателей (табл.2).

Таблица 2 
Показатели клеточного звена иммунитета у больных П с МК  

после завершения  лечения (М±m)

Примечания: в таблицах 1 и 2 группы больных приведена вероятность
различий относительно нормы. 

Действительно, у этих пациентов отмечена ликвидация Т-лимфопении,
повышение к нижнему пределу нормы лимфоцитов из фенотипом CD4+ (Т-
хелперов/индукторов) и иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 (табл.2). В
группе сопоставления также отмечалась позитивная динамика со стороны
иммунологических показателей, однако существенно менее выраженная.
Поэтому после завершения лечения у больных группы сопоставления коли-
чество Т-лимфоцитов (СD3+клеток) оставалось достоверно ниже как нормы,
так и относительно показателя в основной группе. Действительно, уровень
CD3+ клеток в относительном измерении у больных группы сопоставления
был в среднем в 1,3 раза меньше нормы (р<0,05) и в абсолютном подсчете
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в 1,4 раза меньше нормы (р<0,01). Количество лимфоцитов из фенотипом
CD4+ были в среднем в группе сопоставления в этот период обследования
в 1,2 раза меньше нормы в относительном измерении (р<0,05) и в 1,32 раза
в абсолютном (р<0,01) [7, 9, 10, 11].

Кроме количественных характеристик показателей клеточного звена
иммунитета, у больных изучали также функциональные показатели, которые
характеризуют активность Т-клеток, в частности РБТЛ на ФГА. Было установ-
лено, что к началу проведения лечения показатель РБТЛ в основной группе
был в 1,7 раза меньше нормы (р<0,001) и в группе сопоставления - в 1,68
раза (р<0,001) (табл. 1). В то же время достоверной разницы между показа-
телям РБТЛ в этих группах не было (р>0,1). После завершения лечения в
основной группе пациентов П с МК, которые дополнительно получали
препарат «Иммодин», отмечено повышение показателя РБТЛ в среднем в
1,6 раза относительно исходного уровня (р<0,01) и достижения нижнего
предела нормы (р<0,001) (табл. 2). У больных группы сопоставления в этот
период обследования показатель РБТЛ хотя и вырос относительно исходного
значения в 1,25 раза (р<0,05), однако оставался достоверно ниже нормы - в
1,35 раза (р<0,01) [5, 8, 10].

Нами было исследовано количество ЦИК разной величины до и после
лечения  препаратом «Иммодин»  П с МК (табл.3).

Таблица 3
Концентрация ЦИК у больных  П с МК до и после лечения (М ± m),

(ед.опт.пл.)

Примечание: * - достоверность показателей ЦИК до лечения с контроль-
ной группой, р<0,05; **- достоверность показателей ЦИК после лечения с
контрольной группой, р< 0,05;  ***- достоверность показателей ЦИК до и
после лечения, р<0,05.

В клиническом плане применение препарата «Иммодин» способство-
вало улучшению как субъективной, так и объективной симптоматики среди
обследованных больных П с МК, что в целом характеризовалось ликвида-
цией или уменьшением выраженности  признаков обострения хронического
воспалительного процесса [3, 6, 9].

ВЫВОДЫ
Исходя из полученных нами данных, можно считать патогенетически

обоснованным и клинически перспективным включение современного имму-
ноактивного препарата «Иммодин»  к   комплексу лечения больных П с МК.
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Таким образом, у больных П с МК  до начала лечения в обеих обследо-
ванных группах была типичная картина заболевания, которая характеризо-
валась сочетанием аллергологических жалоб. 

У подавляющего большинства пациентов П с МК  до начала лечения об-
наружены нарушения со стороны показателей клеточного звена иммунитета,
которые характеризовались Т-лимфопенией, дисбалансом субпопуляцион-
ного состава Т-лимфоцитов с дефицитом циркулирующих CD4+ лимфоцитов,
а также уменьшением иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) и притесне-
нием РБТЛ из ФГА, увеличение ЦИК средней величины, что в целом свиде-
тельствует о наличии значительного изменения иммунного ответа. 

Включение современного иммуноактивного препарата «Иммодин» в ком-
плексе лечения способствует позитивной динамике показателей клеточного
звена иммунитета этих больных, в том числе обеспечивает повышение
содержания Т-лимфоцитов, CD4+ клеток, а также индекса Th/Ts к нижнему
пределу нормы, и возобновлению функциональной активности Т-лимфоцитов.

В клиническом плане применения препарата «Иммодин» способствовало
улучшению как субъективной, так и объективной симптоматики среди обсле-
дованных больных П с МК, что в целом характеризовалось ликвидацией или
уменьшением выраженности, а также признаков обострения хронического
воспалительного процесса.  Полученные данные позволяют считать патоге-
нетически обоснованным и клинически перспективным включение препарата
«Иммодин» к программе лечебных мероприятий не только лишь у больных
П с МК, но и больных у которых микробиоценоз кишечника протекает без ал-
лергической патологии. 
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С.В. Василевська 
Вплив препарату «Іммодін» на показники клітинного

імунітету у хворих на поліноз,  який проходить на фоні 
мікробіоценозу кишківника, в динаміці лікування
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика
Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на поліноз з мікробіоце-

нозом кишківника шляхом використання трансфер фактору «Імодину».
Об’єкт. Обстежені 2 групи хворих: 1 (60 хворих), яка отримувала в ком-

плексі лікування препарат «Іммодін» і 2 (46 осіб) - отримувала загальноприй-
няту  медикаментозну терапію.

Результати. У більшості пацієнтів на П з МК до початку лікування
виявлені порушення з боку показників клітинного ланцюга імунітету, які
характеризувались Т-лімфопенією, дисбалансом субпопуляційного складу
Т-лімфоцитів з дефіцитом циркулюючих CD4+ лімфоцитів, а також зменшен-
ням імунорегуляторного індексу (CD4/CD8) і притисненням РБТЛ з ФГА, збіль-
шення ЦІК середньої величини, що в цілому свідчить про наявність значних
змін імунної відповіді. Включення сучасного імуноактивного препарату «Імо-
дін» в комплекс лікування сприяє позитивній динаміці показників клітинного
ланцюга імунітету цих хворих, в тому числі забезпечує підвищення вмісту
Т-лімфоцитів, CD4+ клітин, а також індексу Th/Ts до нижньої межі норми,
і відновленню функціональної активності Т-лімфоцитів. 

Висновки. В клінічному плані застосування препарату «Іммодін»
сприяло поліпшенню як суб'єктивної, так і об'єктивної симптоматики серед
обстежених хворих на поліноз із мікробіоценозом кишківника, що в цілому
характеризувалося ліквідацією або зменшенням вираженості, а також ознак
загострення хронічного запального процесу. 

Ключові слова: поліноз, мікробіоценоз кишківника, Іммодiн, циркулюючі
імунні комплекси.

S. Vasylevska
Influence of preparation Immodin on markers of cellular immu-

nity in the patients with pollen disease against the background of
intestinal microbiocenosis in treatment progression 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Aim. To improve the effectiveness of treatment of patients with pollen disease against

the background of intestinal microbiocenosis by using preparation Immodin transferase.
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Object. There have been examined two groups of patients:  group 1 (60 pa-

tients) received preparation Immodin in the complex treatment and group 2 (46

patients) received conventional medical preparations. 

Results. In most cases before treatment there were revealed violations of the

circuit parameters of cellular immunity such as T lymphopenia, imbalance sub-

population composition of T-cell-deficient circulating CD4 + T cells and a decrease

in immunoregulatory index (CD4/CD8) and pressing RBTL with PHA, average CIC

(circulating immune complexes) increasing that generally indicates the presence

of functional changes in the immune system. Incorporating modern immunoactive

preparation Immodin in complex treatment promotes positive dynamics of markers

of cellular chain immunity of these patients, including providing increased content

of T-lymphocytes, CD4 + cells, as well as the index of Th / Ts to the lower limit of

normal, and the restoration of T-lymphocytes functional activity.

Conclusions. Using the preparation Immodin in clinical practice helped to im-

prove both subjective and objective symptoms among the patients with pollen dis-

ease against the background of intestinal microbiocenosis. In general, it was

characterized by the elimination or reduction of the severity and symptoms of ex-

acerbation of chronic inflammation. 

Key words: pollen disease, intestinal microbiocenosis, Immodin, circulating

immune complexes.
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В.Є. Логінський 

ВЛАСТИВОСТІ ПАТОЛОГІЧНИХ ІНГІБІТОРІВ 
ЗСІДАННЯ КРОВІ З АНТИФОСФОЛІПІДНОЮ 

АКТИВНІСТЮ У ХВОРИХ НА ІМУННУ 
ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНУ ПУРПУРУ

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної
медицини НАМН України»

Вступ. У частини хворих на імунну тромбоцитопенічну пурпуру (ІТП) у
25%-73% випадків можуть виявлятись неспецифічні антитіла, зокрема, анти-
фосфоліпідні антитіла/вовчаковий антикоагулянт (АФЛА/ВА), що викликає
труднощі диференціації ІТП з іншими формами симптоматичних імунних
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тромбоцитопеній. З іншого боку, у 2/3 хворих з АФЛА та зниженою кількістю
тромбоцитів, у яких відсутні клінічні прояви антифосфоліпідного синдрому
(АФС), помилково діагностується ІТП. 

З метою з’ясування типу патологічного інгібітору (ВА), який виникає у хво-
рих на ІТП з наявністю антифосфоліпідної активності, досліджено кінетику
реакції його нейтралізації нормальною плазмою. 

Матеріали і методи. На наявність ВА було обстежено 54 хворих на ІТП.
Діагностику ВА здійснювали на основі подовження часу зсідання у фосфолі-
під-залежних коагуляційних тестах за алгоритмом згідно міжнародних реко-
мендацій (Subcommittee on lupus anticoagulant/ antiphospholipid antibodies

SSC-ISTH та Британським гематологічним товариством). У хворих з підозрою
на наявність ВА визначали активність фактора VIII (ФVIII), фактора ІХ (ФIX)
та інгібіторні нейтралізуючі антитіла до ФVIII, ФIX. У 5 пацієнтів з виявленим
ВА було досліджено характер інгібіції на основі подовженого активованого
часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) до інкубації суміші плазми
хворого з нормальною плазмою (у зростаючій концентрації) та після її
інкубації протягом 1 год. з побудовою відповідного графіка. 

Результати. Антифосфоліпідну активність (ВА) було виявлено у 14,8%
обстежених хворих на ІТП. Нейтралізуючі інгібіторні антитіла до ФVIII та ФІХ
в обстежених нами хворих на ІТП з антифосфоліпідною активністю були від-
сутні. При визначенні типу інгібітору на основі модифікованого корекційного
тесту (тест ІІ етапу) з трьохетапної послідовності тестів для виявлення актив-
ності ВА, у всіх хворих на ІТП з ВА при концентрації нормальної плазми у су-
міші 25% (1:4) та 50% (1:1) не відбувалось нормалізації подовженого АЧТЧ.
Всі криві відображають негайну інгібіторну дію ВА, яка  проявляється зразу
після змішування плазми хворого з нормальною плазмою без інкубації суміші,
та майже повну відсутність нейтралізації цього інгібітору нормальною плаз-
мою після годинної інкубації. 

Висновки. У хворих на ІТП з виявленим ВА кінетика реакції нейтралізації
інгібіторного впливу на зсідання нормальною плазмою у тесті АЧТЧ є ком-
плексною (ІІ порядку), яка притаманна аутоімунним антитілам ІІ типу.

Ключові слова: хворі, імунна тромбоцитопенічна пурпура, патологічні ін-
гібітори, зсідання крові, антифосфоліпідна активність.

ВСТУП
Імунна тромбоцитопенічна пурпура (ІТП) відноситься до первинних ауто-

імунних тромбоцитопеній, що зумовлені підвищеним руйнуванням тромбоци-
тів внаслідок синтезу аутоантитіл до глюкопротеїдів (GP) рецепторів
мембрани тромбоцитів [1]. Діагностика ІТП полягає у виключенні порушень,
які спричиняють вкорочення періоду життя або порушення синтезу тромбо-
цитів. Часто виникають труднощі диференціації ІТП з іншими формами імун-
них тромбоцитопеній, зокрема, симптоматичними аутоімунними. Іноді
виявляється основне захворювання, на ґрунті якого розвивається імунна
тромбоцитопенія, а саме, системні аутоімунні хвороби (системний червоний
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вовчак (СЧВ), антифосфоліпідний синдром (АФС), інфекції СНІД, гепатит С,
лімфоїдні неоплазії, мієлодиспластичний синдром, медикаментозні тромбо-
цитопенії та інші хвороби [1-3]. Відомо, що у частини хворих на ІТП, крім спе-
цифічних аутоантитіл до поверхневих рецепторів тромбоцитів можуть
виникати неспецифічні антитіла, зокрема, антифосфоліпідні (АФЛА).
За  даними літератури вони виявляються у 25%-73% випадків [1-3]. Активність
такого патологічного АФЛА як вовчаковий антикоагулянт (ВА), який проявляє
свій вплив через пригнічення фосфоліпід-залежних реакцій зсідання,
виявляють у 7,0% - 7,4% всіх хворих на ІТП [7] та у 92,8% хворих на ІТП з
АФЛА та АФС [2, 3]. З іншого боку, у 2/3 хворих з АФЛА та зниженою кількістю
тромбоцитів, у яких відсутні клінічні прояви АФС, помилково діагностується
ІТП. У цих випадках тромбоцитопенії є тільки маніфестацією цього синдрому.
За критеріями діагностики АФС Sapporo, (1998) у разі відсутності клінічних
проявів (тромбозів та/або невиношування вагітності) наявність АФЛА та зни-
ження кількості тромбоцитів не вважають АФС. Таких хворих рекомендують
діагностувати та лікувати як хворих на ІТП, а синдром тромбоцитопенії з
АФЛА характеризувати як тенденцію до підвищеної кровоточивості [4, 5].
Отже, диференціація ІТП з вторинною імунною тромбоцитопенію на ґрунті
АФЛА (АФС) не є достатньо чіткою і досі залишається проблемним питанням. 

Патологічні інгібітори зсідання  класифікують, ґрунтуючись на характері
їх відповіді на інактивацію нормальною плазмою у тесті активованого частко-
вого тромбопластинового часу (АЧТЧ) та за швидкістю інгібіторної дії. Розріз-
няють два типи інгібіторів: І тип (проста кінетика нейтралізації), характерний
для нейтралізуючих специфічних інгібіторів при гемофілії, ІІ тип (складна ком-
плексна або нелінійна кінетика нейтралізації), притаманний автоімунним
антитілам при набутих імунних коагулопатіях та АФЛА/ВА при АФС [6-8]. 

З метою з’ясування типу патологічного інгібітору (ВА), який виникає у хво-
рих на ІТП з наявністю антифосфоліпідної активності, досліджено кінетику
реакції його нейтралізації нормальною плазмою. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Для з’ясування частоти появи ВА дослідження було виконано 54 хворих

на хронічну імунну тромбоцитопенічну пурпуру (12 чоловіків та 42 жінок) віком
від 10 до 70 років, які лікувались та спостерігались у ДУ «Інститут патології
крові та транс фузійної медицини НАМН України». Діагностику ВА здійсню-
вали на основі подовження часу фосфоліпід-залежних коагуляційних тестів
згідно алгоритму, розробленого та рекомендованого Підкомітетом з ВА/АФЛА
Комітету з науки і стандартизації Міжнародного товариства з тромбозів та ге-
мостазу (Subcommittee on lupus anticoagulant/ antiphospholipid antibodies SSC-

ISTH) та Британським гематологічним товариством [9]. У хворих з підозрою
на наявність ВА визначали активність фактора VIII (ФVIII), фактора ІХ (ФIX)
та інгібіторні нейтралізуючі антитіла до ФVIII, IX [6, 10]. Контрольну група
склали 20 здорових осіб середнього віку. У 5 хворих на ІТП з виявленим ВА
без інгібіторних антитіл до ФVIII та ФІХ для з’ясування типу патологічного
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інгібітору ми досліджували кінетику корекції нормальною плазмою подовже-
ного АЧТЧ плазми хворого при доданні до неї у різних співвідношеннях
плазми від пулу донорів двічі – до інкубації суміші обох плазм та після їх
інкубації протягом 1 год. з побудовою відповідного графіка [8]. У роботі вико-
ристовували наступні зростаючі пропорції (об %) нормальної плазми до
дослідної плазми: 0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Для визначення типу інгі-
бітору ми порівнювали інкубаційні криві хворих на ІТП з інкубаційною кривою
хворої на системне аутоімунне захворювання (СЧВ), ускладнене наявністю
ВА та АФС. Статистичну обробку матеріалу виконали за допомогою пакетів
прикладних програм STATISTICA for Windows 5,0 (Statsoft, USA). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Антифосфоліпідну активність (ВА) було виявлено нами у 14,8% хворих

на імунні тромбоцитопенії, що становить частку вдвічі більшу, ніж описано у
літературі. Відомості щодо частоти АФЛА у хворих на ІТП доволі неодно-
значні. Більшість авторів схиляються до думки, що дійсна частота появи ан-
тифосфоліпідної активності серед хворих на ІТП залишається невідомою,
оскільки залежить від специфічних антигенів [2, 3]. Нейтралізуючі інгібіторні
антитіла до ФVIII та ФІХ в обстежених нами хворих на ІТП з виявленою анти-
фосфоліпідною активністю були відсутні.

Дані коагулологічних досліджень представлено у табл. та рис. У хворої
на СЧВ (№ 1), показники зсідання якої ми приймали за позитивний контроль
щодо типу патологічного інгібітору зсідання, активність ФVIII та ФІХ дещо зни-
жена (64,0% та 81,0% відповідно). При взаємодії АФЛА/ВА з білком-кофакто-
ром (β2-ГП-І або протромбіном) утворюється бівалентний комплекс, який має
високу спорідненість до фосфоліпідів і конкурує з факторами зсідання на
каталітичній поверхні. Це призводить до порушення всієї фосфоіліпід-залеж-
ної регуляції і зміни у функціонуванні білків системи зсідання. У такому
випадку специфічного пригнічення окремих факторів зсідання часто не
відзначають [9]. У позитивному контролі при вивченні кінетики нейтралізації
інгібітору зсідання при концентрації нормальної плазми у суміші у 10% не від-
бувається зміни значення подовженого АЧТЧ хворої (рис.). Надалі при збіль-
шенні вмісту нормальної плазми у суміші подовжена величина АЧТЧ
зменшується незначно; 75% нормальної плазми не коригує час зсідання.
Після інкубації протягом 1 год. характер кривої не міняється. В цьому випадку
очевидний вплив ВА, який перешкоджає нормальному перебігу процесу зсі-
дання крові (interfering anticoagulant), очевидно за рахунок негайної блокади
фосфоліпідних матриць. Таким чином, ВА притаманна складна кінетика інак-
тивації, яка характеризується негайним початком реакції, незначною корек-
цією при доданні нормальної плазми, незалежно від часу інкубації. Така
відповідь на нейтралізацію характерна для аутоімунних патологічних інгібіто-
рів зсідання ІІ типу [6-8].

У хворих № 2 та №4 активність ФVIII і IX була незначно нижче норми і
становила 84,0% та 75,0% для ФVIII та 81,0% та 74,0% для ФІХ відповідно

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

410
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



(табл.1). Вміст ФVIII у хворого №3 становив 55,0% а ФІХ-59,0% що виходило
за межі норми (ФVIII - 100,0 (68,0-124,0)[90,0-115,0]%, ФІХ - 100,0 (81,0-
124,0)[96,0-115,0]%). Найнижчий вміст факторів зсідання ми спостерігали у
хворої №5 - ФVIII був 50,0% та ФІХ - 38,0%. У хворої № 6 вміст прокоагулянтів
залишався практично в межах норми (табл.). Очевидно, як і у хворої на СЧВ,
дія ВА зумовлена інгібуванням фосфоліпідів, які беруть участь у 1 фазі зсі-
дання крові, і не спрямована безпосередньо проти окремих прокоагулянтів [9].

Нами було проведено визначення характеру інактивації (типу) патологіч-
ного інгібітору зсідання шляхом дослідження кінетики корекції нормальною
плазмою подовженого АЧТЧ у хворих на ІТП в умовах наявності іншого виду
аутоантитіл – антитромбоцитарних (табл., рис.). Характер інкубаційних кривих
усіх хворих на ІТП з виявленим ВА наближається до характеру кривої пози-
тивного контролю для ВА (рис.1а). До інкубації кінетика інгібіторного впливу
ВА на зсідання хворих характеризується зростанням показника АЧТЧ при
частці нормальної плазми у суміші 10% - 25% з подальшою поступовою нор-
малізацією до нормальних величин при 75%. За своїм характером криві ней-
тралізації інгібітору у хворих до та після інкубації є аналогічними. Після
годинної інкубації різниця з відповідними показниками до інкубації у деяких
точках становить 5-11 с (табл.), що пов’язано зі зниженням активності факто-
рів зсідання внаслідок їх лабільності і руйнування in vitrо. 

При визначення типу інгібітору на основі модифікованого корекційного
тесту (тест ІІ етапу) з трьохетапної послідовності тестів для виявлення актив-
ності ВА, у всіх хворих на ІТП з ВА при концентрації нормальної плазми у су-
міші 25% (1:4) та 50% (1:1) не відбувається нормалізації подовженого АЧТЧ.
Всі криві відображають негайну інгібіторну дію ВА, яка  проявляється зразу
після змішування плазми хворого з нормальною плазмою без інкубації суміші,
та майже повну відсутність нейтралізації цього інгібітору нормальною плаз-
мою після годинної інкубації. Такий характер впливу відображає комплексну
складну (ІІ порядку) кінетику реакції нейтралізації, яка притаманна аутоімун-
ним інгібіторним антитілам ІІ типу.  

Питання про імуногенез та механізм патологічного впливу АФЛА/ВА при
ІТП залишається не виясненим. Одні автори пов’язують їх вплив з приско-
ренням деструкції тромбоцитів та інтенсифікацією їх виведення системою
мононуклеарних фагоцитів завдяки взаємодії АФЛА з тромбоцитарними фос-
фоліпідами. Результатом є підвищене руйнування та деструкція тромбоцитів,
що знижує їх кількість [4, 5]. Також не визначено, чи аутоантитіла (антитром-
боцитарні та АФЛА) мають чітку специфічність антигенних детермінант, чи
АФЛА можуть перехресно реагувати з поверхневими антигенами тромбоци-
тів. Або прискорене руйнування тромбоцитів і зміна фосфоліпідів на їх мем-
брані стимулює імунну систему і призводить до утворення АФЛА [2, 3]. Тому
більшість дослідників вважають, що визначення АФЛА є важливим для
диференціації АФС та ІТП [2-5]. 
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Таблиця  
Коагулологічні показники у хворих на імунну тромбоцитопенічну

пурпуру з виявленим ВА 
Таблиця а

Таблиця б
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Рис. Кінетичні криві корекції подовженого АПТЧ нормальною плаз-
мою у хворих на ІТП з ВА 

Примітка: а – хвора №1; б – хворий № 2; в – хвора № 3; г – хворий № 4;
д – хвора № 5; е – хвора № 6.

Питання про імуногенез та механізм патологічного впливу АФЛА/ВА при
ІТП залишається не виясненим. Одні автори пов’язують їх вплив з приско-
ренням деструкції тромбоцитів та інтенсифікацією їх виведення системою мо-
нонуклеарних фагоцитів завдяки взаємодії АФЛА з тромбоцитарними
фосфоліпідами. Результатом є підвищене руйнування та деструкція тромбо-
цитів, що знижує їх кількість [4, 5]. Також не визначено, чи аутоантитіла
(антитромбоцитарні та АФЛА) мають чітку специфічність антигенних детер-
мінант, чи АФЛА можуть перехресно реагувати з поверхневими антигенами
тромбоцитів. Або прискорене руйнування тромбоцитів і зміна фосфоліпідів
на їх мембрані стимулює імунну систему і призводить до утворення АФЛА
[2, 3]. Тому більшість дослідників вважають, що визначення АФЛА є важливим
для диференціації АФС та ІТП [2-5]. 

ВИСНОВКИ
1. Вовчаковий антикоагулянт (ВА) виявлено 14,8% хворих на імунну тром-

боцитопенічну пурпуру (ІТП). 2. У хворих на ІТП з виявленим ВА кінетика
реакції нейтралізації інгібіторного впливу на зсідання нормальною плазмою
у тесті АЧТЧ є комплексною (ІІ порядку), яка притаманна аутоімунним анти-
тілам ІІ типу. 3. Подальше вивчення механізму патогенетичного впливу ауто-
антитіл, з’ясування клінічного та прогностичного значення АФЛА/ВА при ІТП
дозволить покращити диференціацію цього захворювання з іншими формами
тромбоцитопеній. 
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В.В.Красивская, И.Й.Евстахевич, А.В.Стасишин, В.Е. Логинский 
Свойства патологических ингибиторов свертывания крови

с антифосфолипидной активностью у больных иммунной
тромбоцитопенической пурпурой

ГУ «Институт патологи крови и трансфузионной медицины 
НАМН Украины»

Вступление. У части больных иммунной тромбоцитопенической пурпу-
рой (ИТП) в 25-73% случаев могут выявляться неспецифические антитела,
в частности, антифосфолипидные антитела/волчаночный антикоагулянт
(АФЛА/ВА), что вызывает трудности дифференциации ИТП с другими фор-
мами симптоматических иммунных тромбоцитопений. С другой стороны,
у 2/3 больных с АФЛА и сниженным количеством тромбоцитов, у которых
отсутствуют клинические проявления антифосфолипидного синдрома (АФС),
ошибочно диагностируется ИТП. 

С целью выяснения типа патологического ингибитора (ВА), который
возникает у больных ИТП с наличием антифосфолипидной активности,
исследовано кинетику реакции его нормализации нормальной плазмой. 

Материалы и методы. На наличие ВА было обследовано 54 больных
ИТП. Диагностику ВА проводили на основе удлинения времени свертывания
в фосфолипид-зависимых коагуляционных тестах по алгоритму согласно
международным рекомендациям (Subcommittee on lupus anticoagulant/

antiphospholipid antibodies SSC-ISTH и Британского гематологического обще-
ства). У больных с подозрением на наличие ВА определяли активность  фак-
тора VIII (ФVIII), фактора ІХ (ФIX) и ингибиторные нейтрализующие антитела
к ФVIII, ФIX. У 5 пациентов с ВА было исследовано характер ингибиции на
основе удлиненного активированного частичного тромбопластинового вре-
мени (АЧТВ) до инкубации смеси плазмы больного с нормальной плазмой
(в возрастающей концентрации) и после её инкубации на протяжении 1 ч. с
построением соответствующего графика.  
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Результаты. Антифосфолипидную активность (ВА) было выявлено у
14,8% обследованных больных ИТП. Нейтрализующие ингибиторные анти-
тела к ФVIII и ФІХ у обследованных нами больных ИТП с антифосфолипид-
ной активностью отсутствовали. При определении типа ингибитора на основе
модифицированного коррекционного теста (тест ІІ этапа) из трьохэтапной
последовательности тестов для выявления ВА, у всех больных ИТП с ВА при
концентрации нормальной плазмы в смеси 25% (1:4) и 50% (1:1) не происхо-
дило нормализации удлиненного АЧТВ. Все кривые отображают немедлен-
ное ингибиторное действие ВА, которое проявляется сразу после
смешивания плазмы больного с нормальной плазмой без инкубации смеси,
и почти полное отсутствие нейтрализации этого ингибитора нормальной
плазмой после часовой инкубации. 

Выводы. У больных ИТП с выявленным ВА кинетика реакции нейтрали-
зации ингибиторного влияния на систему нормальной плазмой в тесте АЧТВ
является комплексной, которая присуща аутоиммунным антителам ІІ типа.

Ключевые слова: больные, иммунная тромбоцитопеническая пурпура,
патологические ингибиторы, свертывание крови, антифосфолипидная активность.

V. Krasivska, I. Yevstakhevych, O. Stasyshyn, V. Loginsky 
Characteristics of pathological inhibitors of blood coagulation
with antiphosphlipid activity among patients with immune 

thrombocytopenic purpura
State Institution “Institute of Blood Pathology and Transfusion 

Medicine of NAMS of Ukraine”
Introduction. Nonspecific antibodies can occur in 25-73% of patients with Im-

mune Thrombocytopenic  Purpura (ITP), in particular antiphospholipid antibodies/

lupus anticoagulant (AFLA/LA) which obstruct differentiation of ITP with other

forms of symptomatic thrombocytopenies. On the other hand, 2/3 of AFLA patients

with reduced level of thrombocytes with absence of antiphospolipid syndrome clin-

ical manifestations, ITP is diagnosed incorrectly. 

Aim. To differentiate pathologic inhibitor type (LA), which occurs among ITP

patients with antiphospholipid activity, the kinetics of the neutralization reaction by

normal plasma has been studied. 

Materials and methods. 54 patients with ITP were investigated on the pres-

ence of LA. The diagnostics was conducted on the basis of phospholipids - de-

pendent coagulation tests according to international recommendations

(Subcommittee on lupus anticoagulant/ antiphospholipid antibodies SSC-ISTH

and British Haematology Society). The patients suspected on presence of LA were

detected on factor VIII (FVIII), factor IX (FIX) activity and neutralizing inhibitor an-

tibodies for FVIII, IX. In 5 patients there was investigated the character of inhibition

based on the prolonged activated partial thromboplastin time (APTT) before incu-

bation of mixture of patient’s plasma with normal plasma (with increasing concen-

tration) and after its incubation during 1 hour with construction of the specific graphs. 
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Results. Antiphospholipid activity (LA) was detected among 14,8% of inves-
tigated ITP patients. Neutralizing inhibitor antibodies to FVIII and FIX were not de-
tected among examined ITP patients with antiphospholipid activity. While
identifying the inhibitor type on the basis of modified correction test (test of the II
stage) from three stage test sequence for detecting LA, it was outlined that the
normalization of prolonged APTT did not take place among all the IP patients with
LA activity and normal plasma concentration in the mix 25% (1/4) and 50% (1:1).
All the graphs depict immediate inhibitor activity of LA, which is manifested imme-
diately after mixing patient’s plasma with normal one without incubation of the mix-
ture, and practically complete absence of this inhibitor neutralization by normal
plasma after an hourly incubation. 

Conclusion. Kinetics of reaction among ITP patients with detected LA of the
neutralizing of inhibitor influence on the system with normal plasma in APTT test
is complex which is common in type II autoimmune antibodies.

Key words: patients, immune thrombocytopenic purpura, abnormal inhibitors,
blood coagulation, antiphospholipid activity.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА И КОЛИЧЕСТВА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ

ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ

Национальная медицинская академия последи-
пломного образования имени П.Л.Шупика

Цель. Повышение эффективности лечения больных хроническим
простатитом путем использования трансфераз фактора Иммодина.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 150 больных
хроническим простатитом (ХП) с  нарушениями  средней и тяжелой степени
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тяжести патологического процесса. Основная  группа обследованных (100
лиц) получала в комплексе лечение препаратом «Иммодин»  и  вторая группа
сопоставления (50 больных), которая получала лишь общепринятую меди-
каментозную терапию. Среди обследованных было  150  мужчин, их возраст
составлял от 18 до 59 лет. Для изучения иммунного статуса организма боль-
ных использовались следующие показатели: Т-звено иммунной системы
характеризовалось абсолютным числом Т-лимфоцитов, комплексное имму-
нологическое обследование включало определение функциональной актив-
ности Т-лимфоцитов и их субпопуляций, а также В-лимфоцитов с помощью
реакции бласттрансформации с ЛМ; Кон-Ав двух концентрациях, стимули-
рующих Т-хелперы (Т-х) 20 мкг/мл – R.W.Dallon, 1973 иТ-супрессоры (Т-с) -
40 мкг/мл – K.R.Rich, 1974. Субпопуляционный состав Т-лимфоцитов
изучался с помощью моноклональных антител серии СD4 і СD8. Иммуно-
ферментными методами исследовали содержание в сыворотке крови общего
IgE. Уровни Ig A, M, G определяли методом простой иммунодифузии по G.

Маnсhіnі (1965). Статистическую обработку полученных результатов прово-
дили с помощью таблиц Стьюдента.

Результаты. У больных ХП до начала лечения в обеих обследованных
группах была типичная картина заболевания, которая характеризовалась
сочетанием терапевтических жалоб. У подавляющего большинства пациен-
тов ХП  до начала лечения обнаружены нарушения со стороны показателей
клеточного звена иммунитета, которые характеризовались Т-лимфопенией,
дисбалансом субпопуляционного состава Т-лимфоцитов с дефицитом цир-
кулирующих CD4+ лимфоцитов, а также уменьшением иммунорегуляторного
индекса (CD4/CD8) и притеснением РБТЛ из ФГА, увеличение ЦИК средней
величины, что в целом свидетельствует о наличии функционального  изме-
нения иммуной системы. Включение современного иммуноактивного препа-
рата «Иммодин» в комплексе лечения способствует позитивной динамике
показателей клеточного звена иммунитета этих больных, в том числе обес-
печивает повышение содержания Т-лимфоцитов, CD4+ клеток, а также
индекса Th/Ts к нижнему пределу нормы, и возобновлению функциональной
активности Т-лимфоцитов. В клиническом плане применения препарата
«Иммодин» способствовало улучшению как субъективной, так и объективной
симптоматики среди обследованных больных ХП, что в целом характеризо-
валось ликвидацией или уменьшением выраженности, а также признаков
обострения хронического воспалительного процесса. Полученные данные позво-
ляют считать патогенетически обоснованным и клинически перспективным включе-
ние препарата «Иммодин» к программе лечебных мероприятий у больных  ХП. 

Ключевые слова: хронический простатит, Иммодин, циркулирующие им-
мунные комплексы.

ВСТУПЛЕНИЕ
Известно, что иммунная система играет важную роль в возникновении

хронического простатита   (ХП) [1, 7, 8, 10, 11].  Ведущее место в решении
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лечения данной категории больных принадлежит  факторам, которые возни-
кают в поздней хронической стадии воспалительного процесса и контроли-
рующихся иммунной системой [7, 8, 9, 10]. 

Препарат «Иммодин»  относится к иммунотропным препаратам, в состав
которого входит низкомолекулярное вещество, которое   синтезировано с
диализата лейкоцитов периферической крови. Препарат содержит биологи-
чески активные вещества, способен нормализовать специфический  клеточ-
ный иммунитет. Активные вещества препарата «Иммодин» действуют на
пролиферацию и дифференциацию разнообразных видов иммуннокомпе-
тентных клеток, которые находяться на разных стадиях их созревания, что
способствует их функционированию [1, 5, 7, 10]. 

Учитывая важную роль иммунной системы в патогенезе (ХП), ведущее
место в решении указанной проблемы принадлежит вопросам иммуномоду-
ляции нарушений в иммунном статусе пациента, который неминуемо возни-
кает на первом этапе заболевания [3, 8].

На сегодняшний день получены убедительные доказательства наруше-
ний иммунологической недостаточности при  ХП, которые проявляются в
основном Т-клеточной дисфункцией и угнетением неспецифических факто-
ров защиты, что требует наличия иммуномодулирующей терапии в составе
лечебных схем [1, 5, 7, 9].

Таким образом, целью работы является повышение эффективности
лечения больных ХП  путем использования  трансфер фактора Иммодина. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 150 больных хроническим простатитом

(ХП) с нарушениями  средней и тяжелой степени тяжести патологического
процесса, у которых наблюдаются значительные нарушения показателей си
стемного иммунитета  и циркулирующих иммунных комплексов с учетом на-
рушения межклеточной кооперации. Основная  группа обследованных - 1
(100 лиц) получала в комплексе лечение препарат «Иммодин» и 2 группа -
сравнения  (50 лиц) получала лишь общепринятую медикаментозную тера-
пию. Среди обследованных было 150 мужчин,  возраст больных составлял
от 18 до 59 лет. Обе группы больных, находились под наблюдением, были
рандомизированы по возрасту, полу, длительностью течения синдромов.
Больные основной группы рядом с общепринятой терапией получали имму-
ноактивный препарат «Иммодин». Препарат приспособлен так, что одна до-
зировка (т.е.содержимое ампулы) является аналогом количества активного
вещества, содержащегося в 200 млн. лейкоцитов исходного донора. При
средних нарушениях иммунной системы обычно достаточно три основных
дозировки, примененных в недельных интервалах, внутримышечно [4, 6, 7, 10].

Для изучения иммунного статуса организма больных использовались
следующие показатели: Т-звено иммунной системы характеризовалось
абсолютным числом  Т-лимфоцитов, комплексное иммунологическое обсле-
дование включало определение функциональной активности Т-лимфоцитов
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и их субпопуляций, а также В-лимфоцитов с помощью реакции бласттранс-
формации с ЛМ; Кон-Ав двух концентрациях, стимулирующих Т-хелперы (Т-
х) 20 мкг/мл – R.W.Dallon, 1973 иТ-супрессоры (Т-с) - 40 мкг/мл – K.R.Rich,

1974. Субпопуляционный состав Т-лимфоцитов изучался с помощью моно-
клональных антител серии СD4 і СD8. Иммуноферментными методами
исследовали содержание в сыворотке крови общего IgE. Уровни Ig A, M, G

определяли методом простой иммунодифузии по G. Маnсhіnі (1965). Стати-
стическую обработку полученных результатов проводили с помощью таблиц
Стьюдента [1, 5, 7, 10, 11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При проведении изучения эффективности препарата «Иммодин» в обеих

группах обследованных к началу лечения была  типичная картина заболева-
ния, которая характеризовалась сочетанием жалоб аллергологического
характера [3, 5, 9, 11].  

В результате проведения иммунологического исследования было уста-
новлено, что до начала лечения в обеих группах обследованных отмечалось
существенное снижение количества циркулирующих Т-лимфоцитов (CD3+),
то есть Т - лимфопения, уменьшение количества Т- хелперов/индукторов
(CD4+-клеток)  и иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 (Th/Ts); в то же
время уровни Т- супрессоров/киллеров (CD8+)  и В-клеток (CD22+) в боль-
шинства обследованны были в пределах нормы  (табл. 1).

Таблица 1
Показатели клеточного звена иммунитета  у больных  ХП до 

начала лечения (М±m)

Следовательно, до начала лечения у пациентов с ХП  отмечались четко
выраженные нарушения со стороны иммунологического статуса. Их можно
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охарактеризовать как вторичное иммунодефицитное состояние с относитель-
ным супрессорным вариантом, то есть с дефицитом циркулирующих Т- хел-
перов/индукторов (CD4+) и снижением показателя CD4/CD8 - коэффициента,
отзеркаливающего соотношение Th/Ts и имеющего название иммунорегуля-
торного индекса [1, 2, 3, 4]. 

При повторном проведении иммунологических исследований после
завершения лечения было установлено, что в основной группе больных,
получавших лечение с включением препарата «Иммодин», отмечено суще-
ственное улучшение иммунологических показателей (табл.2).

Таблица 2 
Показатели клеточного звена иммунитета у больных  ХП  после 

завершения  лечения (М±m)

Примечание: в таблицах 1 и 2 представлена вероятность различий
относительно нормы. 

Действительно, у этих пациентов отмечена ликвидация Т-лимфопении,
повышение к нижнему пределу нормы лимфоцитов из фенотипом CD4+ (Т-
хелперов/индукторов) и иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 (табл.2). В
группе сравнения также отмечалась позитивная динамика со стороны имму-
нологических показателей, однако существенно менее выраженная. Поэтому
после завершения лечения у больных этой группы количество Т-лимфоцитов
(СD3+клеток) оставалось достоверно ниже по сравнению с нормой, и с этим
показателем в основной группе. Действительно, уровень CD3+ клеток в
относительном измерении у больных группы сравнения был в среднем в 1,3
раза меньше нормы (р<0,05) и в абсолютном подсчете - в 1,4 раза меньше
нормы (р<0,01). Количество лимфоцитов из фенотипом CD4+ были в сред-
нем в группе сопоставления в этот период обследования в 1,2 раза меньше
нормы в относительном измерении (р <0,05) и в 1,32 раза - в абсолютном
измерении (р<0,01) [7, 9, 10, 11].
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Кроме количественных характеристик показателей клеточного звена им-
мунитета, у больных изучали также функциональные показатели, которые
характеризуют активность Т- клеток, в частности РБТЛ на ФГА. Было уста-
новлено, что к началу проведения лечения показатель РБТЛ в основной
группе был в 1,7 раза меньше нормы (р<0,001)  и  в группе сравнения - в 1,68
раза (р <0,001) ( табл. 1). В то же время достоверной разницы между показа-
телям РБТЛ в этих группах не было (р>0,1). После завершения лечения в
основной группе пациентов с ХП, которые дополнительно получали  препарат
«Иммодин», отмечено повышение показателя РБТЛ в среднем в 1,6 раза
относительно исходного уровня (р<0,01) и достижения нижнего предела
нормы (р<0,001) (табл. 2). У больных группы сравнения в этот период обсле-
дования показатель РБТЛ хотя и вырос относительно исходного значения в
1,25 раза (р<0,05), однако оставался достоверно ниже нормы - в 1,35 раза
(р<0,01) [5, 8, 10].

Нами было исследовано количество ЦИК разной величины до и после
лечения препаратом «Иммодин» у больных ХП  (табл.3).

Таблица 3
Концентрация ЦИК у больных  ХП до и после лечения 

(М ± m),(ед.опт.пл.)

Примечание: * - достоверность показателей ЦИК у больных основной
группы до лечения в сравнении с контрольной группой, р < 0,05; ** - досто-
верность показателей ЦИК у больных после лечения  в сравнении с конт-
рольной группой, р< 0,05;  ***- достоверность показателей ЦИК у больных
основной группы  до и после лечения, р<  0,05.

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволил установить
достоверные различия в содержании как низкомолекулярных, так и средне-
молекулярных ЦИК у больных основной группы до лечения по сравнению с
контрольной группой (р< 0,01). До лечения показатели ЦИК (низкомолекуляр-
ные  и среднемолекулярные) в основной группе были значительно выше в
сравнении с контрольной группой 90,0 ± 0,1 и 90,0 ± 0,5 против 250,0 ± 0,18
и 290,0 ± 0,20 – в основной группе больных до лечения. Не выявлено досто-
верных различий в содержании  высокомолекулярных показателей ЦИК у
больных контрольной группы по сравнению с больными основной группы до
и после лечения (р> 0,05). После лечения показатели ЦИК у больных ХП
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значительно снизились. Низкомолекулярные ЦИК в 1,4 раза, а среднемоле-
кулярные – почти 2,2 раза ниже у больных ХП до лечения в сравнении с этим
показателем после лечения больных.

Таким образом, включение в комплексное лечение больных ХП препа-
рата «Иммодин» оказывает положительное действие на содержание как
низкомолекулярных, так и среднемолекулярных ЦИК (табл. 3).

ВЫВОДЫ
У больных ХП до начала лечения в обеих обследованных группах была

типичная картина заболевания, которая характеризовалась сочетанием
терапевтических жалоб. 

У подавляющего большинства пациентов ХП  до начала лечения обна-
ружены нарушения со стороны показателей клеточного звена иммунитета,
которые характеризовались Т-лимфопенией, дисбалансом субпопуляцион-
ного состава Т-лимфоцитов с дефицитом циркулирующих CD4+ лимфоцитов,
а также уменьшением иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) и притесне-
нием РБТЛ из ФГА, увеличение ЦИК средней величины, что в целом свиде-
тельствует о наличии функционального  изменения иммуной системы [1, 5, 7].

Включение современного иммуноактивного препарата «Иммодин» в ком-
плексе лечения способствует позитивной динамике показателей клеточного
звена иммунитета этих больных, в том числе обеспечивает повышение
содержания Т-лимфоцитов, CD4+ клеток, а также индекса Th/Ts к нижнему
пределу нормы, и возобновлению функциональной активности Т-лимфоцитов [2, 6, 8].

В клиническом плане применения препарата «Иммодин» способствовало
улучшению как субъективной, так и объективной симптоматики среди обсле-
дованных больных ХП, что в целом характеризовалось ликвидацией или
уменьшением выраженности, а также признаков обострения хронического
воспалительного процесса. Полученные данные позволяют считать патоге-
нетически обоснованным и клинически перспективным включение препарата
«Иммодин» к программе лечебных мероприятий у больных  ХП  [1, 3, 4, 6, 8, 9, 11]. 
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А.С. Круцько
Зміни показників клітинного імунітету та циркулюючих 
імунних комплексів у хворих хронічним простатитом

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика

Мета. Підвищення ефективності лікування хворих з хронічним простати-
том шляхом використання трансфераз фактору Іммодіну.

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилися 150 хворих  з хро-
нічним простатитом (ХП) з порушеннями  середнього  і тяжкого ступеня важ-
кості патологічного процесу. Основна  група обстежених (100 осіб)
отримувала в комплексі лікування препарат «Іммодін»  і  2 група зіставлення
(50 осіб), яка отримувала лише загальноприйняту  медикаментозну терапію.
Серед обстежених було 150 чоловіків, вік хворих складав від 18 до 59 років.
Для вивчення імунного статусу організму хворих використовували наступні
показники: Т-ланцюг імунної системи характеризувалось абсолютним числом
Т-лімфоцитів, комплексне імунологічне обстеження включало визначення
функціональної активності Т-лімфоцитів і їх субпопуляцій, а також В-лімфо-
цитів з допомогою реакції бласттрансформації з ЛМ; Кон-Ав двох концентра-
ціях, стимулюючих Т-хелпери (Т-х) 20 мкг/мл – R.W.Dallon, 1973 іТ-супресори
(Т-с) - 40 мкг/мл – K.R.Rich, 1974. Субпопуляційний склад Т-лімфоцитів вив-
чався за допомогою моноклональних антитіл серії СD4 і СD8. Імунофермент-
ними методами досліджували вміст в сироватці крові загальний IgE. Рівні Ig
A, M, G визначали методом простої імунодифузії по G. Маnсhіnі (1965). Статистичну
обробку отриманих результатів проводили за допомогою таблиці Стьюдента.

Результати. У хворих ХП до початку лікування в обох обстежених групах
була типова картина захворювання, яка характеризувалась поєднанням
терапевтичних скарг. У більшості пацієнтів ХП  до початку лікування виявлені
порушення зі сторони показників клітинного ланцюга імунітету, які характери-
зувались Т-лімфопенією, дисбалансом субпопуляційного складу Т-лімфоци-
тів з дефіцитом циркулюючих CD4+ лімфоцитів, а також зменшенням
імунорегуляторного індексу (CD4/CD8) і притисненням РБТЛ з ФГА, збіль-
шення ЦІК середньої величини, що в цілому свідчить про наявність функціо-
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нальних  змін імунної системи. Включення сучасного імуноактивного препа-
рату «Іммодін» в комплексі лікування сприяє позитивній динаміці показників
клітинного ланцюга імунітету цих хворих, в тому числі забезпечує підвищення
вмісту Т-лімфоцитів, CD4+ клітин, а також індексу Th/Ts до нижньої межі
норми, і відновленню функціональної активності Т-лімфоцитів. В клінічному
плані застосування препарату «Іммодін»  сприяло поліпшенню як суб'єктив-
ної, так і об'єктивної симптоматики серед обстежених хворих на хронічний
простатит, що в цілому  характеризувалося ліквідацією або зменшенням
вираженості, а також ознак загострення хронічного запального процесу.
Отримані дані дозволяють вважати патогенетично обгрунтованим і клінічно
перспективним включення препарату «Іммодін» до  програми лікувальних
заходів у хворих  на хронічний простатит.

Ключові слова: хронічний простатит, Іммодин, циркулюючі  імунні комплекси.

A.  Krutsko 
Changes of markers of cellular immunity and circulating 
immune complexes in patients with chronic prostatitis

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Aim. Improving the effectiveness of treatment of patients with chronic prosta-

titis by using preparation Immodin transferase. 

Materials and methods. 150 patients with chronic prostatitis (CP) with

medium and severe violations of the pathological process were under observation.

The main group of patients (100 individuals) received preparation Immodin in the

complex treatment and experimental group 2 (50 individuals) received only con-

ventional drugs. Among the patients there were 150 men aged from 18 to 59 years.

To study the immune status of patients there were used the following parameters:

T-circuit of the immune response was characterized by the absolute number of T

lymphocytes, complex immunological study included determination of the func-

tional activity of T lymphocytes and their subpopulations and B-lymphocytes blast-

transformation reaction; twice concentrated Con-A  that stimulates T-helpers (T h)

20 mg / ml - RWDallon, 1973 IT suppressor (T s) - 40 mg / ml - KRRich, 1974.

Subpopulation composition of T cells was studied by using a series of monoclonal

antibodies CD4 and CD8. Enzyme immunoassays were used to examine total

serum IgE content. The levels of Ig A, M, G were determined by simple immunod-

iffusion of G.Mancini (1965). The statistic analysis of the results was performed

by using Student's T-distribution table.

Results. The CP patients of both studied groups before treatment had a typ-

ical picture of the disease, which is characterized by a combination of therapeutic

claims. In the most CP patients before treatment there were revealed violations of

the circuit parameters of cellular immunity such as T lymphopenia, imbalance sub-

population composition of T-cell-deficient circulating CD4 + T cells and a decrease

in immunoregulatory index (CD4/CD8) and pressing RBTL with PHA, average CIC

(circulating immune complexes) increasing that generally indicates the presence

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

426
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



of functional changes in the immune system. Incorporating modern immunoactive

preparation Immodin in complex treatment promotes positive dynamics of markers

of cellular chain immunity of these patients, including providing increased content

of T-lymphocytes, CD4 + cells, as well as the index of Th / Ts to the lower limit of

normal, and the restoration of T-lymphocytes functional activity. Using the prepa-

ration Immodin in clinical practice helped to improve both subjective and objective

symptoms among the patients with chronic prostatitis. In general, it was charac-

terized by the elimination or reduction of the severity and symptoms of exacerba-

tion of chronic inflammation. These data suggest including the preparation

Immodin in the program of therapeutic measures in patients with chronic prostatitis

to be reasonable and clinically promising.

Key words: chronic prostatitis, Immodin, circulatory immune complexes.
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ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КАТИОННЫЙ БЕЛОК  – 
ПОКАЗАТЕЛЬ  ИММУННОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ

ПОЛЛИНОЗОМ, КОТОРЫЙ ПРОТЕКАЕТ НА ФОНЕ 
ХОЛЕСТЕРОЗА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Национальная  медицинская академия последи-
пломного образования имени П.Л. Шупика, г.Киев

Цель. Изучить эозинофильный катионный белок у больных поллинозом
с холестерозом желчного пузыря с применением ускоренной схемы лечения
аллергенспецифической иммунотерапии пыльцевыми аллергенами.

Методы. Обследовано 144 больных с диагнозом поллиноз, протекающий
на фоне холестероза желчного пузыря возрасте от 37 до 57 лет, среди
обследованных 71 мужчин и 73 женщин. Уровень эозинофильного катионного
белка  в сыворотке крови определяли иммунофлюороферментным методом
(Immuno CAP 100, Phadia AB).

Результаты. Средние значения эозинофильного катионного белка  у здо-
ровых людей значительно колеблются,  с медианой 10 - 11 нг/мл. Дискрими-
нантный уровень - 24 нг/мл. Вышеуказанные показатели зависят от вида
используемых тест-систем. Уровень эозинофильного катионного белка зави-
сит от тяжести и активности аллергического воспаления у больных поллинозом
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на фоне  холестероза желчного пузыря и может быть использован для объективного
контроля эффективности проводимой аллергенспецифической иммунотерапии.

Выводы. Таким образом,  уровень ЭКБ зависит от тяжести и активности
аллергического воспаления у больных П с ХЖП и его определение может
быть использовано для объективного контроля эффективности проводимой
аллергенспецифической иммунотерапии у больных поллинозом, который
протекает на фоне холестероза желчного пузыря.

Ключевые слова: поллиноз, холестероз желчного пузыря, эозинофиль-
ный катионный белок, аллергенспецифическая иммунотерапия.

ВСТУПЛЕНИЕ
Известно, что за последние два десятилетия частота аллергических

заболеваний значительно увеличилась, особенно в экономически развитых
странах и в странах с неблагополучной экологической ситуацией. Причиной
повышения частоты аллергических заболеваний сегодня фигурируют различ-
ные факторы: смена структуры инфекционных заболеваний, наследственные
факторы, факторы окружающей среды, белковое голодание и нарушение
питания, медикаменты, синдром хронической усталости, перекрестная
пищевая аллергия, изменение иммунитета, вирусная патология и сопут-
ствующие заболевания – ведущую роль в этом играют заболевания печени
и желчного пузыря. 

В лечении больных  поллинозом  с холестерозом желчного пузыря (П с
ХЖП) нужно учитывать факторы, которые возникают на поздней хронической
стадии воспалительного процесса и контролируются иммунной системой. 

На сегодняшний день получены убедительные доказательства наруше-
ний иммунологической недостаточности при П с ХЖП, которые проявляются
в основном Т-клеточной дисфункцией, угнетением неспецифических факто-
ров защиты и увеличением эозинофильного катионного  белка (ЭКБ), что
необходимо в процессе аллергенспецифической иммунотерапии учитывать
эти показатели аллергического воспаления [1, 5, 7, 9].

Известно, что эозинофилы, или эозинофильные гранулоцитарные лей-
коциты, были впервые описаны в конце XIX веке  П.Эрлихом и названы им в
честь греческой богини зари Эос (гранулы этих клеток окрашиваются эози-
ном в розово-оранжевый цвет, подобно цвету утренней зари). Однако период
интенсивного изучения эозинофилов начался гораздо позднее - в 60-х годах
прошлого века [7].

Абсолютное содержание эозинофилов в периферической крови у здоро-
вых лиц подвержено существенным колебаниям и в среднем составляет 50
- 350 клеток/мм3, или 3 - 5 эозинофилов на 100 клеток лейкоцитарного ряда [11].

Эозинофилы, как и все другие клетки крови, образуются в костном мозге.
На их образование влияют цитокины ИЛ1, ИЛ3, ИЛ5. Интерлейкин-1 (ИЛ1) и
ИЛ3 действуют синергично, способствуя повышению количества эозино-
фильных колониеобразующих клеток. Затем включа¬ется ИЛ5, способствуя
дифференцировке зрелого эозинофила из его предшественника [10].
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Эозинофилы циркулируют в крови в среднем в течение 10 часов, затем
мигрируют в ткани. Период полужизни эозинофила колеблется от 8 до 18
часов. Единственный орган, в котором обнаруживаются жизнеспособные
эозинофилы, мигрирующие на поверхность, - тонкий кишечник. Эозинофилы
отличаются от других гранулоцитов происхождением, внутриклеточными
структурами, биохимическими субстанциями и адап¬тационными механиз-
мами. Отделение эозинофилов на ранних этапах миелопоэза, по-видимому,
связано с их специальным назначением. Основная роль эозинофилов -
защита организма от внешних воздействий - определила главное место их
расположения - в покровных тканях, где они окончательно созревают и
выполняют свои функции [8].

Важнейшие составные части эозинофила - гранулы белков и мембран-
ные рецепторы. Большую роль играют следующие белки и ферменты.

Первый белок - основной кислый белок - является токсином для гельмин-
тов, простейших, некоторых бактерий и определенных клеток позвоночных.
Его токсический эффект может быть нейтрализован гепарином. Этот белок
обладает свойством вызывать высвобождение гистамина из тучных клеток и
базофилов. Кроме, того, установлено деструктивное влияние основного кис-
лого белка на эпителий респира¬торного тракта, что сопровождается деск-
вамацией последнего, и спо¬собность содействовать сокращению гладких
мышц бронхов в ответ на ацетилхолин.

Второй белок - эозинофильный катионный белок - обладает выра-женной
бактерицидной активностью. Он токсичен для гельминтов, влияет на коагу-
ляцию и фибринолиз, а также является мощным нейротоксином.

Третий белок - эозинофильный нейротоксин - обладает аналогич¬ными
свойствами.

Эозинофильная пероксидаза токсична для опухолевых клеток, бакте-рий,
гельминтов и простейших. Соединяясь с перекисью водорода, она вызывает
дегрануляцию тучных клеток и высвобождение гистамина. В цитоплазме
эозинофилов содержатся также арилсульфатаза В и фосфолипаза D, пред-
назначенные для инактивации чистых субстанций ана¬филаксии и фактора,
способствующего активации тромбоцитов. Содержание эозинофилов в лей-
кограмме свыше 5 - 6% называется эозинофилией, а более 15 - 20%  -
гиперэозинофилией, или большой эозинофилией крови.  

Таким образом, целью работы является повышение контроля эффектив-
ности лечения больных П с ХЖП путем определения роли эозинофильного
катионного белка в процессе аллергического воспаления до и после лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследовано 144 больных с диагнозом П с ХЖП в возрасте от 37 до 57

лет, среди обследованных 71 мужчин и 73 женщин. Лечение больных прово-
дилось в зимний период на фоне ремиссии поллиноза и холестероза желч-
ного пузыря. Использовалась ускоренная схема лечения аллергенспеци-
фической иммунотерапией  (АСИТ)  пыльцевыми аллергенами (не больше 5
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аллергенов). Основную группу составляли 71 больной, у которых в комплексе
с проведением курса АСИТ пыльцевыми аллергенами использовался имму-
нотропный препарат Экстра  Эрбисол (ЭЭ)  по 2 мл внутримышечно  1 раз в
сутки,  в течение 10 дней, затем 4 дня 2 раза в сутки по 2 мл. В контрольную
группу вошли 73 пациента, которым проводилась только АСИТ пыльцевыми
аллергенами. Для контроля количества ЭКБ было обследовано 20 практиче-
ски здоровых лиц - доноров крови. Уровень ЭКБ в сыворотке крови опреде-
ляли иммунофлюороферментным методом (Immuno CAP 100, Phadia AB). 

Средние значения эозинофильного катионного белка  (ЭКБ) у здоровых
людей значительно колеблются,  с медианой 10 - 11 нг/мл. Дискриминантный
уровень - 24 нг/мл. Вышеуказанные показатели зависят от вида используемых
тест-систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Пациенты обеих групп прошли курс лечения АСИТ, которым был опре-

делен ЭКБ до и после лечения, иммунологические данные представлены в
таблице и на рисунке.

Таблица 
Количество ЭКГ у больных  поллинозом с холестерозом желчного

пузыря до и после лечения

Примечание: * - достоверные различия с группой здоровых доноров, р
< 0,05; ** - достоверные различия с данными до и после лечения, р< 0,05.

При анализе полученных результатов, оказалось, что только при лечении
больных П с ХЖП 1 группы, которые на фоне традиционного лечения АСИТ
принимали иммуномодулирующий препарат Экстра Эрбисол, количество
ЭКБ соответствует нормальным показателям (р< 0,05). 
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Рис. Количество ЭКБ у больных П с ХЖП до и после лечения
На рисунке мы видим, что количество ЭКБ  значительно снижается и

соответствует нормальным величинам только при комплексном лечении
АСИТ с приемом иммунотропного препарата Экстра Эрбисол. А так как
именно эозинофильный катионный белок является одним из основных пока-
зателей хронической фазы аллергического воспаления, то имеет смысл
пользоваться  именно аллергенспецифической иммунотерапией на фоне
приема иммуномодулирующих препаратов , которые имеют способность свя-
зывать ЭКБ – при нашем сравнительном исследовании этим препаратом
является Экстра Эрбисол [7, 9, 10, 11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Уровень ЭКБ был повышен у 60% обследованных больных, среднее

значение соответствовало 26,8  ±  2,5 мкг/л, что достоверно (р < 0,001)
отличалось от контрольной группы (6,8 ± 0,6). При этом в период обострения
при легком течении П с ХЖП уровень ЭКБ был достоверно ниже (14,2  ±  2,4
мкг/л) (n = 27) (p< 0,05), чем при среднетяжелом (23,6  ±  3,98 мкг/л) (n = 46)
и тяжелом течении  П  с ХЖП (37,4  ±  5,1 мкг/л) (n = 86). Выявлена положи-
тельная корреляционная зависимость между показателями   количества CD

3+лимфоцитов и уровнем ЭКБ, при этом индекс  корреляции  был (r = 0,37; р
< 0,001). При стихании остроты  воспалительного процесса через 2-3 недели
на фоне стандартной терапии (n = 40) отмечено достоверное снижение
уровня  ЭКБ  с  26,6 ± 4,9 мкг/л  до  14,78 ± 3,6 мкг/л, параллельно с норма-
лизацией количества CD 3+ лимфоцитов. Следует отметить, что у больных
с первоначально повышенным значением ЭКБ (40,4 ± 6,9 мкг/л) отмечено
снижение уровня ЭКБ на фоне лечения (19,86 ± 5,7 мкг/л) более чем в 2 раза.
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Уровень ЭКБ зависел от количества аллергенов и уровня сенсибилизации.
Так, у больных с моновалентной сенсибилизацией среднее значение ЭКБ
(12,0 ± 2,7 мкг/л) было достоверно ниже, чем у больных с поливалентной сен-
сибилизацией (36,6 ± 4,9 мкг/л). Выявлена положительная корреляция между
уровнем ЭКБ с уровнем специфических иммуноглобулинов IgE пыльцевых
аллергенов = 0,47; р < 0,05 и r = 0,37; р < 0,05.

ВЫВОДЫ
Таким образом,  уровень ЭКБ зависит от тяжести и активности аллерги-

ческого воспаления у больных П с ХЖП и его определение может быть
использовано для объективного контроля эффективности проводимой
аллергенспецифической иммунотерапии у больных поллинозом, который
протекает на фоне холестероза желчного пузыря. Так как ЭКБ является
показателем хронического воспалительного процесса, то для его связывания
необходимо применение на фоне  аллергенспецифической иммунотерапии
иммунотропных препаратов, у больных поллинозом с холестерозом желчного
пузыря нами рекомендовано применение Экстра Эрбисола. Данный вид
лечения увеличивает эффективность до 85% и качество жизни  до 90%.
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Н.В. Немировська 
Еозинофільний катіонний білок  – показник імунної 
відповіді у хворих на поліноз, який протікає на фоні 

холестерозу жовчного міхура
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика
Мета. Вивчити еозинофільний катіонний білок у хворих на поліноз з

холестерозом жовчного міхура з застосуванням прискореної схеми лікування
алергенспецифічної імунотерапії пилковими алергенами.

Методи. Обстежено 144 хворих із діагнозом поліноз, який розвивається
на фоні холестерозу жовчного міхура у віці від 37 до 57 років, серед обстеже-
них 71 чоловіків та 73 жінки. Рівень еозинофільного катіонного білка  в сироватці крові
визначали імунофлюороферментним методом (IMMUNO CAP 100, Phadia AB). 

Результати. Середні значення еозинофільного катіонного білка  у здоро-
вих людей значно коливаються, з медіаною 10 - 11 нг/мл. Рівень дискримі-
нанта - 24 нг/мл. Вищезгадані показники залежать від вигляду викорис-
товуваних тест-систем. Рівень еозинофільного катіонного білка  залежить від
тяжкості і активності алергічного запалення у хворих на поліноз на фоні
холестерозу жовчного міхура і може бути використаний для об'єктивного конт-
ролю ефективності алергенспецифічної імунотерапії, що проводиться.

Висновки. Таким чином, рівень ЕКБ залежить від тяжкості і активності
алергічного запалення у хворих П з ХЖМ і його визначення може бути вико-
ристано для об’єктивного контролю ефективності алергенспецифічної імуно-
терапії, що проводиться, у хворих на поліноз, який протікає на фоні
холестероза жовчного міхура.

Ключові слова: поліноз, холестероз жовчного міхура, еозинофільний
катіонний білок, алергенспецифічна імунотерапія.

N. Nemyrovska
Eosinophil cationic protein is a marker of immune response in

patients with pollen disease against the background of cholesterol
imbibition of gallbladder

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Aim. To study eosinophil cationic protein in patients with pollen disease

against the background of cholesterol imbibition of gallbladder using accelerated

treatment regimen of allergen immunotherapy with pollen allergens.

Methods. We examined 144 patients (aged from 37 to 57 years) with pollen

disease against the background of cholesterol imbibition of gallbladder. 71 patients

were men and 73 of them were women. Eosinophil cationic protein level in serum

was detected by enzyme immunofluorescence method (Immuno CAP 100, Phadia AB).

Results. The average values of eosinophil cationic protein in healthy individ-

uals varies considerably, with a median of 10 - 11 ng/ml. The discriminant level is

24 ng/ml. The values depend on the kind of test systems. 
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Conclusions. The eosinophil cationic protein level depends on the severity

and activity of allergic inflammation in patients with pollen disease against the

background of cholesterol imbibition of gallbladder and can be used for objective

monitoring the allergen immunotherapy effectiveness. 

Key words: pollen disease, cholesterol imbibition of gallbladder, eosinophil

cationic protein, allergen immunotherapy.

Ведомости об авторах: 
Немировская Наталья Владимировна - ассистент кафедры клинической, лабо-

раторной иммунологии и аллергологии НМАПО имени П.Л.Шупика. Адрес: Киев, ул.
Дорогожицкая, 9; Городская клиническая больница  № 8, ул.Кондратюка, 8.

УДК 616-056.3
© КОЛЕКТИВ АТОРІВ, 2014

В.А.Руденко, І.О.Гнєдкова, Л.Д.Пічкур,  
С.А.Вербовська, Я.О.Похоленко

ВПЛИВ КСЕНОГЕННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ТА
IL-10 НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У

ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ
ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. 
А.П. Ромоданова НАМН України»

Вступ. Експериментальний алергічний енцефаломієліт (ЕАЕ) – експери-
ментальна  модель, яка має певні загальні  риси  з перебігом розсіяного  скле-
розу (РС)  у людей, що дозволяє  використовувати  її  для  з'ясування   деяких
ланок патогенезу РС  та пошуку засобів його лікування.  Останнім часом увага
дослідників зосереджена на вивченні властивостей  мезенхімальних стовбу-
рових клітин (МСК), які здійснюють імуносупресивний ефект,  проявляють нейро-
протективні властивості та на різних способах їх введення при  індукованому  ЕАЕ.

Мета. Дослідити функціональну активність лімфоцитів, супресорів мак-
рофагально/моноцитарного ряду,  нейтрофілів периферичної крові у щурів з
ЕАЕ та  у щурів з ЕАЕ після лікування  нативними ксеногенними МСК у ком-
бінації з інтерлейкіном – 10 (IL-10).

Матеріали і методи. Індукція ЕАЕ здійснена на білих щурах. Субокципі-
тально вводили  МСК у кількості  1х106 клітин та 0,1 мкг IL-10 в об’ємі 0,1 мл.
Функціональну активність Т-, В- лімфоцитів оцінювали в реакції бласттрансформації
лімфоцитів, нейтрофілів – за активністю внутріш-ньоклітинної мієлопероксидази.

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

434
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Результати. Виявлено, що у тварин з ЕАЕ та після проведеного лікуваль-
ння субокципітальним введенням ксеногенних МСК та  IL-10 переважають
зміни в активності Т-лімфоцитів (головним чином пригнічення їх функції) і ці
зміни  зберігаються тривалий період. МСК поглиблюють зниження проліфе-
рації Т-лімфоцитів та активності МП нейтрофілів периферичної крові щурів з
ЕАЕ. Введення  IL10 спричинює  активацію Т-клітин і нейтрофілів. Лікування
ЕАЕ комбінацією IL-10 з ксеногеними МСК призводить до порушення функції
супресорів моноцитарно/макрофагального ряду. 

Ключові слова: мезенхімальні стовбурові клітини, експериментальний
алергічний енцефаломієліт, інтерлейкін-10, функціональна активність, імуно-
компетентні клітини.

ВСТУП
Експериментальний  алергічний  енцефаломієліт  (ЕАЕ) – експеримен-

тальна  модель, яка  має  деякі загальні  риси  з перебігом розсіяного  скле-
розу (РС)  у людей, і частково відображає  механізми розвитку запалення,
наростання  і регресу неврологічної симптоматики. Це, в свою чергу, дозволяє
використовувати  цю  модель  для  з'ясування   деяких  ланок   патогенезу
РС, та пошуку засобів його лікування (8,9). 

Пошук  методів лікування  нейрозапальних демієлінізуючихх процесів, у
тому числі РС людини, зосереджується на таких, які приводять до згасання
нейроаутоімунних  процесів   шляхом імуномодуляції,  імуносупресії та інших
механізмів, а також до активації репаративних процесів в центральній нер-
вовій системі. Останнім часом увага дослідників зосереджена на  вивченні
властивостей  мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) та різних способах
їх введення при  індукованому ЕАЕ (7 ).

Мета роботи - дослідити функціональну активність лімфоцитів, супресо-
рів макрофагально/моноцитарного ряду,  нейтрофілів периферичної крові у
щурів з ЕАЕ та  з ЕАЕ після лікування  нативними ксеногенними МСК у ком-
бінації з інтерлейкіном – 10 (IL-10).

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження проведено на білих щурах.  ЕАЕ  індукували гомогенатом

спинного мозку щурів з повним ад’ювантом Фрейнда (фірма «Sigma» USA) у
відповідності до рекомендацій Давидової С.Г.(1). Були досліджені  наступні
групи експериментальних тварин: 1 група –ЕАЕ без лікування; 2 група - ліку-
вання щурів з ЕАЕ МСК субокципітально на 17 добу від початку індукції;
3 група – лікування щурів з ЕАЕ IL-10 внутрішньовенно (в/в) на 10 добу та
субокципітально на 17 добу; 4 група – лікування щурів з ЕАЕ IL-10 в/в  на 10
добу та IL-10 разом із МСК субокципітально на 17 добу.

МСК отримували із пуповини людини. Методика розроблена в ДУ «Інсти-
тут генетичної та регенеративної медицини НАМНУ» (3).  Для введення МСК
щурам використовували другий пасаж клітин поза організмом, вводили МСК
у кількості 1х106  клітин у об’ємі 0,1 мл. IL-10 людини, отриманий в ДУ
«Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ»  вводили в кількості 0,1 мкг
у об’ємі 0,1 мл. МСК 1х106  разом із IL-10 (0,1 мкг) вводили в об’ємі 0,1 мл.
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Визначення проліферативної активності лімфоцитів здійснювали в реак-
ції бласттрансформації лімфоцитів та Т-клітинні мітогени: ФГА (5 мкг/мл), Con
A (5 мкг/мл), В-мітоген: декстран (100 мкг/мл). Для оцінки супресорної актив-
ності моноцитів/макрофагів у паралельних пробах, стимульованих ФГА,
додавали індометацин (10 мкг/мл), який блокував синтез простагландинів.
Метод визначення активності внутрішньоклітинної мієлопероксидази (МП)
нейтрофілів крові проводили за методикою Саїдова М.З. та Пінегіна Б.П. (4).
Вірогідність відмінностей показників визначали за критерієм Стьюдента.

У експериментальних тварин з індукованим ЕАЕ  у фазу регресу невро-
логічної симптоматики (35 доба після індукції ЕАЕ) проліферативна відповідь
лімфоцитів периферичної крові на Т-клітинні мітогени Con A і ФГА була
достовірно зниженою порівняно з інтактними тваринами (Табл.1,2). Таке при-
гнічення функції Т-лімфоцитів зберігалось і на 63 добу дослідження. При вве-
денні МСК щурам з індукованим ЕАЕ  відмічалося збереження низького рівня
проліферації лімфоцитів периферичної крові  на Т-клітинні мітогени (ФГА,
Con A) як на 35 так і на 63 добу дослідження.

У той же час, двоетапне введення IL-10 спричинює на 35 добу активацію
проліферації Т-лімфоцитів периферичної крові щурів до значень, які переви-
щують відповідні середні показники інтактних тварин та достовірно переви-
щують відповідні значення у групах щурів з ЕАЕ та ЕАЕ з введенням МСК.
На 63 добу дослідження знову визначаються показники проліферації Т-
лімфоцитів нижчі за контрольні, але вищі ніж у 1 та 2 групах тварин.

Комбіноване лікування щурів з індукованим ЕАЕ МСК та IL-10 ( 4 група)
супроводжується недостовірним пригніченням функції Т-клітин на Con A на
35 і на 63 добу дослідження, та достовірним зниженням проліферації лімфо-
цитів на ФГА на 63 добу дослідження.     

Таблиця 1
Проліферативна активність лімфоцитів периферичної крові щурів

після  різних  схем  лікування на 35 добу після індукції ЕАЕ ( М±m)

Примітка:  * вірогідність відмінностей, по відношенню до групи  інтактних
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тварин р<0.01;** вірогідність  відмінностей між різними досліджуваними
групами тварин р<0,01.

Активність індометацинчутливих супресорів в групах тварин, які дослід-
жувались, в усі терміни спостереження змінюється в межах близьких до конт-
рольних значень, крім групи тварин з проведеним комбінованим лікуванням
МСК та IL-10, в якій визначається порушення функції супресорів моноци-
тарно/макрофагального ряду (табл.1, 2).

Проліферативна активність В-лімфоцитів на декстран (табл. 1, 2) у групі
тварин з індукованим ЕАЕ у фазу регресу неврологічної симптоматики відпо-
відає контрольним значенням інтактних тварин, але достовірно пригнічується
на 63 добу спостереження. Введення тваринам МСК пригнічує функцію В-клі-
тин тільки на 35 добу спостереження.

Таблиця 2
Проліферативна  активність лімфоцитів периферичної крові щурів
після  різних  схем  лікування  на 63 -у добу після  індукції ЕАЕ

Примітка: * вірогідність відмінностей, по відношенню до групи  інтактних
тварин р<0.01; ** вірогідність відмінностей між  різними  досліджуваними гру-
пами тварин р<0,01

Лікування щурів з індукованим ЕАЕ введенням IL-10 та  комбіновано МСК
з IL-10 достовірних змін активності В-ліфмоцитів не викликає. 

Оцінка стану неспецифічних реакцій, які відіграють певну роль при роз-
витку запальних процесів у мозку за даними визначення функції нейтрофілів
показала різнонаправлений ефект від введення МСК та IL10 (табл. 3).

Функція нейтрофілів за даними активності внутрішньоклітинної МП ней-
трофілів  у щурів з ЕАЕ на етапі регресу клінічної симптоматики вірогідно не
змінюється порівняно з контрольним значеннями. 
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Таблиця 3
Активність мієлопероксидази нейтрофілів периферичної крові

щурів з ЕАЕ після різних схем лікування(М+m) ум.од.

Примітка: * вірогідність відмінностей, по відношенню до групи  інтактних
тварин р<0.05, **вірогідність відмінностей між  різними  досліджуваними гру-
пами тварин р<0,05

Введення МСК дещо пригнічує активність МП нейтрофілів і на 35 і на 63
добу дослідження. В той же час, ефект від введення МСК разом із IL10 і на
35 і на 63 добу після індукції ЕАЕ не відрізняється від групи  щурів з індуко-
ваним ЕАЕ. Не зовсім зрозумілим є вплив на функцію нейтрофілів у щурів з
ЕАЕ дворазового введення IL10 (в/в на 10 та субокципітального на 17 добу).
У терміни  обстеження на 35 і на 63 добу показники активності МП нейтрофі-
лів вірогідно перевищують значення активності МП нейтрофілів на 35 добу
як контрольних значень, так і щурів з ЕАЕ та лікованих МСК, а на 63 добу –
всіх експериментальних груп, за винятком контрольної.

Отримані результати носять попередній характер, але вказують на те, що:
- при індукції ЕАЕ та після проведених лікувальних заходах переважають

зміни функціональної активності Т-лімфоцитів (переважно пригнічення функ-
ції Т-клітин) і ці зміни  зберігаються тривалий період. 

- Трансплантація нативних ксеногенних МСК супроводжується збережен-
ням низького рівня проліферації Т-лімфоцитів периферичної крові щурів з
ЕАЕ, що може вказувати  на низький рівень продукції прозапальних цитокінів. 

- Лікування тварин з індукованим ЕАЕ IL10 спричинює  активацію імуно-
компетентних клітин, а саме Т-клітин і нейтрофілів,  що побічно вказує на під-
вищення  продукції  прозапальних і антизапальних  цитокінів. З точки зору
імунопатогенезу ЕАЕ така імунна відповідь може характеризувати ремітуючий
характер перебігу захворювання.

- Лікування ЕАЕ комбінацією IL10 з ксеногеними МСК призводить до
порушення функції супресорів моноцитарно/макрофагального ряду. 

- Пригнічення функції В-лімфоцитів при розвитку ЕАЕ  відбувається у
віддалений термін - на 63 добу.

В багатьох роботах та оглядах присвячених функції МСК, і зокрема їх
імуносупресивній  дії,  зазначається що здійсненні такого ефекту реалізується
як через прямі  міжклітинні взаємодії між МСК та імунними клітинами, так і
через секрецію МСК імунорегуляторних цитокінів (2).
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Очевидно, що при оцінці отриманих нами данних  також необхідно вра-
ховувати, що лікувальні засоби ( МСК, IL-10) вводили субокципітально, тобто
минаючи гемато-енцефалічний бар’єр і цим створювалась можливість безпо-
середнього впливу IL-10 та цитокінів, що продукуються МСК на центри,
які регулюють взаємодію між периферичними імунокомпетентними органами
та ЦНС, і які відіграють провідну роль в модуляції нейрозапалення та в ініціа-
ції розвитку та прогресії деяких неврологічних захворювань (5,6). Крім того
при такому сумісному введенні важко врахувати вплив IL-10 на функцію МСК.
Подальші дослідження розкриють ці механізми більш широко.
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В.А.Руденко, И.А.Гнедкова,  Л.Д.Пичкур,  
С.А.Вербовская,  Я.А. Похоленко

Влияние ксеногенной трансплантации мезенхимальных
стволовых клеток и IL-10 на показатели клеточного 

иммунитета у крыс с экспериментальным аллергическим
энцефаломиелитом

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. 
А.П.Ромоданова НАМН Украины»

Введение. Экспериментальный аллергический энцефаломиелит (ЭАЭ)
– экспериментальная модель, имеющая некоторые общие черты с течением
рассеянного склероза у людей (РС),  что позволяет использовать ее для вы-
яснения  некоторых звеньев   патогенеза РС и поиска способов его лечения.
Последнее время внимание исследователей сосредоточено на изучении
свойств  мезенхимальных стволовых клеток (МСК), которые проявляют им-
муносупрессивные, нейропротективные свойства  и на различных способах
их введения при индуцированном ЭАЭ.

Цель. Изучить функциональную активность лимфоцитов, супрессоров
моноцитарно/макрофагального ряда, нейтрофилов периферической крови
крыс с ЭАЭ и крыс с ЭАЭ после лечения нативными ксеногенными МСК в
комбинации с интерлейкином-10 (IL-10)  .

Материалы и методы. Индукция ЭАЭ а проводилась на белах крысах.
Субокципитально вводили МСК  в количестве  1х106 клеток и 0,1 мкг  IL-10 в
объеме 0,1 мл. Функциональную активность Т-, В- лимфоцитов оценивали в
реакции бласттрансформации лимфоцитов, нейтрофилов – по активности
внутриклеточной миелопероксидазы.

Результаты. Выявлено, что у животных с ЭАЭ и после проведенного
лечения  субокципитальным  введением ксеногенных МСК и IL-10 превали-
руют изменения в функциональной активности Т-лимфоцитов (в основном
угнетение их функции) и эти изменения сохраняются длительный период.
МСК усугубляют снижение пролиферации Т-лимфоцитов и активности МП
нейтрофилов периферической крови крыс с ЭАЭ. Введение IL-10 способ-
ствует активации Т-клеток и нейтрофилов. Лечение ЭАЭ комбинацией IL-10

с ксеногенными МСК ведет к нарушению функции супрессоров моноци-
тарно/макрофагального ряда. 

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, эксперименталь-
ный аллергический энцефаломиелит, интерлейкин-10, функциональная
активность,  иммунокомпетентные клетки.
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V. Rudenko, I. Gnedkova, L. Pichkur, S. Verbovska, Ya. Pokholenko
Influence of xenogenic transplantation of mesenchymal

stem cells and Il- 10 on cellular immunity in rats with 
experimental allergic encephalomyelitis

The State Insititution Institute of neurosurgery named after acad.
A.P. Romodanov of AMS of Ukraine

Introduction. Experimental allergic encephalomyelitis (EAE) is an experimen-

tal model, which has some similarities with multiple sclerosis in humans (MS). This

makes possible to use EAE for investigating MS pathogenesis and determining

its proper treatment. Recently, researchers' attention is focused on the study of the prop-

erties of mesenchymal stem cells (MSCs), which has an immunosuppressive effect and

neuroprotective properties, and various methods of administration at induced EAE.

Aim. To study the functional activity of lymphocytes, monocyte/macrophage

suppressors, peripheral blood neutrophils in rats with EAE and rats with EAE after

treatment by native xenogeneic mesenchymal stem cells in combination with IL- 10.

Materials and Methods. Experimental allergic encephalomyelitis was in-

duced in white rats. MSCs and IL- 10 were injected via suboccipital puncture:

MSCs in an amount of 1х106cells and 0.1 mcg, IL-10 in a volume of 0.1 ml. There

were measured T- and B- lymphocytes blast-transformation reaction and neu-

trophils intracellular myeloperoxidase. 

Results. The changes in functional activity of T-lymphocytes (mainly inhibition

of their function) were found to be prevalent in animals with EAE and after treat-

ment by xenogenic MSCs and IL-10. These changes remain for a long period.

MSCs exacerbate decreased proliferation of T - lymphocytes and the activity of

peripheral blood neutrophils myeloperoxidase in rats with EAE. IL -10 promotes

activation of T cells and neutrophils. The treatment of EAE by IL-10 and xenogeneic

MSCs combination leads to dysfunction of monocyte/macrophage suppressors.

Key words: mesenchymal stem cells, experimental allergic encephalom

yelitis, IL-10, functional activity, immunocompetent cells.
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О.В. Шарікадзе

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АЛЕРГОДІАГНОСТИКИ У
ДІТЕЙ ВІКОМ 3-5 РОКІВ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. В даний час проблема алергічних захворювань стоїть дуже гостро
в зв'язку з їх розповсюдженням, зокрема захворюваність на бронхіальну
астму, алергічний риніт набуває характеру епідемії. 

Мета. Удосконалення діагностики та визначення можливості викори-
стання шкіряного прик-тесту у сполучені з молекулярною діагностикою у дітей
віком 3-5 років для своєчасного проведення профілактичних заходів, визна-
чення можливості призначення сублінгвальної алергенспецифічної імуноте-
рапії та прогнозу її ефективності.

Mетоди. Під нашим спостереженням знаходилося 60 дітей віком від 3 до
5 років, батьки яких дали згоду на участь у дослідженні. Середній вік обсте-
жених дітей склав 4,1±0,6 роки. У 16 (26,7%) дітей була  діагностовано брон-
хіальна астма, переважно персистуюча, легкого ступеню у поєднанні з
алергічним ринітом. Ці діти склали першу групу. Інші 41(68,3%)  - діти з реци-
дивуючим БОС. Шкіряні прік-тести (ШПТ) проводилися та оцінювалися за
стандартною методикою (Наказ МОЗ України №127/18 від 02.04.2002р.) з
використанням діагностичних алергенів фірми «Севафарма» Чехія,  молеку-
лярна діагностика здійснювалася у лабораторії «Діла» з використанням
біочипу компанії Phadia Immuno Cap.

Результати.  При проведенні ШПТ у 57 (95%) пацієнтів виявлена поліва-
лентна сенсибілізація. Відсоток дітей, які мали позитивні ШПТ коливався від
58% - сенсибілізація до діагностичних алергенів «Осіння суміш» до 65%- діти,
у яких регіструвався позитивний ШПТ з алергенами «Рання весняна суміш».
Треба відмітити, що незважаючи на вік обстежених дітей (знижена чутливість
шкіри)  відсоток позитивних результатів був достатній. Не зареєстрована до-
стовірна відмінність кількості позитивних результатів ШКТ при порівняльному
аналізі у дітей першої та другої групи. Що свідчить  про відсутність впливу ба-
зисної терапії БА у дітей першої групи (у тому числі і використання ІГКС -
105±32,2мкг/добу в середньому) на чутливість шкіри до алергенів. У 98%
дітей були отримані також високі рівні загального IgE, у 2-х дітей рівень даного
показника перевищував1000 МЕ/мл, загалом середній показник у дітей обох
груп складав 294,1±39,4 МЕ/мл та 235, 7±32,9 МЕ/мл відповідно.

Висновки. Використання ШКТ дозволяє: уточнити ґенез рецидивуючого
БОС і визначити правильну тактику його лікування, проводити профілактику
«алергічного маршу» у дітей. У поєднанні з молекулярної діагностикою:
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дозволяє оцінити можливість перехресної реактивності, прогнозувати ефек-
тивність застосування АСІТ для цієї категорії пацієнтів. Отримані результати
свідчать про високу прогностичну значущість дослідження , безпеку та можливість
його впровадження у практику для проведення алергодіагностики у дітей з 3-х років.

Ключові слова: діти, молекулярна алергодіагностика, шкіряні прик-тести,
бронхіальна астма.

ВСТУП
В даний час проблема алергічних захворювань стоїть дуже гостро в

зв'язку з їх значним розповсюдженням. Зокрема, захворюваність на бронхі-
альну астму, алергічний риніт набуває характеру епідемії [2, 6, 8]. Не випад-
ково вітчизняна школа дитячих алергологів, велику увагу приділяла і приділяє
профілактиці та діагностиці алергічних захворювань [1, 6, 7]. Діагностика
алергії не є проблемною уразі наявності безумовних її проявів. Тому лікарі-
алергологи не тільки в Україні, а і в усьому світі вважають, що вірно зібраний
анамнез у пацієнтів з підозрою на алергію – це у 60% вірний діагноз. Але спе-
ціалісти, також, дуже добре знають, що в педіатрії нема легких шляхів.
Різноманітність клінічних проявів, часті асоціації з інфекційними чинниками,
а у ряді випадків, труднощі безпосередньо з отриманням вірної інформації
від батьків маленьких пацієнтів, не дозволяють отримати однозначну та без-
умовну відповідь стосовно діагнозу - алергія. Тому для визначення вірного
шляху ведення хворого, необхідно провести комплексну діагностику захворювання, з
урахуванням усіх можливих засобів, які є в арсеналі дитячого  алерголога. 

Встановлення етіології алергічного захворювання, як відомо, полягає у
виявленні конкретних причин - алергенів, які викликають розвиток симптомів
захворювання. Можливості лікаря на сучасному етапі розвитку алергології
дуже великі, але на жаль, частіше усього лікарі-алергологи та і педіатри
обмежуються визначенням  in vitro специфічних IgE методом ІФА,  забуваючи
про існування  фізіологічних тестів, які дозволяють визначити сенсибілізовані
тучні клітини у шкірі людини - шкіряних проб. Головні переваги даної діагно-
стичної процедури – швидкий результат, протягом 20 хвилин; низька вартість;
висока специфічність та чутливість; достовірні результати у кореляції з
тестами in vitro. Необхідність алергологічного обстеження певної категорії
дітей – важлива задача сучасної алергології. Головні показники для прове-
дення алергологічного обстеження у дітей надані у таблиці 1[3, 4, 5,]

Таблиця 1
Показання для алергологічного обстеження у дітей 

(за даними рівня доказовості)
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Продовження таблиці

Існують випадки, коли для визначення діагнозу необхідно використання
декількох методів алергодіагностики. З роками у зв’язку з підвищенням рівня
аероалергенів, погіршенням стану екологічної ситуації та якості харчових про-
дуктів, а також наявності великої кількості інших факторів підвищується роль
перехресної алергії. Це на багато відсотків ускладнило питання діагностики
алергічних захворювань. Але наука не стоїть на одному місті. Виділені окремі
молекули алергенів та створені їх рекомбінантні аналоги. Молекулярна алер-
годіагностика активно займає одне з перших місць у сучасній лабораторній
діагностиці. Необхідно лише правильно використовувати ті можливості,
які надає нам сучасна діагностика. З цього приводу ми  презентуємо власний
досвід, щодо проведення алергодіагностики у дітей молодшого віку. Вікові
особливості дуже важливий чинник тому, що імунна відповідь у дітей теж має
свої особливі характеристики [2]. 
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Мета дослідження. Удосконалення діагностики та визначення можливо-
сті використання шкіряного прик-тесту у сполучені з молекулярною діагности-
кою у дітей віком 3-5 років для своєчасного проведення профілактичних
заходів,  визначення можливості призначення сублінгвальної алергенспеци-
фічної імунотерапії та прогнозу її ефективності.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Дослідження проводилися на кафедрі педіатрії № 1 НМАПО імені П.Л.

Шупика на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні ( НДСЛ )
"ОХМАТДИТ". Під нашим спостереженням знаходилося 60 дітей віком від 3
до 5 років, батьки яких дали згоду на участь у дослідженні. Середній вік
обстежених дітей склав 4,1±0,6 роки. У 16 (26,7%) дітей була діагностована
бронхіальна астма, переважно персистуюча, легкого ступеню у поєднанні з
алергічним ринітом. Ці діти склали першу групу. Інші 41(68,3%) - діти з реци-
дивуючим БОС, який у 15 (25%) дітей супроводжувався проявами атопічного
дерматиту. Групи були однорідними за статтю, віком та тривалістю захворю-
вання. Дітям груп порівняння було проведене загально клінічне обстеження
згідно протоколу МОЗ №868 2013 року. Шкіряні прік-тести (ШПТ) проводилися
та оцінювалися за  стандартною методикою (Наказ МОЗ України №127/18 від
02.04.2002р.) з використанням діагностичних алергенів фірми «Севафарма»
Чехія. Молекулярна діагностика здійснювалася у лабораторії «Діла» з вико-
ристанням біочипу компанії Phadia Immuno Cap. Статистичну обробку отри-
маних даних проводили за допомогою статистичного пакета програм «
Біостат » для IBM PC.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз отриманих результатів при проведенні ШПТ - у 57 (95%) пацієнтів

виявлена полівалентна сенсибілізація. Відсоток дітей, які мали позитивні ШПТ
коливався від 58% - сенсибілізація до діагностичних алергенів «Осіння суміш»
до 65%- діти у яких регіструвався позитивний ШПТ з алергенами «Рання вес-
няна суміш». Треба відмітити, що незважаючи на вік обстежених дітей (зни-
жена чутливість шкіри) – відсоток позитивних результатів був достатній
(табл.2). Не зареєстрована достовірна відмінність кількості позитивних ре-
зультатів ШКТ при порівняльному аналізі у дітей першої та другої групи. Що
свідчить про відсутність впливу базисної терапії БА у дітей першої групи (у
тому числі і використання ІГКС - 105±32,2мкг/добу в середньому ) на чутли-
вість шкіри до алергенів. У 98%  дітей були отримані також високі рівні за-
гального IgE, у 2-х дітей рівень даного показника перевищував1000 МЕ/мл,
загалом середній показник у дітей обох груп складав 294,1±39,4 МЕ/мл та
235, 7±32,9 МЕ/мл відповідно.
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Таблиця 2
Результати шкіряних прик-тестів

Стосовно результатів проведеної молекулярної діагностики - вони пока-
зали високий рівень співпадаючих результатів (93%), що свідчить про мож-
ливість використання виключно ШПТ, в окремих випадках, при виявленні моно
сенсибілізації до алергенів. Результати отриманих досліджень наведені у табл.3.

Таблиця 3
Результати лабораторних досліджень

Максимальна кількість пацієнтів 26% мали підвищений рівень
cпецифічних IgE до лупи кота, у той же час рівень специфічних IgE до лупи
собаки склав усього 8%. За нашими даними більшість пацієнтів народилися
у сім’ях, де жили собаки, такий результат може свідчити про набуту толерант-
ність до цього алергену, за рахунок «природної АСІТ». Кількість дітей, які мали
сенсибілізацію до кліщів побутового пилу дорівнювала кількості пацієнтів з
сенсибілізацією  до Bet v1, (мажорного алергену берези) та склала 20%.
Високий відсоток дітей, сенсибілізованих до Alternaria alternate можливо
зв’язаний з невеликою кількістю обстежених (5 дітей з першої групи) та
потребує подальшого вивчення. Дуже важливим є той факт, що під час спостереження
у 100% дітей обох не було відмічено  негайних і відстрочених реакцій та ускладнень.
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ВИСНОВКИ
Використання ШКТ дозволяє з мінімальними витратами: 
1. Уточнити ґенез рецидивуючого БОС і визначити правильну тактику його

лікування. 2. Проводити профілактику «алергічного маршу» у дітей.
У поєднанні з молекулярної діагностикою:
1. Дозволяє оцінити можливість перехресної реактивності.
2. Прогнозувати ефективність застосування АСІТ для цієї категорії пацієнтів.
Отримані результати свідчать про високу прогностичну значущість

дослідження, безпеку та можливість його впровадження у практику для про-
ведення алергодіагностики у дітей з 3-х років.
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А.В.Шарикадзе
Современные возможности аллергодиагностики 

у детей в возрасте 3-5 лет
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Введение. В настоящее время проблема аллергических заболеваний

стоит очень остро в связи с их распространением, в частности заболевае-
мость бронхиальной астмой, аллергическим ринитом приобретает характер
эпидемии. Цель. Совершенствование диагностики и определения возмож-
ности использования кожного прик-теста в комбинации  с молекулярной ди-
агностикой у детей 3-5 лет для своевременного проведения профи-
лактических мероприятий, определения возможности назначения сублинг-
вальной аллерген-специфической иммунотерапии и прогноза ее эффективности. 

Mетоды. Под нашим наблюдением находилось 60 детей в возрасте от 3
до 5 лет, родители которых дали согласие на участие в исследовании.
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Средний возраст обследованных детей составил 4,1 ± 0,6 года. В 16 (26,7 % )
детей была диагностирована бронхиальная астма, преимущественно
персистирующая, легкой степени в сочетании с аллергическим ринитом. Эти
дети составили первую группу. Другие 41 (68,3 %) - дети с рецидивирующим
БОС. Кожные прик-тесты (КПТ) проводились и оценивались по стандартной
методике (Приказ МЗ Украины № 127/ 18 от 02.04.2002р) с использованием
диагностических аллергенов фирмы « Севафарма » Чехия, молекулярная
диагностика осуществлялась в лаборатории «Дила» с использованием
биочипов компании Phadia Immuno Cap.

Результаты. При проведении ШПТ в 57 (95 %) пациентов выявлена
поливалентная сенсибилизация. Процент детей, которые имели  положитель-
ные результаты КПТ колебался от 58% - сенсибилизация к диагностическим
аллергенам «Осенняя смесь» до 65 % - дети, у  которых регистрировался по-
ложительный ШПТ с аллергенами « Ранняя весенняя смесь». Надо отметить,
что несмотря на возраст обследованных детей (снижена чувствительность
кожи) - процент положительных результатов был достаточный. Не зареги-
стрировано достоверное отличие количества положительных результатов
КПТ при сравнительном анализе у детей первой и второй группы. Что свиде-
тельствует об отсутствии влияния базисной терапии БА у детей первой
группы (в том числе и использование ИГКС - 105 ± 32,2 мкг / сутки в среднем)
на чувствительность кожи к аллергенам. В 98 % детей были получены также
высокие уровни общего IgE, в 2-х детей уровень данного показателя переви-
щував1000 МЕ / мл , в общем средний показатель у детей обеих групп
составлял 294,1 ± 39,4 МЕ / мл и 235 , 7 ± 32 , 9 МЕ / мл соответственно.

Выводы. Использование КПТ позволяет: уточнить генез рецидивирую-
щего БОС и определить правильную тактику его лечения,  проводить профи-
лактику « аллергического марша » у детей. В сочетании с молекулярной
диагностикой: позволяет оценить возможность перекрестной реактивности,
прогнозировать эффективность применения АСИТ для этой категории паци-
ентов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой прогностической
значимости исследования, безопасность и возможность его внедрения в
практику для проведения аллергодиагностики у детей с 3 - х лет.

Ключевые слова: дети, молекулярная аллергодиагностика, кожные прик
–тесты, бронхиальная астма.

O.Sharikadze
Modern possibilities of allergy diagnosis in children aged 3-5 years

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. At present the problem of allergic diseases is very serious due to

their proliferation, particularly the incidence of asthma; allergic rhinitis becomes endemic.
A great variety of clinical manifestations, frequent association with infectious factors (in
some cases), obtaining the correct information from the parents of young patients can
imply difficulties in allergy diagnosis. Establishing the etiology of allergic disease involves
identifying the allergens that cause the development of symptoms.
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Aim. To improve the diagnosis and determine the feasibility of using skin prick

test in combination with molecular diagnosis in children aged 3-5 years for the

timely implementation of preventive measures, administering sublingual allergen-

specific immunotherapy and its efficacy prognostication.

Methods. In the study there were observed 60 children aged 3 to 5 years

whose parents gave their consent. The average age of the children was 4,1 ± 0,6

years. 16 (26.7 %) children of the first group were diagnosed with asthma, mostly

persistent, mild in conjunction with allergic rhinitis. Other 41 (68. 3 %) children

were diagnosed with recurrent bronchial obstruction syndrome. were carried out

and evaluated by the standard method (Order of Ministry of Health of Ukraine №

127 /18 of 02.04.2002) of using diagnostic allergens by Czech firm “Sevafarma”.

The molecular diagnostics was performed in the “Dila” laboratory by using biochip

of Phadia Immuno CAP company.

Results.  Skin prick tests (SPT) showed polyvalent sensitization in 57 (95%)

patients. The percentage of children with a positive SPT ranged from 58 %: they

had sensitization to diagnostic allergens “Autumn mix”. Up to 65% of children had

sensitization to diagnostic allergens “Early spring mix”.  It should be noted that de-

spite the age of the examined children (reduced skin sensitivity) the percentage

of positive results was sufficient. The difference in the number of SPT positive re-

sults in the children of the first and second groups was not evident. It shows a lack

of influence of the basic treatment of asthma in children of the first group (including

the use of inhaled corticosteroids - 105 ± 32,2 mg / day on average) on their sen-

sitivity to allergens. 98 % of children had high levels of total IgE, in 2 children the

level of this value was over 1000 IU / ml. In total a mean value in both groups

amounted 294,1 ± 39,4 IU / ml and 235 ± 7 32 9 IU / ml, respectively.

Conclusions. The use of skin prick tests makes it possible to clarify the gen-

esis of recurrent BOS, choose the proper treatment, and take prophylactic meas-

ures of “allergic march” in children. The use of skin prick tests in combination with

molecular diagnosis makes it possible to evaluate the possibility of cross-reactivity

to predict efficacy of ASIT for this category of patients. The results suggest a high

prognostic significance of the study, the safety and the possibility of its implemen-

tation in practice for allergy diagnosis in children from 3 years.

Key words: children, molecular allergy diagnosis, skin prick tests, asthma.
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О.Б.Яременко1, Л.Б.Петелицька1, К.М. Яременко2,
Д.Л.Федьков1

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ МАРКЕРІВ УРАЖЕННЯ
СТІНКИ СУДИН ТА ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА СИ-

СТЕМНІ НЕКРОТИЗУЮЧІ ВАСКУЛІТИ
1Національний медичний університет імені 

О.О. Богомольця, Київ,
2Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Вступ. Системні некротизуючі васкуліти (СНВ) - гетерогенна група захво-
рювань, основним морфологічним проявом яких є запалення та некроз стінки
судин, а спектр клінічних проявів залежить від типу, розміру та локалізації
пошкоджених судин і тяжкості супутніх запальних порушень. 

Мета. Визначення нових біомаркерів, що відрізняють хворих на активний
СНВ від здорових людей і змінюються в процесі лікування, а також з’ясування
діагностичної цінності цих маркерів.

Матеріали та методи. У даному дослідженні оцінювалися сироваткові
рівні альфа-актину-2, ендотеліну-1, еластину та фактору активації B-лімфо-
цитів – BAFF) у 48 хворих на СНВ (гранулематоз з поліангіїтом – 22, еозино-
фільний гранулематоз з поліангіїтом – 9, мікроскопічний поліангіїт –  6,
вузликовий поліартеріїт – 11) і 26 здорових людей (група контролю).

Результати. Виявлено вірогідні відмінності між рівнями ендотеліну-1
(збільшення в два рази) та альфа-актину-2 (збільшення в п'ять разів) між гру-
пою хворих на СНВ, які не отримували лікування і групою контролю. Рівні ела-
стину, ендотеліну-1 і альфа-актину-2 в групі, з позитивною відповіддю на
лікування були вірогідно нижчими (на 14%, 58% і 75% відповідно) в порівнянні
з групою хворих на СНВ, які не отримували лікування, але не відрізнялися
від групи контролю. У групу хворих, в яких не було позитивної відповіді на лі-
кування рівні ендотеліну-1 і альфа-актину-2 виявились достовірно підвище-
ними порівняно з контролем (на 11% і в три рази відповідно) і групою з
позитивною відповіддю на лікування (на 15% і 157% відповідно); рівень
ендотеліну-1 був також достовірно нижчий (на 52 %) порівняно з групою хво-
рих на СНВ, які не отримували лікування. Не виявлено жодних відмінностей
у рівнях BAFF між досліджуваними групами.

Висновки. Рівні ендотеліну-1 і альфа-актину-2 підвищені у сироватці
крові хворих на активний СНВ. Існують вірогідні відмінності в рівнях цих мар-
керів, а також еластину між хворими з позитивною відповіддю на лікування
та хворими з неадекватною відповіддю на лікування. При проведенні ROC-

аналізу альфа-актин-2 продемонстрував високу діагностичну цінність як для
діагностики СНВ, так і для оцінки відповіді на лікування. 
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Ключові слова: системні некротизуючі васкуліти, імунобіохімічні мар-
кери, альфа-актин-2, ендотелін-1, еластин, фактор активації B-лімфоцитів.

ВСТУП
Системні некротизуючі васкуліти (СНВ) - гетерогенна група захворювань,

основним морфологічним проявом яких є запалення та некроз стінки судин,
а спектр клінічних проявів залежить від типу, розміру та локалізації пошкод-
жених судин і тяжкості супутніх запальних порушень [1]. Незважаючи на стан-
дартну терапію системних васкулітів цитостатичними препаратами та глюко-
кортикоїдами (ГК), варіабельність перебігу захворювання залишається висо-
кою. Існуючі маркери СНВ, такі як антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла
(АНЦА) і неспецифічні маркери запалення – С-реактивний білок (CРБ),  швид-
кість осідання еритроцитів (ШОЕ), мають обмежену прогностичну цінність [2; 3,]. 

Отже, пошук нових маркерів ураження судинної стінки та специфічного
запалення як важливої складової діагностичного процесу у хворих  на СНВ
залишається актуальною проблемою.

Мета: визначення нових біомаркерів, що відрізняють хворих на активний
СНВ від здорових людей і змінюються в процесі лікування, а також з’ясування
діагностичної цінності цих маркерів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У даному дослідженні оцінювали сироваткові рівні трьох білків, які відоб-

ражають ураження судинної стінки (альфа-актин-2, ендотелін-1 і еластин) та
специфічну аутоімунну складову запального процесу (фактор активації B-лім-
фоцитів – BAFF) у 48 хворих на СНВ (гранулематоз з поліангіїтом – 22, еози-
нофільний гранулематоз з поліангіїтом – 9, мікроскопічний поліангіїт –  6,
вузликовий поліартеріїт – 11) і 26 здорових людей (група контролю). Серед
48 хворих було 18 чоловіків і 30 жінок, середній вік хворих становив 49 років.
24 хворих виявилися позитивними за ц-АНЦА та 11 – за п-АНЦА. На момент
забору крові 9 хворих не отримували ніякого лікування, 26 хворих приймали
глюкокортикоїди (ГК) і 13 хворих застосовували цитостатики разом з ГК. Важ-
кість СНВ оцінювали за індексом клінічної активності васкуліту – Birmingham

vasculitis activity score (BVAS) до лікування та на момент забору крові. Оцінка
відмінностей рівнів маркерів між хворими на активний СНВ без лікування
(n=9; група 1), хворими, що відповіли на лікування (зменшення BVAS на 5 і
більше балів ) (n=27; група 2), хворими з неадекватною реакцією на лікування
(без зниження BVAS на 5 і більше балів) (n=12; група 3) і здоровими (група
контролю) проводилася з використанням непараметричних методів стати-
стики. Для визначення діагностичних цінностей різних маркерів використову-
вали ROC-аналіз. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Середнє значення BVAS в групі 1 було 27±4,6 , у групі 2 - 15±5,7 і в групі

3 - 23±7,3. Виявлено вірогідні відмінності в рівнях ендотеліну-1 (збільшення
в два рази) і альфа-актину-2 (збільшення в п'ять разів) між 1-ю групою і гру-
пою контролю (табл.1).
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Таблиця 1 
Величини імунобіохімічних маркерів у хворих з СНВ без лікування

та залежно від відповіді на лікування (М±σ)

Примітка: * р<0,05 порівняно з контрольною групою, # р<0,05 порівняно
з групою до лікування, § р<0,05 порівняно з групою із зменшенням BVAS на
5 або більше балів.

Рівні еластину, ендотеліну-1 і альфа-актину-2 в групі 2 були вірогідно
нижчими (на 14%, 58% і 75% відповідно) порівняно з групою 1, але не відріз-
нялися від величин в групі контролю. В групі 3 рівні ендотеліну-1 і альфа-
актину-2 виявились вірогідно підвищеними порівняно з контролем (на 11% і
в три рази відповідно) і групою 2 (на 15% і 157% відповідно); рівень ендоте-
ліну-1 був також вірогідно нижчим (на 52 %) порівняно з групою 1. Не
виявлено жодних відмінностей у рівнях BAFF між досліджуваними групами. 

Показники з вірогідними відмінностями між групою контролю та групами
хворих на СЧВ  включалися в проведення ROC-аналізу. Графічною формою
представлення ROC-аналізу є графіки, що відображають співвідношення чут-
ливості і специфічності при різних порогових значеннях показників. На основі
даних  графіків розраховують площу під кривою - AUC (area under curve), яка
є абсолютною величиною діагностичної цінності показника і варіює від 0,5 до
1. Графіки ROC-аналізу для ендотеліну-1 і альфа-актину-2 представлено нижче.

Рис. 1. Діагностична інформативність маркерів для виявлення СНВ:
А -альфа-актину-2, Б - ендотеліну-1.
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При проведені ROC-аналізу визначено, що AUC для альфа-актину-2 ста-
новить 0,96±0,16; а для ендотеліну-1 - 0,59±0,12, що свідчить про високу
діагностичну цінність альфа-актину-2 (чутливість – 83%, специфічність – 84%)
і незадовільну - ендотеліну-1 (чутливість – 67%, специфічність – 48%). 

Результати проведення ROC-аналізу діагностичної цінності імунобіохіміч-
них маркерів для оцінки відповіді на лікування СНВ наведено на рис. 2.

Як видно з рис. 2 і табл. 2, діагностична цінність оцінки відповіді на ліку-
вання СНВ альфа-актину-2  –  висока (AUC становить 0,83±0,07), еластину
та ендотеліну-1 – середня (AUC становить 0,67±0,09 та 0,63±0,09 відповідно).

Рис. 2. Діагностична інформативність маркерів для оцінки відповіді
на лікування хворих на СНВ: А - альфа-актину-2, Б - ендотеліну-1, B -
еластину.
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Таблиця 2
Діагностична цінність імунобіохімічних маркерів для оцінки 

відповіді на лікування хворих на СНВ

ВИСНОВКИ
Рівні ендотеліну-1 і альфа-актину-2 підвищені у сироватці крові хворих

на активний СНВ. Існують вірогідні відмінності в рівнях цих маркерів, а також
еластину між хворими з позитивною відповіддю на лікування та хворими з не-
адекватною відповіддю на лікування. При проведенні ROC-аналізу альфа-
актин-2 продемонстрував високу діагностичну цінність як для діагностики
СНВ, так і для оцінки відповіді на лікування. Ендотелін-1 та еластин мають
меншу діагностичну цінність в порівняні з альфа-актином-2, проте можуть за-
стосовуватися для оцінки відповіді на лікування. Ці білкові маркери є пер-
спективними кандидатами для подальших досліджень стосовно оцінки
перебігу СНВ. 
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О.Б.Яременко, Л.Б.Петелицькая, К.М.Яременко, Д.Л. Федьков 
Диагностическая ценность маркеров поражения стенки 

сосудов и воспаления у больных системными 
некротизирующими васкулитами

Национальный медицинский университет имени
А.А. Богомольца, Киев,

Александровская клиническая больница г. Киева
Введение. Системные некротизирующие васкулиты (СНВ) - гетерогенная

группа заболеваний, основным морфологическим проявлением которых
является воспаление и некроз стенки сосудов, а спектр клинических проявле-
ний зависит от типа, размера и локализации поврежденных сосудов и тяже-
сти сопутствующих воспалительных нарушений.

Цель. Определения новых биомаркеров, которые отличают больных на
активный СНВ от здоровых людей и изменяются в процессе лечения, а также
выяснение диагностической ценности этих маркеров.
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Материалы и методы. В данном исследовании оценивались сывороточ-
ные уровни альфа-актина-2, эндотелина-1, эластина и фактора активации B-
лимфоцитов - BAFF) у 48 больных на СНВ (гранулематоз с полиангиитом -
22 эозинофильный гранулематоз с полиангиитом - 9, микроскопический по-
лиангиит - 6, узелковый периартериит - 11) и 26 здоровых людей (группа контроля).

Результаты. Выявлены достоверные различия между уровнями эндоте-
лина-1 (увеличение в два раза) и альфа-актина-2 (увеличение в пять раз)
между группой больных на СНВ, не получавших лечения и группой контроля.
Уровни эластина, эндотелина-1 и альфа-актина-2 в группе с положительным
ответом на лечение были достоверно ниже (на 14 % , 58% и 75% соответ-
ственно ) по сравнению с группой больных СЧВ, не получавших лечения, но
не отличались от группы контроля. В группе больных, у которых не было по-
ложительного ответа на лечение, уровни эндотелина-1 и альфа-актина-2 ока-
зались достоверно повышенными по сравнению с контролем (на 11% и в три
раза соответственно) и группой с положительным ответом на лечение (на
15% и 157% соответственно); уровень эндотелина-1 был также достоверно
ниже (на 52%) по сравнению с группой больных на СЧВ, не получавших лече-
ния. Не выявлено никаких различий в уровнях BAFF между исследуемыми группами.

Выводы. Уровни эндотелина-1 и альфа-актина-2 повышены в сыворотке
крови больных на активный СНВ. Существуют достоверные различия в уров-
нях этих маркеров , а также эластина между больными с положительным от-
ветом на лечение и больными с неадекватным ответом на лечение. При
проведении ROC-анализа альфа-актин-2 продемонстрировал высокую диаг-
ностическую ценность как для диагностики СНВ, так и для оценки ответа на лечение. 

Ключевые слова: системные некротизирующие васкулиты, иммуно-
биохимические маркеры, альфа-актин-2, эндотелин-1, эластин, фактор акти-
вации B-лимфоцитов.

O. Yaremenko, L. Petelytska, K.Yaremenko, D. Fedkov 
Diagnostic value of markers of vascular wall disease and in-

flammation in patients with systemic necrotizing vasculitis
Bogomolets National Medical University, Kyiv, 

Olexandrivska Clinical Hospital, Kyiv 
Introduction. Systemic necrotizing vasculitis (SNV) is a heterogeneous group

of diseases, the main morphological manifestation of which is the inflammation

and necrosis of the vascular wall. Its clinical manifestations depend on the type,

size and location of damaged vessels and the severity of related inflammatory disorders.

Aim. To identify new biomarkers which distinguish patients with active SNV

from healthy individuals and can change in the treatment process; to  clarify the

diagnostic value of these markers. 

Methods. Four serum proteins levels (alpha actin 2 (α-SMA), endothelin-1

(ET-1), B-cell activating factor (BAFF) and elastin) were measured in 48 patients

with SNV (granulomatosis with polyangiitis – 22, eosinophilic granulomatosis with

polyangiitis – 9, microscopic polyangiitis – 6, polyarteritis nodosa – 11) and 26

healthy people (control group).
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Results. There were detected significant differences in levels of ET-1 (in-

creased two-fold) and α-SMA (increased five-fold) between a group of patients

with active SNV without treatment and a control group. The levels of elastin, ET-

1 and α-SMA were significantly lower (by 14%, 58% and 75% respectively) in a

group of patients with adequate treatment response compared with a group of pa-

tients with active SNV without treatment, but did not distinguish from the control

group. In a group of patients with non-adequate response to treatment  ET-1 and

α-SMA levels proved to be significantly  increased in  comparison with a control

group (by 11% and three-fold respectively) and a group with adequate treatment

response (by 15% and 157% respectively); the level of ET-1 was also significantly

lower (by 52%) if compared with a group of patients with active SNV without treat-

ment. There were no differences in levels of BAFF between the groups. 

Conclusions. The levels of serum ET-1 and α-SMA are elevated in patients

with active SNV. There are significant differences in levels of these markers and

elastin  among patients with adequate treatment response and patients with non-

adequate treatment response. According to ROC analysis, alpha actin 2 (α-SMA)

shows high diagnostic value for detecting SNV and for evaluating treatment re-

sponse.

Key words: systemic necrotizing vasculitis, immune and biochemical markers

of alpha-actin-2, endothelin-1, elastin, B cell activating factor.
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ВПЛИВ L - АРГІНІНА НА ПОКАЗНИКИ 
МОЗКОВОГО КРОВОТОКА У ХВОРИХ НА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
1Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика,
2ДУ « Інститут геронтології імені 
Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»

Вступ. L-аргінін може впливати на стан церебрального кровообігу та сприяти
покращенню кровопостачанню головного мозку. В науковій літературі не описано
вплив L-аргініну на показники мозкового кровотоку у хворих на цукровий діабет. 

Матеріали і методи. До дослідження  було включено 20 пацієнтів хворих
на цукровий діабет 2 типу, середня тривалість діабету сягала  5,8+0,96 років,
віком від 37-75 років ( 58 +1,9 років), рівень глікозильованого гемоглобіна- від
6,51 до 10 % ( 7,9+ 0,26 %). Швидкість кровотоку по церебральним  артеріям
оцінювали за допомогою  транскраніальної допплерографії (ТКД). Цереб-
ральний кровоток досліджували до та через 30 хвилин після внутрішньокрап-
линного введення 4,2 грам L-аргініну (4,2% розчину препарату Тівортін,
виробництва «Юрія-Фарм», Україна). 

Результати і висновки. Нами знайдено вірогідне покращення швидкості
мозкового кровотоку під впливом внутрішньо краплинного введення L-аргініну.
Так, по правій СМА середня швидкість мозкового кровотоку складала
96,31+3,9 см/с , після введення L-аргініну 102,5+3,8 см/с (р<0,05). По лівій
СМА до введення швидкість мозкового кровообігу становила  102,8+4,3 см/с,
а після введення 110,2+4,8 см/с, (р<0,05). В результаті внутрішньокраплин-
ного введення L-аргініну (4,2%  препарату Тівортіну) було відмічено вірогідне
покращення мозкового кровообігу як по екстра-, так і по інтракраніальним ар-
теріям у хворих на цукровий діабет 2 типу. Ці дані можуть бути враховані для
застосування препарату  L-аргініну у клінічній практиці для лікування хворих з цукровим
діабетом 2 типу та ознаками хронічної церебро-васкулярної недостатності.

Ключові слова: L-аргінін, хворі, мозковий кровоток, цукровий діабет.
ВСТУП
Цукровий діабет - це хронічне захворювання, яке характеризується хро-

нічною гіперглікемією і  розвитком макро- і мікроангіопатій, що є основною
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причиною інвалідизації  і смертності хворих на цукровий діабет. Як відомо, за
результатами Фрамінгемського дослідження, яке стартувало у 1948 році та
охоплювало 5209 чоловік віком від 28 до 62 з наступним залученням поколінь
і аналізом даних кожні  2 роки та остаточним аналізом поколінь в 2004 році
виявлено, що у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію серйозні
серцево-судинні ускладнення (інфаркт міокарда, інсульт) розвивається у 5
разів частіше ніж в порівнянних вікових групах загальної популяції. Цукровий
діабет виступає незалежним чинником розвитку гострих порушень мозкового
кровообігу (ГПМК) і розцінюється як другий за значимістю після артеріальної
гіпертензії. У свою чергу, у кожного третього-п`ятого пацієнта з ГПМК відзна-
чають цукровий діабет, причому нерідко діагностують як вперше виявлений
саме при ГПМК [1]. Проблема церебральної ангіопатії залишається самою
менш вивченою проблемою в діабетології.

Ауторегуляція мозкового кровотоку виконується за допомогою здатності
мозкових судин підтримувати відносно незмінну об`ємну швидкість мозкового
кровотоку при зміні системного артеріального тиску та внутрішньочерепного
тиску, тобто за  допомогою цереброваскулярної реактивності. Вазодилятація
сприяє покращенню мозкового кровотоку,  шляхом зміни швидкості мозкового
кровотоку в основній, добре візуалізованній на допплер-ультразвуковому дослідженні,
середній мозковій артерії (СМА), і зниженні цереброваскулярного опору (ЦВО) [2]. 

Судинний ендотелій - це активний ендокринний орган, який складається
з приблизно 10-60*1012 клітин одношарового ендотелію і покриває площину
від 300 до 1000 кв.м. Ендотелій виконує безліч функцій - підтримує судинний
тонус, судинну проникливість, приймає участь  в процесах метаболізму,
катаболізму, запалення, активації тромбоцитів, гемостаза, тромбозу і фібри-
нолізу, активації лейкоцитів та в процесах ангіогенезу [3].

Ендотелій підтримує баланс між процесами вазодилятації і вазоконстрик-
ції, інгібує чи активує процеси проліферації і міграції гладко-м`язових
клітин,пригнічує або стимулює адгезію і агрегацію тромбоцитів. Оксид азоту
(NO) прямо або побічно приймає участь у всіх цих функціях. Порушення цього жорстко-
регульованого процесу і призводить до розвитку  ендотеліальної дисфункції (ЕД).

Важлива патогенетична роль ЕД доведена у формуванні  різноманітних
патологічних станів, таких як атеросклероз, артеріальна гіпертензія та інші [4].

Також ЕД  зв`язана з фізіологічними і патофізіологічними процесами в ор-
ганізмі людини, такими як старіння, постменопауза у жінок, ожиріння, пору-
шена толерантність до вуглеводів, діабет, мікроальбумінурія, інсуліно-
резистентність, сепсис, ниркова і серцева недостатність, коронарний синдром
і безліч інших. 

L-аргінін – це L-ізомер основної альфа-амінокислоти, яка являється
умовно-незамінною амінокислотою та є потужним донатором  оксиду азоту
(NO). NO вивільнюється із L-аргініну за допомогою ферментної системи
eNOS, яка виробляється  не тільки ендотеліальними клітинами, а й кардіо-
міоцитами і тромбоцитами [5].  
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Каролін Зімерман та автори показали у пацієнтів, які перенесли інсульт
або транзиторну ішемічну атаку (ТІА), підвищення L-аргінін-залежної вазоре-
активності, як маркеру церебральної ендотеліальної дисфункції і незалежного
індикатору високого ризику розвитку інсульту [6].

Д.Перко і автори дослідили, що L-аргінін-залежна вазореактивність в зад-
ній мозковій артерії   може бути асоційована з найбільш частим розвитком
мігрені і мозковим інфарктом саме в цій зоні [7].

Також пізніше було показано, що знижена ЦВР у відповідь на введення
L-аргініну в зоні переднього кола мозкового кровотоку у чоловіків може бути
пов`язана з більшою частотою розвитку ішемії та інсульту саме і цій зоні [8]. 

Таким чином, L-аргінін може впливати на стан церебрального кровообігу
та сприяти покращенню кровопостачання головного мозку. Разом з цим, в нау-
ковій літературі не описано вплив L-аргініну на показники мозкового кровотоку
у хворих на цукровий діабет.

Мета роботи. Дослідити вплив L-аргініну на показники мозкового крово-
точу у хворих на цукровий діабет 2 типу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Наше дослідження проходило на базі кафедри діабетології Національної

медичної академії імені П.Л.Шупика та відділу судинної патології  головного
мозку ДУ «Інституту  Геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».
До дослідження  було включено 20 пацієнтів хворих на цукровий діабет 2 типу,
середня тривалість діабету сягала  5,8+0,96 років, віком від 37-75 років ( 58
+1,9 років), рівень глікозильованого гемоглобіна- від 6,51 до 10 % ( 7,9+ 0,26
%), переважно чоловічої статі  (70%), які в анамнезі мали артеріальну гіпер-
тензію (65%), ожиріння (60%), куріння (30%) та частіше за все  приймали пе-
роральні цукрознижуючі препарати (85%), на інсулінотерапії (10%), комбінація
інсулінотерапії і цукрознижуючих препаратів (5%), антигіпертензивна терапія
(55%), статинотерапія  (30%), антитромботична терапія (35%). Пацієнти не
мали порушень мозкового кровообігу і кардіоваскулярних подій в анамнезі
(дані надані як середнє+похибка середнього).

Ультразвукове дуплексне сканування судин голови і шиї здійснювали за
допомогою прибору Philips  En Visor. Швидкість кровотоку по церебральним
артеріям оцінювали за допомогою  транскраніальної допплерографії (ТКД) з
частотою ультразвукової хвилі 2 МГц, яка являє собою загальноприйнятий
метод неінвазивної оцінки стану мозкового кровообігу. ТКД проводили з транс-
темпорального доступу. Локацію інтракраніальних артерій в скроневій області
проводили через луску скроневої кістки спереду від вушної раковини (середнє
транстемпоральне вікно) та ідентифікували  середню мозкову артерію (СМА)
з кожної сторони. Потім візуалізовували передню мозкову артерію (ПМА),
задню мозкову артерію (ЗМА), через субокціпітальний доступ (або через
великий потиличний отвір) продивлялися хребцеві артерії (ХА) та базилярну
артерію (БА). Комплекс інтима-медіа (КІМ) загальної сонної артерії (ЗСА)
справа та зліва ми оцінювали за допомогою екстракраніальної сонографії
по задній стінці ЗСА на 1-2 см нижче біфуркації. 
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Статистичний аналіз результатів дослідження здійснювався за допомогою про-
грами Microsoft Excel із застосуванням параметричних методів варіаційної статистики.

Безпосередньо перед  дослідженням вимірювали артеріальний тиск та
глюкозу крові за допомогою глюкометра. Рівень глюкози складав від 4,6
ммоль/л до 12,9 ммоль/л (в середньому 7,5+0,46 ммоль/л). Церебральний
кровоток досліджували до та через 30 хвилин після внутрішньо  краплинного
введення 4,2 грам L-аргініну (4,2% розчину препарату Тівортін, виробництва
«Юрія-Фарм», Україна).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Білатеральна екстракраніальна дуплекс сонографія була проведена у 20

пацієнтів і білатеральна транскраніальна  допплер сонографія була прове-
дена у 19 пацієнтів до і 30 хвилин після  внутрішньо  краплинного введення L-аргініна.
У 1 пацієнта СМА не візуалізовувалась, оскільки акустичне вікно було закрите.

Артеріальний тиск до введення L-аргініна складав систолічний 133,5+4,76
мм.рт.ст., діастолічний 79,5+2,32 мм.рт.ст., а через 30 хв. після внутрішньо
краплинного  введення дорівнював систолічний 134+6,83 мм.рт.ст. (p=0,13),
діастолічний 81,5+2,62 мм.рт.ст. (p=0,26), тобто вірогідних змін артеріального
тиску під впливом L-аргініну не було.

Нами знайдено вірогідне покращення швидкості мозкового кровотоку під
впливом внутрішньокраплинного введення L-аргініну. Так, по  правій   СМА
складала  96,31+3,9 см/с, після введення L-аргініну - 102,5+3,8 см/с (р<0,05).
По лівій СМА до введення швидкість мозкового кровообігу становила
102,8+4,3 см/с, а після введення - 110,2+4,8 см/с, (р<0,05) (рис.1).

Рис. 1. Середня швидкість мозкового кровотоку  по середнім мозко-
вим  артеріям під впливом L-аргініну 
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Також поліпшення мозкового кровотоку  відмічалось і при обстеженні кро-
вотоку по іншим церебральним артеріям після введення L-аргініна. Середня
швидкість мозкового кровотоку по правій ВСА до введення була 60,9+2,5 см/с,
після введення - 64,6+2,3 см/с,  (р<0,05). По лівій ВСА до введення препарату
середня швидкість мозкового кровотоку сягала  63,3+2,9 см/с,після введення-
70,4+3,1 см/с,(р<0,05). По правій ХА до введення  швидкість мозкового кро-
вотоку дорівнювала 38,4+2,4 см/с, а після введення 42,26+2,4 см/с,(р<0,05).
По лівій ХА швидкість кровотоку становила 41,9+2,3 см/с до введення,а після
- 46,2+2,4 см/с,(р<0,05). По БА швидкість мозкового кровотоку до введення
L-аргініну складала 57,8+2,9 см/с, після введення-64,7+2,8 см/с, (р<0,05).
По правій ЗМА середня швидкість кровотоку до введення становила 61,4+3,2
см/с, а після - 65,8+3,4 см/с, (р<0,05), а по лівій ЗМА до введення- 60,7+2,1
см/с, а після введення-68,3+2,1 см/с,  (р<0,05). По правій ПМА до введення
швидкість кровотоку дорівнювала 88,1+5,1 см/с, після введення 93,6+5,7
см/с,(р<0,05), а по лівій ПМА до введення 94,3+4,6 см/с, після введення
99,1+4,6 см/с,(р<0,05).

Знайдене нами покращення кровообігу по всім обстеженим церебраль-
ним артеріям  обумовлене наявністю вазодилятуючого впливу L-аргініну за
рахунок активації ендотелій-залежної  вазодилятації  у результаті надання
субстрату для синтезу оксиду азоту. Ці дані можуть бути враховані для засто-
сування препарату  L-аргініну в клінічній практиці для лікування хворих з цу-
кровим діабетом 2 типу та ознаками хронічної цереброваскулярної
недостатності.

ВИСНОВКИ
В результаті внутрішньокраплинного введення L-аргініна (4,2%  препа-

рату Тівортіну) було відмічено вірогідне покращення мозкового кровообігу як
по екстра-, так і по інтракраніальним артеріям у хворих на цукровий діабет 2 типу.
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Б.Н.Маньковский, В.Н.Бульчак, Е.А.Лихошапко
Влияние L - аргинина на показатели мозгового кровотока у

больных сахарным диабетом 2 типа
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика,
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины»
Цель. L-аргинин может влиять на состояние церебрального кровотока и

улучшать кровоснабжение головного мозга. В научной литературе не описано
влияние L-аргинина на показатели мозгового кровотока у больных сахарным
диабетом.

Материалы и методы. Обследовали 20 пациентов, болеющих сахарным
диабетом 2 типа, средняя длительность диабета  5,8+0,96 лет, возрастом от
37-75 лет ( 58 +1,9 лет), уровень гликолизированного гемоглобина составлял
от 6,51 до 10 % (7,9+ 0,26 %). Скорость мозгового кровотока по церебраль-
ным артериям оценивали с помощью транскраниальной допплерографии
(ТКД). Мозговой кровоток оценивали до и через 30 минут после внутрика-
пельного введения L-аргинина  (4,2% раствора препарата Тивортин, про-
изводства « Юрия-Фарм», Украина).

Результаты и обсуждение. Нами найдено достоверное улучшение ско-
рости мозгового кровотока под влиянием внутрикапельного введения L-арги-
нина. Так, по правой СМА средняя скорость кровотока составила 96,31+3,9
см/с, после введения L-аргинина- 102,5+3,8 см/с (р<0,05). По левой СМА до
введения скорость мозгового кровотока составила 102,8+4,3 см/с, а после
введения 110,2+4,8 см/с, (р<0,05). В результате внутрикапельного введения
L-аргинина (4,2%  препарата Тивортина) было отмечено достоверное улуч-
шение мозгового кровотока как по экстра- так и по интракраниальным арте-
риям у больных сахарным диабетом 2 типа. Эти данные могут быть
применены для использования препарата L-аргинина в клинической практике
для лечения больных сахарным диабетом 2 типа и признаками хронической
церебро-васкулярной недостаточности.

Ключевые слова: L-аргинин, больные, мозговой кровоток, сахарный диабет.
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B. N. Mankovskiy, V. N. Bulchak, Ye. A. Likhoshapko
L-arginine Effect on Cerebral Blood Flow in Patients with

Diabetes Mellitus Type 2
Shupyk National Medical Academy of postgraduate education,

Chebotareva Institute of Gerontology NAMS of Ukraine
Introduction. L-arginine may affect the status of cerebral blood flow and in-

crease cerebral blood supply. The scientific literature does not describe the effect

of  L-arginine on cerebral blood flow indices in patients with diabetes mellitus.

Methods. We studied 20 patients, aged 37-75 (58 +1,9 years), with diabetes

mellitus type 2, the mean duration of diabetes was 5,8+0,96 years, the glycated

hemoglobin levels ranged from 6,51 to 10 % (7,9+ 0,26 %). The cerebral blood

flow was assessed before and 30 minutes after the intravenous infusion of L-argi-

nine (4,2 % solution of Tivortin,  made by «Yuriia-Pharm», Ukraine) by transcranial

Doppler sonography (TCD)..

Results. We found a significant improvement in the cerebral blood flow ve-

locity after the intravenous infusion of  L-arginine. The mean flow velocity (MFV)

of the right MCA -96,31+3,9 sm/s, after infusion of L-arginine increased to

102,5+3,8 sm/s (р<0,05). 

The MFV of the left MCA amounted 102,8+4,3 sm/s before the infusion of L-

arginine, and 110,2+4,8 sm/s, (р<0,05) after the infusion.

Conclusions. Due to the intravenous infusion of L-arginine ( 4,2 % solution

of Tivortin), the cerebral circulation was found to be significantly improved both in

the extra- and intracranial arteries in the patients with diabetes mellitus type 2.

The data have proved the expediency of applying L-arginine in the clinical

practice for the treatment of patients with diabetes mellitus type 2 and the signs of

chronic cerebrovascular insufficiency.

Key words: L-arginine, patients, cerebral blood flow, diabetes mellitus.
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Е.О. Мурзіна 

ХВОРОБИ ШКІРИ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ ВАГІТНОСТІ
Національна медична академії післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика
Вступ. Вагітні з проявами шкірних захворювань часті відвідувачі дерма-

товенерологів, тому що вагітність супроводжується значними метаболічними
змінами, що може призвести до зміни з боку шкіри та її придатків. Поряд з
цим при вагітності можуть спостерігатися і шкірні хвороби. Класифікація змін
шкіри при вагітності може бути наступна:

- фізіологічні зміни шкіри, що обумовлені вагітністю,
- пухлини шкіри, ріст яких прискорюється при вагітності,
- хвороби шкіри, специфічні для вагітності,
- хвороби шкіри, які загострюються під час вагітності,
- інфекції статевих органів, що збільшують ризик перинатальних ускладнень.
І практичному лікарю необхідно не тільки правильно провести діагно-

стику, встановити діагноз, призначити лікування, але і заспокоїти пацієнтку.
Тому що від лікаря залежить життя не тільки жінки, а і ще ненародженої дитини. 

Мета. Привернути увагу лікарів-дерматовенерологів, лікарів-гінекологів
та лікарів загальної практики – сімейної медицини до групи захворювань, які
специфічні та зустрічаються тільки під час вагітності, для своєчасного вста-
новлення діагнозу та правильного надання прогнозу в перебігу вагітності. 

Результати. Прогноз наслідків перебігу захворювань, які виникають у
жінок під час вагітності, в цілому благоприємний. Слід відмітити можливість
вторинного впливу на розвиток плода нервово-психічного стану матері. 

Висновки. Дерматози під час вагітності слід оцінювати, перш за все,
з точки зору їх ризику для матері та ризику для плода.  

Ключові слова: хвороби шкіри, вагітність, риск для плода.
ВСТУП
Механізми виникнення захворювань при вагітності має свої особливості

та до кінця не встановлені. Головним є  зміни співвідношення гормонів у
організмі вагітної. Це, в першу чергу, впливає на функціональні можливості
імунної та нервової систем, стан шлунково-кишкового тракту, нирок, серцево-
судинної системи, водно-сольового обміну та інші. У цілому організм вагітних
змінює свої функціональні можливості, чутливість та реактивність, чим і обумовлене
виникнення нових та погіршення існуючих патологічних процесів у шкірі (2,3,14).
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З різною частотою при вагітності зустрічаються: свербіж вульви, анусу,
гіпергідроз, гіпертрихоз, долонно-підошвові телеангіектазії, еритема долонь,
тотальна алопеція, оніходістрофії, стриї вагітних. Більш цих станів, як пра-
вило, зникає після пологів.  Корекція загострень даних дерматозів під час
вагітності має труднощі. Багато медикаментів, що застосовуються в звичай-
них умовах, впливають на розвиток плоду. Лікування при необхідності симп-
томатичне із застосування засобів зовнішньої терапії, які містять противо-
свербіжні, протизапальні, антибактеріальні та інші компоненти. Слід ви-
ключати перорального застосування антибіотиків, сульфаніламідних препа-
ратів, кортикостероїдів та нестероїдних протизапальних препаратів (1,5).

Перебіг та важкість симптомів існуючих раніше шкірних захворювань
також змінюються під час вагітності. До них, в першу чергу, відносяться ек-
зема, атопічний дерматит, псоріаз, червоний плаский лишай, акне, герпети-
формний дерматит Дюринга. Незважаючи на те, що всі ці хвороби мають різні
патогенетичні механізми та клінічну морфологію, загальними рисами для них
є  хронічний рецидивуючий перебіг та вікова залежність. Під час вагітності
вони часто загострюються. Як правило, ці загострення мають значно важкий
перебіг, ніж до гестації. Іноді навпаки під час вагітності настає ремісія захво-
рювання, яка продовжується до пологів, а після них настає чергове загост-
рення. Частіше такий поліпшений стан під час вагітності спостерігається при
акне, а дерматит Дюринга та псоріаз більш схильні до загострення. Екзема
та атопічний дерматит дуже непередбачувані захворювання в своєму пере-
бігу, що пов’язано з особливостями патогенезу, і прогнозувати перебіг цих за-
хворювань під час вагітності неможливо (1,2,3,4,5).

Мета. Привернути увагу лікарів-дерматовенерологів, лікарів-гінекологів
та лікарів загальної практики – сімейної медицини до групи захворювань, які
специфічні та зустрічаються тільки під час вагітності, для своєчасного вста-
новлення діагнозу та правильного надання прогнозу в перебігу вагітності. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Захворювання, які специфічні для вагітності, та зустрічаються тільки під

час гестації найчастіше представлені свербежем вагітних. Причина захворю-
вання пов’язана з надлишком естрогенів, які пригнічують активність глюкуро-
нілтрансферази печінки. Це порушує утворення зв’язків білірубіну з глюку-
роновою кислотою та призводить до розвитку холестазу та підвищенню рівню
жовчних кислот у сироватці крові. Жовчні кислоти відкладаються у підшкірної
клітковині та викликають свербіж (2). 

Захворювання характеризується наявністю сильного свербежу, який
виникає в другої половині вагітності та зникає після пологів. Екскоріації, що
виникають у результаті розчухів, можуть інфікуватися. Розчухи та садни
вкрити золотистими кірками з червоним ободком. У диференційної діагно-
стиці між свербежем вагітних та іншими хворобами шкіри, що супровод-
жуються свербежем, значення має фізикальне обстеження. Первинних
елементів висипу виявити не можливо (7). 
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При лабораторному обстеженню встановлюється підвищення рівня жовч-
них кислот у сироватці крові вагітної. Можливо збільшення активності лужної
фосфатази, аланінтрансферази та збільшення білірубіну в сироватці крові
(жовтухи звичайно немає). Біопсія шкіри неінформативна (6). 

Свербіж вагітних безпечний для матері та плоду. Також необхідно
пам’ятати, що у жінок, які страждають цим захворюванням, такий самий свер-
біж може з’являтися і поза вагітністю, наприклад, при застосуванні перораль-
них контрацептивів. Холестаз вагітних, який супроводжуються не тільки
значним свербежем, а й жовтухою, може ускладнюватися передчасними
пологами, народженням дітей з малою вагою та післяродовою кровотечею.

Поліморфний дерматоз вагітних вважається найбільш розповсюдженим
захворюванням серед вагітних. Виникає, як правило, у першонароджуваних.
В 3-му триместрі вагітності на шкірі живота виникають еритематозні набряклі
папули 1-2 мм у діаметрі, які сверблять, та зникають при надавлюванні. У
подальшому висипка з’являється і на грудях та руках. В половині випадків
перша висипка з’являється на стриях (2).

Показники загального аналізу крові, серологічних та біохімічних дослід-
жень в межах норми. При біопсії шкіри з ділянок із свіжою висипкою виявляє
периваскулярну лімфогістіоцитарну інфільтрацію у верхніх шарах дерми,
набряк сосочкового шару дерми, вогнищевий паракератоз і спонгіоз. 

Захворювання звичайно не впливає на стан плоду і повністю
розв’язуються протягом тижня після пологів. При наступних вагітностях полі-
морфний дерматоз вагітних не спостерігається.

Герпес вагітних або гестаційний герпес (Herpes Gestationis) – захворю-
вання, початок якого в більшості випадків приходиться на 2-3-й триместр
вагітності. Основний признак – поліморфна везикульозно-бульозна висипка
на еритематозному фоні. Загальний вигляд нагадує висипку при генітальному
герпесі. Розповсюдженість захворювання складає 1 на 3000-5000 вагітних.
Патогенез герпесу вагітних нагадує патогенез при бульозному пемфігоїді:
утворення антитіл до антигенів базальної мембрани епідермісу. Антитіла
переважно представлені IgG. У загальному аналізі крови спостерігається
еозинофілія та підвищення ШОЕ. Герпес вагітних збільшує ризик передчасних
пологів та народження дітей з малою вагою (8). 

У дітей, що народилися від матерів хворих на гестаційний герпес, можуть
спостерігатися висипання, що нагадують захворювання матері. Це пов’язують
з наявністю комплемент утворюючого фактору герпесу вагітних в крові ново-
народжених. Однак важкість перебігу не залежить від його титру (9).

Герпес вагітних розв’язується через 3 місяця після пологів, іноді – пізніше.
Прогноз для матері благоприємний. Поза періодом вагітності: при прийомі пе-
роральних контрацептивів, менструаціях, можливі рецидиви шкірного герпесу.
При наступних вагітностях прояви герпесу виникають повторно. І в цих ви-
падках герпес вагітних починається раніше та має більш важкий перебіг (10,13). 
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Герпетиформне імпетиго (син. герпетиформне імпетиго Гебри) – захво-
рювання, яке має важкий перебіг та можливу летальність. Звичайно розви-
вається у 2-й половині вагітності. Зустрічається рідко. Єдиної точки зору
про причину захворювання немає. Частіше відмічається порушення функції
ендокринних залоз (паращитовидної та статевих). Існує також інфекційна тео-
рія, так як в одних випадках вміст пустул стерильний, в інших – висіваються
стафілококи або стрептококи (1,5).

Клініка захворювання характеризується появою дрібної згрупованої пу-
стульозної висипки, яка розташована переважно на запальному набряклому
фоні, має схильність до злиття. Локалізується висипка переважно в паховій
ділянці, ділянці пупка, внутрішньої поверхні стегон, пахвинних западинах,
ділянці молочних залоз, поступово охоплює майже всю поверхню шкіри.
Кон’юнктива очей, слизові оболонки рота, гортані, стравоходу також можуть
бути залучені до патологічного процесу. Елементи, розповсюджуються від
центру, частково зливаються, при цьому утворюють фігури типа ірису, тобто
кільця в кільце. Вміст пустул зелено-жовтий, після злиття якого вогнища вкри-
ваються брудно-коричневими кірками. Свербіж відсутній. Процес розв’язу-
ється безслідно. Захворювання супроводжується важкими загальними
явищами: тривала або перемежаюча лихоманка септичного типу, головний
біль, озноб, блювота, діарея, біль у суглобах та інші. Захворювання часто
рецедивує. У крові спостерігається еозинофілія, підвищена ШОЕ (2).

Патоморфологія герметичного імпетиго Гебри характеризується наявні-
стю спонгіоформних пустул Когоя у верхніх шарах епідермісу. Великі пустули
іноді розташовуються одна над одною. Вміст пустул має нейтрофільні грану-
лоцити іноді з додаванням мононуклеарних елементів або еозинофільних
гранулоцитів. У дермі значний набряк, розширені судини та периваскулярні
інфільтрати лімфогістіоцитарного характеру з додаванням нейтрофільних та
еозинофільних гранулоцитів, тканинних базофілів.

Диференційний діагноз проводять з гепресом вагітних, пустульозним псо-
ріазом, субкорнеальним пустульозом, акродерматитом Аллопо.

При лікуванні застосовують глюкокортикостероїди в поєднанні з антибіо-
тиками, препарати кальцію, вітамін Д. Зовнішньо застосовують анілінові барв-
ники, стероїдні мазі. Навіть, може бути необхідна інтенсивна терапія та
реанімаційна допомога.  

Папульозний дерматит вагітних зустрічається рідко. Етіологія невідома.
Існування цього захворювання як окремої нозології залишається предметом
дискусії (15). Захворювання виникає на різних термінах вагітності. Висипка
представлена щільними папулами 3-5 мм в діаметрі, які підвищуються над
поверхнею шкіри та сверблять. У центрі папула містіть червону кірочку 1-2
мм у діаметрі. Папули розташовуються на різних ділянках. Не схильні до
злиття. Через 10 діб розв’язуються, залишаються гиперпігментовані плями (11).

Типові лабораторні ознаки це виковій вміст хоріонічного гонадотропіну в
сечі та низький  вміст естрогенів та кортизолу в сироватці крові. При гістоло-
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гічному дослідженні у поверхневих шарах шкіри спостерігається периваску-
лярна інфільтрація, яка представлена лімфоцитами, еозинофілами, іноді
наявні еритроцити. 

Для лікування призначають глюкокортикостероїди системно. Ефект
настає через 24-48 годин. Для зняття свербежу використовують H1-блокатори
внутрішньо. У чверті випадків захворювання закінчується гибеллю плоду. При
наступних вагітностях захворювання може виникати повторно.

ВИСНОВКИ
Захворювання, які специфічні для вагітних, виникають тільки під час

вагітності, уражують в більшій або меншій мірі значну кількість майбутніх
матерів. Лікарям-дерматовенерологам, при наданні допомоги вагітним, слід
мати на увазі вторинний вплив захворювання на розвиток плода та вплив на
нервово-психічну систему матері. В цілому прогноз перебігу даних захворю-
вань для впливу на вагітність та вихід вагітності благоприємний.
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Э.А. Мурзина 
Заболевания кожи, специфические для беременности

Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П.Л. Шупика

Вступление. Беременность сопровождается значительными метаболи-
ческими изменениями, которые могут приводить к изменениям со стороны
кожи и ее придатков. Наряду с этим, при беременности могут наблюдаться и
кожные заболевания. Классификацию изменений кожи при беременности
можно представить так:

• физиологические изменения кожи, обусловленные беременностью; 
• опухоли кожи, рост которых ускоряется при беременности; 
• болезни кожи, специфические для беременности; 
• болезни кожи, обостряющиеся во время беременности;
• инфекции половых органов, повышающие риск перинатальных осложнений.
Практикующему врачу необходимо не только правильно провести диаг-

ностику, поставить диагноз, назначить лечение, но и успокоить пациентку.
Потому что от тактики врача – как исцелителя,  зависит жизнь не только
будущей матери, а и еще нерожденного ребенка. 

Цель. Обратить внимание врачей-дерматовенерологов, врачей-гинеко-
логов и врачей общей практики – семейной медицины на группу заболеваний,
которые специфические и встречаются только во время беременности жен-
щины, для своевременной постановки диагноза, правильного прогнозирова-
ния всего периода беременности и влияние на здоровье новорожденного.

Результаты. Прогноз данных заболеваний в плане влияния на течение
и исход беременности в целом можно назвать благоприятным. Следует иметь
в виду лишь возможное вторичное воздействие на развитие плода состояния
нервно-психической системы матери.

Выводы. Дерматозы при беременности следует оценивать, прежде
всего, с точки зрения их опасности для матери и риска для плода. 

Ключевые слова: болезни кожи, беременность, риск для плода.

E. A. Murzina
Skin Diseases Specific to Pregnancy 

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
Introduction. Pregnancy is accompanied by significant metabolic changes

which can cause the changes of skin and appendages of skin. At the same time,

skin diseases can be observed during pregnancy.  Skin changes during pregnancy

can be classified as follows:

• physiological changes of skin specific to pregnancy;  

• skin tumours growth accelerated by pregnancy; 

• skin diseases specific to pregnancy;  

• skin diseases worsened  by pregnancy; 

• genital infections increasing the risk of perinatal complications.
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General practitioner is not only to examine and diagnose, prescribe treatment,

but also to calm a patient down, as both the life of a mother and the life of her un-

born baby depend on a therapeutic approach. 

Aim. To pay the attention of dermatologists, gynaecologists and general prac-

titioners – family doctors to the diseases specific to pregnancy in order to timely

diagnose, accurately predict all the period of pregnancy.

Results. The prediction of the consequences of specific-pregnancy diseases

can be favourable as a whole. It should be taken into account a mother’s neu-

ropsychic system secondary effect on the fetal development. 

Conclusions. Dermatoses specific to pregnancy should be evaluated in terms

of their danger and risk for a mother and the fetus.  

Key words: skin diseases, pregnancy, risk to the fetus. 
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РОЗРОБКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПОКАЗАНЬ 
ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУ-

ВАННЯ ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ
МАТЕРІВ, ХВОРИХ НА СИФІЛІС

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. Незважаючи на схожість епідеміологічного розвитку ВІЛ та сифі-
літичної інфекцій, до кінця не встановлено епідеміологічні особливості
поєднаного інфікування на сифіліс та ВІЛ у вагітних та ефективність проти-
сифілітичного профілактичного лікування дітям з одночасним перинатальним
контактом з ВІЛ та сифілітичною інфекцією.

Мета. Провести клініко-серологічне динамічне спостереження дітей з
перинатальним контактом на ВІЛ та сифіліс з урахуванням отриманого ліку-
вання та сформувати показання до лікування та реабілітації дітей, народже-
них від ВІЛ-інфікованих жінок, хворих на сифіліс під час вагітності. 

Результати. В роботі надані результати проведеного клініко-лаборатор-
ного обстеження 21 матері та їх 22 новонароджених дітей з перинатальним
контактом на ВІЛ та сифіліс. У ході дослідження було вивчено особливості
преморбідного фону матерів, ко-інфікованих на ВІЛ і сифіліс та клініко-серо-
логічні особливості формування здоров’я дітей з перинатальним контактом
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на ВІЛ та сифіліс. Вперше визначено ефективність специфічного профілак-
тичного лікування у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих на
сифіліс. Обґрунтовано диференційований підхід до реабілітації дітей з ура-
хуванням інфекційного статусу та медико-соціальних особливостей матерів
під час та після вагітності.

Висновки. Теоретично доведено вплив поєднаного інфікування на фор-
мування здоров’я дітей, що обґрунтовує доцільність проведення профілак-
тичного лікування дітям з одночасним перинатальним контактом на ВІЛ та
сифілітичну інфекцію з метою їх реабілітації від сифілітичної інфекції. 

Ключові слова: ВІЛ, сифіліс, вагітність, ко-інфікування на ВІЛ та сифіліс.
ВСТУП
На тлі зниження рівня загальної захворюваності на сифіліс в Україні,

серед виявлених випадків на долю жіночого населення репродуктивного віку
припадає майже половина хворих [1, 4, 7]. Особливе епідеміологічне зна-
чення має саме рівень виявлення сифілісу серед вагітних, тому що даний по-
казник свідчить про рівень поширеності сифілітичної інфекції в загальній
популяції населення і в популяції жінок дітородного віку та впливає на показ-
ники вродженого сифілісу [3]. 

Нажаль, останнім часом доводиться зустрічатися з поєднаними формами
інфікування на ВІЛ та сифіліс [2, 3, 6, 7, 8]. Незважаючи на схожість епідеміо-
логічного розвитку обох інфекцій, до кінця не встановлено епідеміологічні
особливості поєднаного інфікування на сифіліс та ВІЛ [5, 7]. Особливості
клінічного та серологічного перебігу сифілісу у ВІЛ-позитивних осіб мають
суперечливі дані, а питання лікування сифілісу у ВІЛ-інфікованих залишається відкритим. 

Викладене вище визначає актуальність та обґрунтовує доцільність про-
ведення досліджень, спрямованих на вивчення впливу поєднаної сифілітич-
ної та ВІЛ-інфекції на перинатальне та постнатальне формування здоров'я
дітей, оцінку факторів ризику та аналізу особливостей існуючих профілактич-
них заходів та методів реабілітації дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих
матерів, хворих на сифіліс. 

Мета дослідження: удосконалення принципів та напрямків профілактики
та реабілітації здоров’я дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих
на сифіліс.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Проведено одночасне обстеження 32 матерів із сифілітичною інфекцією

під час вагітності та 33 народжених ними дітей; 21 матері з ко-інфекцією на
ВІЛ та сифіліс під час вагітності та 22 народжених ними дітей.

При клінічному обстеженні дітей враховувались анамнез, результати клі-
нічного та серологічного обстеження матерів та дітей. При епідеміологічному
аналізі матерів увага приділялася віку, сімейному стану, соціальному статусу,
шкідливим звичкам, акушерсько-гінекологічному анамнезу, основному діаг-
нозу матері під час вагітності та супутній патології, проведеному лікуванню з
уточненням обсягу, схем та повноти проведеного лікування. 
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Діагностику сифілітичної інфекції проводили за клінічними та лаборатор-
ними критеріями, які регламентуються чинними Наказами МОЗ України
(№ 286 від 07.06.04р. «Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги
населенню України», № 204 від 29.12.92р. «Про організацію лабораторної
діагностики сифілісу в Україні»). Лабораторна діагностика включала:

– комплекс стандартних серологічних реакцій (КСР): реакція зв’язування
комплементу (РЗК) з кардіоліпіновим та трепонемним антигенами; мікроре-
акція преципітації (МРП) з кардіоліпіновим антигеном;

– специфічні серологічні реакції: реакції імунофлуоресценції: РІФ-200, РІФ-абс;
– визначення Іg М та сумарних Іg G та Іg М у сироватці крові методом іму-

ноферментного аналізу (ІФА). 
Діагноз сифілісу встановлювався відповідно до «Клініко-статистичної

класифікації хвороб, розробленої на базі МКХ-10». Лікування дітей та жінок
проводилось відповідно до Наказу МОЗ України № 286 від 07.06.04р. «Про
удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України».

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При вивченні поєднаного впливу ВІЛ та сифілітичної інфекції у жінок  було

проведено порівняльний аналіз соціо-медичних та клініко-епідеміологічних
факторів у двох групах жінок: група І (n=32) – жінки, хворі на сифіліс; група II
(n=21) – жінки ко-інфіковані на ВІЛ та сифіліс. Відзначено, що найбільше жінок
було у віці 20-29 років (група І – 53,2 % (17), група ІІ – 57,1 % (12) жінок) та у
віці 30-39 років (група І – 40,6 % (13), група ІІ – 33,3 % (7) жінок. За сімейним
статусом більшість жінок групи І – 56,2 % (18), були заміжні на відміну від
жінок групи ІІ, де в шлюбі було лише 38,1 % (8) жінок. 

У більшості жінок вагітність була ускладнена супутніми соціально-значи-
мими інфекціями, в структурі яких вірусні гепатити в 4,6 разу зустрічалися ча-
стіше в групі ІІ [57,1 % (12) проти 12,5 % (4)], TORCH-інфекції в 2 рази
перевищували показники в групі ІІ [19,0 % (4) проти 9,7 % (3)], ІПСШ в 5 разів
були вищі в групі ІІ [61,9 % (13) проти 12,5 % (4)].

Інфікування на сифіліс було виявлено у (28,1±7,98)% жінок групи І та у
(28,6±9,86)% жінок групи ІІ до наставання вагітності, у (59,4±8,68)% жінок
групи І та у (47,6±10,9)% жінок групи ІІ під час вагітності, у (23,8±9,29)% жінок
групи ІІ та у (12,5±5,85)% жінок групи І в пологах. 6,3 % (2) жінок групи І та 9,5
% (2) жінок групи ІІ мали повторне інфікування на сифіліс. 

Структура клінічних форм сифілісу була майже рівнозначною у жінок в
обох групах. Ранні форми сифілісу були виявлені у 68,6 % (22) жінок групи І
та у 61,9 % (13) жінок групи ІІ. Серед ранніх форм сифілісу найчастіше зу-
стрічалися приховані форми – у 59,4 % (19) та 52,4 % (11) жінок відповідно в
групах І та ІІ. Пізні форми сифілісу у вигляді прихованих форм були у 6,3 %
(2) жінок групи І та у 4,8 % (1) жінок групи ІІ. Інші та неуточнені форми сифілісу
у 25,0 % (8) жінок групи І та у 21,9 % (7) жінок групи ІІ.

Специфічне лікування сифілісу до вагітності отримали 28,1 % (9) жінок
групи І та 28,6 % (6) жінок групи ІІ, під час вагітності 59,4 % (19) жінки групи І
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та 47,6 % (10) жінок групи ІІ, не отримали лікування 12,5 % (4) жінок групи І та
у 23,8 % (5) жінок групи ІІ. Профілактичне лікування отримали 78,1 % (25)
жінок групи І та 52,4 % (11) жінок групи ІІ. Не отримали профлікування 21,9 %
(7) жінок групи І та 47,6 % (10) жінок групи ІІ. 

Перебіг вагітності в 5 разів частіше був обтяжений соматичною патоло-
гією у жінок групи ІІ [61,9 % (13) проти 12,5 % (4)], найчастіше ускладнювався
гестозами, які у жінок групи ІІ виникали в більш ніж 2 рази частіше, ніж у жінок
групи І (42,9% проти 12,5%), анемією, яка у жінок групи ІІ виникала в 3 рази
частіше, ніж у жінок групи І (42,9% проти 6,3%. Загроза переривання вагітності
була у 19,0 % (4) жінок групи ІІ, що в 2 рази зустрічалась частіше, ніж у жінок
групи І (9,4 % (2)). 

Перебіг пологів найчастіше був ускладнений патологією плаценти, яка
майже в 2 рази превалювала у жінок групи І (61,9% в групі І проти 21,9% в
групі ІІ), серед якої ХФПН в 3,5 разів частіше відмічалась у ко-інфікованих
жінок на ВІЛ та сифіліс (33,3% в групі ІІ проти 9,4% в групі І).

У більшості жінок в обох групах вагітність завершилася фізіологічними
пологами – 75 % (24) в групі І та 71,4 % (15) в групі ІІ. Патологічний перебіг
пологів частіше був у жінок групи ІІ – 28,6 % (6), передчасні пологи у жінок
групи ІІ були в 1,5 рази частіше, ніж у групі І (38,1% проти 15,6%).

Вивчення клінічних особливостей стану здоров’я немовлят було прове-
дено у двох групах дітей, розподілених за інфекційним статусом матері під
час вагітності: група ІД (n = 33) – діти народжені від матерів із сифілітичною
інфекцією під час вагітності, група ІІД (n = 22) – діти народжені від ВІЛ-пози-
тивних матерів, хворих на сифіліс під час вагітності. 

При аналізі періоду новонародженості встановлено, що на момент народ-
ження гестаційний вік у дітей був (39±1,2) тижнів в групі ІД, та (38±1,5) тижнів
в групі ІІД. Середній показник маси дітей групи ІД становив (3392±450) г, а в
групі ІІД (2827±247) г. Середній показник довжини тіла дітей групи ІД становив
(52,5±2,8) см, та (50,2±2,1) см дітей групи ІІД, з ознаками гестаційної незріло-
сті в 2,4 рази було більше дітей в групі ІІД [36,4 % (8) проти 15,2 % (5)].

Те, що при народженні жодна дитина на 1-ій хвилині життя не мала оцінки
за шкалою Апгар у 9 та 10 балів, а на 5-ій лише у 6,1 % (2) дітей групи ІД  стан
стабілізувався до 9 балів, свідчить про асфіксію та гіпоксію різних ступенів у
майже всіх дітей. З ознаками ЗВУР було 50,1 % (11) дітей групи ІІД, що в 3,3
рази більше ніж в групі ІД, де цей показник становив 15,1 % (5). 

Найбільше патологічних станів новонароджених було виявлено у дітей
групи ІІД, а саме: неспецифічна супутня соматична патологія у 45,5 % (10),
що в 1,3 рази більше, ніж у дітей групи ІД – 36,4 % (12), неврологічна патологія
– 40,9 % (9), що в 1,5 рази вища, ніж у дітей групи ІД – 24,2 % (8), шкірні за-
хворювання – у 15,2 % (5) дітей групи ІД, та у 22,7 % (5) дітей групи ІІД. Також
були виявлені вади серця у 9,1 % (2) дітей групи ІІД, гідроцефалія у 3,0 % (1)
дітей групи ІД, кривошия у 9,1 % (2) дітей групи ІІД, дакріоцистит у 6,1 % (2)
дітей групи ІД. При рентгенологічному обстеженні патогномонічних ознак
вродженого сифілісу виявлено не було. 
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При первинному серологічному обстеженні виявлено, що МРП з кардіо-
ліпіновим антигеном була негативною у більшості дітей в обох групах, а саме
у 66,7 % (22) дітей в групі ІД та 59,1 % (13) дітей в групі ІІД. Позитивні резуль-
тати МРП у титрі 1:2 і вище в 2 рази частіше відзначались у дітей групи ІІД.
За результатами РЗК з кардіоліпіновим антигеном, встановлено, що різко по-
зитивні реакції відмічались в 1,5 рази частіше у дітей групи ІІД, ніж у групі ІД
[18,2 % (4) проти 12,1 % (4)]. Негативні результати РІФ-абс були у 27,3 % (9)
дітей групи ІД та у 22,7 % (5) дітей групи ІІД. Позитивні результати були у 72,7
% (24) дітей групи ІД та у 77,3 % (17) дітей групи ІІД. Негативні результати
РІФ-200 були у 51,5 % (17) дітей групи ІД та у 40,9 % (9) дітей групи ІІД.
Позитивні результати були у 48,5 % (16) дітей групи ІД та у 59,1 % (13) дітей
групи ІІД. При дослідженні сироватки крові дітей на наявність специфічних
імуноглобулінів класу М до ДНК Тr. pallidum методом ІФА специфічних проти-
сифілітичних Ig М не було виявлено в жодному випадку, що підтверджувало
відсутність вродженого сифілісу в обстежуваних немовлят. 

За результатами серологічного і клінічного обстеження та в залежності
від адекватності проведеної терапії матері, було призначено та проведено
профілактичне лікування 39,4 % (13) дітям групи ІД та 68,2 % (15) дітям групи
ІІД. Профілактичне лікування дітей проводилося за стандартною методикою
препаратами пеніцилінового ряду, що є основними засобами при лікуванні
сифілісу. Тривалість профілактичного лікування залежала від адекватності
лікування матері та КСР дітей. Після проведеного профілактичного лікування
діти перебували на клініко-серологічному контролі (КСК). При динамічному
спостереженні результатів КСК виявлено, що негативація КСР у дітей в обох
групах відбулася протягом першого місяця, а РІФ – протягом 6 місяців після лікування. 

При первинному обстеженні на наявність специфічних протисифілітичних
сумарних Ig M та Ig G в сироватці крові дітей методом ІФА встановлено, що у
віці 0 – 3 місяців у 72,7 % (24) дітей групи ІД та у 77,3 % (17) дітей групи ІІД
результати були позитивними. Лише у 9,1 % (3) дітей групи ІД та у 9,1 % (2)
дітей групи ІІД результати були негативними. Середні значення рівню сума-
рних Ig M та Ig G у сироватці крові були найвищими у дітей у віці 0 – 3 місяців
в групі ІД, які майже в 2 рази перевищували відповідні значення в групі дітей
ІІД, а саме (3,820±1,429) проти (2,170±0,866) од. оптичної густини (ОГ). У віці
старше 3 – 6 місяців середні значення сумарних Ig M та Ig G були
(3,423±1,369) од. ОГ у дітей в групі ІД, та (2,142±0,556) од. ОГ у дітей в групі
ІІД. У віці старше 6 – 9 місяців позитивні результати не були виявлені у дітей
групи ІІД, а в групі ІД становили (1,402±0,813) од. ОГ, у віці старше 9 – 12 мі-
сяців значення були на рівні (0,151±0,034) од. ОГ. У віці старше 12 – 15 місяців
результати були у 100 % дітей негативними. У динамічному спостереженні
відмічалася стійка тенденція до негативації показників у дітей в обох групах,
але у дітей групи ІІД негативація відбулася в 2 рази швидше (до 6 місяців),
ніж у дітей групи ІД (12 – 15 місяців) у зв’язку з тим, що більшість дітей групи
ІІД отримали профілактичне лікування. 
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ВИСНОВКИ
У роботі надано теоретичне обґрунтування та нове вирішення наукової

задачі сучасної дерматовенерології – удосконалення принципів та напрямків
профілактики та реабілітації здоров’я дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих
матерів, хворих на сифіліс з урахуванням впливу материнських факторів.

1. При проведенні клінічного моніторингу дітей виявлено, що в порівнянні
з показниками у дітей з перинатальним контактом на сифіліс, з ознаками
морфо-функціональної незрілості та ЗВУР було більше саме дітей з перина-
тальним контактом на ВІЛ та сифіліс. Показано, що у таких дітей в ранньому
неонатальному періоді частіше відмічалися порушення постнатальної адап-
тації, що проявлялося відхиленнями в неврологічному статусі – 40,9 % (9),
наявністю неспецифічної соматичної патології – 45,5 % (10), респіраторним
дистрес-синдромом – 13,6 % (3).

2. Встановлено, що при первинному серологічному дослідженні методом
ІФА у більшості дітей були виявлені позитивні реакції на сумарні Ig M та Ig G,

а саме: у 72,7 % (24) дітей від матерів із сифілітичною інфекцією з середнім
показником (3,820 ± 1,429) од. ОГ та у 77,3 % (17) дітей від матерів із поєдна-
ною інфекцію на ВІЛ та сифіліс із середнім показником (2,170 ± 0,866) од. ОГ,
негативація яких, при динамічному спостереженні, в 2 рази швидше (до 6-
місячного віку) настала у дітей з контактом на ВІЛ та сифілітичну інфекцію. 

3. При проведенні аналізу взаємозв’язку між проведеним профілактичним
лікуванням дітям та отриманими негативними результатами сумарних IgM та
IgG, було визначено достовірний статистичний зв'язок (χ(1)2=4,4, φ=0,35,
p=0,04), який вказував на те, що після проведення профілактичного лікування
реабілітація дітей наставала в 2,25 рази швидше в 95 % випадках (ВР=2,25,
95 % ДІ: 1,03-4,91) що вказує на доцільність призначення профілактичного лікування
сифілітичної інфекції дітям із поєднаним перинатальним контактом на ВІЛ та сифіліс.

4. Теоретично доведено вплив поєднаного інфікування на формування
здоров’я дітей, що обґрунтовує доцільність розробки диференційованих по-
казань до проведення профілактичного лікування дітям з одночасним пери-
натальним контактом на ВІЛ та сифілітичну інфекцію з метою їх реабілітації
від сифілітичної інфекції. 
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Н.М. Нечипоренко
Разработка дифференцированных показаний к проведению
профилактического лечения детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей, больных сифилисом
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика
Введение. Несмотря на сходство эпидемиологического развития ВИЧ и

сифилитической инфекции, до конца не установлены эпидемиологические
особенности сочетанного инфицирования у беременных и эффективность
противосифилитического профилактического лечения детям с одновремен-
ным перинатальным контактом с ВИЧ и сифилитической инфекцией.

Цель. Провести клинико-серологическое динамическое наблюдение
детей с перинатальным контактом с ВИЧ и сифилитической инфекцией с уче-
том полученного лечения и сформулировать показания к лечению и реаби-
литации детей, рожденных от ВИЧ - инфицированных женщин, больных
сифилисом во время беременности.

Результаты. В работе представлены результаты проведенного клинико-
лабораторного обследования 21 матери и их 22 новорожденных детей с
перинатальным контактом с ВИЧ и сифилитической инфекцией. В ходе
исследования были изучены особенности преморбидного фона матерей,
ко-инфицированных ВИЧ и сифилисом и клинико-серологические особенно-
сти формирования здоровья детей с перинатальным контактом с ВИЧ и
сифилитической инфекцией. Впервые определена эффективность специфи-
ческого профилактического лечения у детей, рожденных от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей, больных сифилисом. Обоснованно дифференцированный
подход к реабилитации детей с учетом инфекционного статуса и медико-
социальных особенностей матерей во время и после беременности.

Выводы. Теоретически доказано влияние сочетанного инфицирования
на формирование здоровья детей, что обосновывает целесообразность про-
ведения профилактического лечения детям с перинатальным контактом с
ВИЧ и сифилитической инфекцией с целью их реабилитации от сифилити-
ческой инфекции.
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Ключевые слова: ВИЧ, сифилис, беременность, ко-инфицирование
ВИЧ и сифилис.

N. M. Nechyporenko
Development of differentiated indications for prophylactic 

treatment of children born to HIV-infected mothers with syphilis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

Introduction. Despite the similarity of HIV epidemiological development and

syphilitic infection there are not fully established epidemiological features of dual

infection in pregnant women and the effectiveness of preventive antisyphilitic treat-

ment of children with prenatal exposure to HIV and syphilis infection.

Aim. To conduct clinical and serological dynamic observation of children with

prenatal exposure to HIV and syphilis infection taking into account received treat-

ment and to determine the indications for treatment and rehabilitation of children

born to HIV-infected women with syphilis during pregnancy.

Results. The paper presents the results of clinical and laboratory examination

of 21 mothers and their 22 newborns with prenatal exposure to HIV and syphilis infection.

There were studied the features of premorbid profile of mothers co-infected

with HIV and syphilis and clinical and serological features of the formation of chil-

dren's health with prenatal exposure to HIV and syphilis infection. There was de-

termined for the first time the effectiveness of specific preventive treatment in

infants born to HIV-infected mothers with syphilis. There was substantiated differ-

entiated approach to the rehabilitation of children taking into account infection sta-

tus and medical and social features of mothers during and after pregnancy.

Conclusions. There was theoretically proved the effect of dual infection on

children's health, that substantiates reasonability of prophylactic treatment of chil-

dren with prenatal exposure to HIV and syphilis infection for the purpose of their

recovery from syphilitic infection.

Key words: HIV, syphilis, pregnancy, co-infection of HIV and syphilis.

Відомості про автора: 
Нечипоренко Наталія Михайлівна - к.мед.н., асистент кафедри дерматовенеро-

логії НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України. Адреса: Київ, вул. Богатирська, 32. 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

477
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



УДК 616.5;616.97
© А.О. РЕЗНІКОВА, 2014

А.О. Резнікова 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
У IGE - ЗАЛЕЖНОГО ТА  IGE – НЕЗАЛЕЖНОГО 

АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ 
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика 
Вступ. Атопічний дерматит (АД) являється хронічним, рецидивуючим

захворюванням яке дуже серйозно впливає на якість життя пацієнтів різного
вікового діапазону. Клінічна картина захворювання у дітей і дорослих суттєво
відрізняється в залежності від сімейного анамнезу, умов праці, життя та алер-
гічних факторів які по-різному впливають на різні вікові категорії хворих.

Мета. Дослідження клінічної характеристики дітей та дорослих у IgE -

залежного та IgE - незалежного атопічного дерматиту
Методи. Під спостереженням перебували хворі на АД різних вікових груп,

та різним характером ураження шкіри. Хворі були обстежені на рівень загаль-
ного IgE в сироватці крові, оцінені за системою SCORAD. 

Результати. Встановлено, що 50% обстежених мають IgE залежний АД,
в той час як у всіх пацієнтів лікування співпадало з періодом загострення та
вираженою реакцією на шкірі. Незважаючи на суворе дієтичне харчування з
виключенням продуктів-тригерів при АД – осінньо-весняний періоди загост-
рення залишаються не змінними.  1/3 обстежених пацієнтів припадає на вік
від 2 до 15 років, сімейний анамнез яких не обтяжний мають більше 30% ура-
ження шкіри, що свідчить про підвищений рівень захворюваності на який
впливають фактори зовнішнього середовища. 

Висновки. Клінічна картина атопічного дерматиту у хворих під час
загострення не завжди корелює з підвищенням рівня загального IgE. Таким
чином, можна стверджувати, що IgE-незалежний АД може проявлятись
поширеним висипом на шкірі, вираженою ліхеніфікацією, екскоріаціями та
інфільтрацією шкіри, стійкою алергічною реакцією на зовнішні подразники у
різних вікових групах. 

Ключові слова: атопічний дерматит,  лікування АД, імунологія, клінічні
особливості АД, SCORAD, параметри шкіри, вікові особливості АД.

ВСТУП
Атопічний дерматит (АД) – генетично детерміноване хронічне запальне

імунопатологічне захворювання шкіри, що характеризується свербежем, ре-
цидивуючим стадійним перебігом з відповідними клініко-морфологічними
особливостями залежно від віку, частіше – на основі IgE-залежних механізмів
[5]. АД становить актуальну проблему сучасної дерматології, займає одне з
провідних місць у структурі дерматологічних захворювань не тільки у зв'язку
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із збільшенням кількості хворих, але й зі зміною екологічних, соціальних умов
життя. АД, як хронічне захворювання, суттєво погіршує якість життя пацієнта, його ро-
дини, призводить до порушень в емоційній сфері та соціальної дезадаптації [1]. 

Частіше всього це захворювання розвивається з генетичною (спадковою)
схильністю до алергії під дією факторів зовнішньої та внутрішньої середи.
При наявності алергічного захворювання у двох батьків ризик розвитку АД у
дитини складає 60-80%, у одного з батьків – до 45-50%. Ризик формування
АД у дітей від здорових батьків може сягати від 10% до 20% [6,14]. Серед
факторів, які провокують виникнення і розвиток атопічного висипу у дітей із
спадковою схильністю, найбільш важливе значення мають харчові продукти,
інгаляційні алергени, зовнішні подразники фізичного характеру, тваринного
та рослинного походження (контактні алергени), метеорологічні фактори.
Важливе значення у виникненні алергії у дітей мають домашні тварини, пух,
шерсть [9]. Однак із віком, при тяжких видах АД, виникає великий ризик на
тлі харчової алергії, формування побутової, пильцьової, грибкової алергії з
подальшим виникненням, важких за характером перебігу, лікуванням та про-
гнозом, таких захворювань, як бронхіальна астма, алергічні коньюктивіти,
риніти та інше [2,12]. 

Для пошуку алергенів, які спричинюють розвиток симптомів АД у конкрет-
ного пацієнта, використовуються такі методики, як детальний збір алерголо-
гічного анамнезу, ведення харчового щоденника, за показаннями –
постановка прик (prick) – тесту (дітям від 3-років лише в стадії клінічної ремі-
сії), визначення специфічних та загального IgE в сироватці крові [13].

Харчова алергія являється загальною умовою, що грає важливу роль в
патогенності та підтримки АД, однак, перед тим, як вводити обмежуючі дієти,
необхідне досконале обстеження [15].

АД поширений у осіб обох статей і в різних вікових групах. Точних даних
про їх частоту в популяції немає. Захворюваність, за відомостями різних ав-
торів, коливається від 6 до 15 на 1 тис. населення. Частіше хворіють жінки
(65%), рідше – чоловіки (35%); поширеність АД в містах вище, ніж у сільській
місцевості [10]. Етіологія і патогенез АД остаточно не з'ясовані. Широко по-
ширена теорія алергічного генезу АД, яка пов'язує появу захворювання з
вродженою сенсибілізацією і здатністю до утворення реагінових (IgЕ) антитіл.
У хворих з АД різко підвищений вміст загального IgЕ, що включає в себе і ан-
тиген-специфічні IgE до різних алергенів [7]. Імуногенез АД визначається
особливостями генетично обумовленою імунною відповіддю на антиген під
дією різних провокуючих факторів. При АД тривала експозиція антигену, сти-
муляція Th2-клітин, продукція алерген-специфічних IgЕ, дегрануляція огряд-
них клітин, еозинофільна інфільтрація і запалення, які посилюються внаслідок
пошкодження кератиноцитів через разчухи, призводять до хронічного запального про-
цесу в шкірі, що грає найважливішу роль в патогенезі шкірної гіперреактивності [4,8].

Відомо, що однією з ключових особливостей атопічного дерматиту є
сухість шкіри, зумовлена пошкодженням шкірного бар’єра і посиленням
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трансепідермальної втрати води. Це пов’язано з порушенням процесів оро-
говіння, внаслідок генетичного дефекту особливого білка людської шкіри —
філагрину, а також зі зміною ліпідного складу шкірного бар’єра, що
виявляється зниженням вмісту церамідів І і ІІІ на тлі зростання вмісту холе-
стерину. Крім того, змінюється рівень pH шкіри до лужних значень 6,5 - 7,5 (в
нормі — 5,5), і це полегшує заселення бактеріальною та грибковою флорою.
Те, що сухість шкіри (ксероз) та дефекти бар’єрної функції шкіри впливають
на перебіг атопічного дерматиту, є беззаперечним фактом. За результатами
багатьох досліджень встановлено, що існує взаємозв’язок між свербежем,
сухістю і запаленням шкіри, однак, що є первинним у цих процесах, до кінця
невідомо. Останнім часом дефекти бар’єрної функції шкіри розглядають як
одну з важливих ознак АД, що призводить не лише до ксерозу, а й до зни-
ження рівня антимікробних речовин у шкірі та підвищення трансепідермаль-
ної втрати води. Одні науковці розглядають порушення шкірного бар’єра як
первинний ланцюг у розвитку АД, що сприяє проникненню алергенів у шкіру,
які в подальшому ініціюють запальний процес і гіперреактивність. Інші,
навпаки, вважають, що порушення бар’єрної функції шкіри є вторинним процесом,
який розвивається у відповідь на проникнення алергенів та іритантів у шкіру [16].

Формування толерантності до продуктів харчування забезпечують фак-
тори місцевого та системного імунітету. В кишечнику антиген перетворюється
в толерогенну (неалергенну) форму. Вона має незначні структурні відмінності
від початкової форми, але викликає пригнічення клітинної імунної відповіді
за допомогою стимуляції Тклітин CD8+ [11]. Атопічний дерматит виникає внас-
лідок зниження чи відсутності толерантності до харчових алергенів або її
втрати, яке сприяє посиленню контакту антигену харчових продуктів з кліти-
нами імунної системи кишечнику, що призводить до гіперпродукції специфіч-
них антитіл з подальшим розвитком гіперчутливості [3].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Під нашим спостереженням перебувало 58 хворих віком від 2 до 50 років.

У 32 хворих процес локалізувався переважно на шкірі кінцівок, у 9 процес
локалізувався переважно на шкірі кистей, обличчі та шиї, а у 17 – АД мав по-
ширений характер, охоплюючи шкіру обличчя, тулуба, шиї, верхніх та нижніх
кінцівок. Усіх пацієнтів турбував свербіж та відчуття печії при контакті з водою.
У значної частини хворих 17хворих (13 дітей та 4 дорослих) спостерігались
екзематозні висипи з вираженим поліморфізмом морфологічних елементів,
помірне мокнуття з серозним або серозно-гнійним ексудатом, геморагічні
кірочки на інфільтрованому фоні. У 19 пацієнтів (10 дітей та 9 дорослих) на
фоні еритематозно-сквамозних осередків та сухості шкіри відзначалися чис-
ленні запальні фолікулярні папули, ліхеноїдні папули, ділянки ліхеніфікації та
екскоріації. Легкий ступінь тяжкості хвороби визначено у 22, середній – у 24,
тяжкий – у 12 хворих. Хворі були з різною площею ураження АД: до 10% - 5,
до 20% - 11, 30-50% - 33, понад 50% - 20 хворих.

Всі хворі були оцінені за індексом SCORAD (об’єктивний і стандартизо-
ваний метод оцінки ураження шкіри при АД) та на апараті визначення функцій
шкіри SOFT PLUS.  
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Хворі знаходились на стаціонарному лікуванні в період загострення
захворювання, отже обстеження проводились на початку лікування з метою
визначення IgE – залежного атопічного дерматиту в різних вікових групах.
Також обстеження включало в себе збір сімейного анамнезу, анамнезу АД,
супутніх захворювань, способу життя та факторів зовнішнього середовища,
які впливають на загострення захворювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГВОРЕННЯ
В результаті обстеження виявлено, що у 25 осіб – обидва з батьків страж-

дають на АД, алергічні риніти або бронхіальну астму. У 17 осіб – страждає
на алергічні захворювання лише один за батьків, в той час як у 16 пацієнтів
(віком від 2 до 15 років) жоден з батьків не хворіє алергодерматозами. Всі
пацієнти під час стаціонарного лікування вели щоденник харчування та були
обмежені на молочне харчування, фрукти (окрім зелених яблук «семиренка»),
шоколад та солодкі хлібобулочні продукти. Однак виявлено, що не завжди
обмеження продуктів-тригерів співпадають на зменшення загострення та про-
гресування висипу. У 49 хворих період загострення співпадає з осінньо-
весінньою зміною кліматичних умов, в той час як у 9 хворих на загострення
висипу погодні умови не впливають на протікання АД. Майже всі хворі відмічають, що
у літній період відмічається стійкий період ремісії, не зважаючи на харчування.

У дітей віком до 10 років, а таких 29 осіб – загострення захворювання у
100% співпадає з харчовою реакцією на продукти тригери при АД, з них 8 хво-
рих також відмічають стійку реакцію на домашній пил, шерсть домашніх та
диких тварин, плісняву. Пацієнти старше 10 років (29 осіб)  відмічають більш
виражену алергологічну реакцію на домашній пил, шерсть домашніх та диких
тварин, плісняву та періодами цвітіння квітів, кущів та дерев. Всі хворі були
обстежені на апараті Soft Plus, за такими показниками функцій шкіри, як з
воложення, рН, еластичність, жирність, температура, меланін. У 46 хворих
рівень вологості на уражених ділянках (кінцівки) був у проміжках між 10 до 30
у.о., у 12 – від 30 до 50 (вологість відмічається у показниках від 0 до 100 у.о.).
У 58 хворих рівень рН коливався в межах норми від4,5 до 5,5. Показники жир-
ності шкіри які в межах від 0 до 100 у.о., у всх хворих були 0. Температура
шкіри у вогнищі коливалась від 33,2 до 35,6 градусів. Меланін шкіри у всіх
пацієнтів відмічався у проміжку від 8 до 35 у.о., показники від 0 до 100.

Обстеження на рівень загального IgE довело, що у 28 пацієнтів рівень
IgE в сироватці крові підвищений та співпадає з періодом загострення захво-
рювання та реакцією на шкірі. Підвищення рівня загального IgE відмічалось
у 12 дітей віком від 2 до 6 років від 95 до 1000,0 МО/мл (в контролі верхня
межа 70,0 МО/мл). У 3 дітей віком від 6 до 10 років показники були в межах
від 125,0 до 160,0 МО/мл, (контроль до 90,0 МО/мл). У дітей віком від 10 до
15 років показники норми до 120,0 МО/мл, серед них відмічались пацієнти з
підвищеним рівнем IgE від 120,0 до 490,0 МО/мл. У дорослих віком старше
15 років рівень загально IgE в контролі до 130,0 МО/мл, серед них 8 хворих
показники загального IgE  були від 510,0 до 1000,0 МО/мл. Слід зазначити,
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що концентрація загального IgЕ в сироватці більше 100,0 МО/мл може спо-
стерігатись також при алергічних реакціях, гельмінтозі, гіпер-IgE синдромі,
IgE-мієломі та деяких інших патологічних станах. Ізваріабельністю цього
показника серед різних вікових груп.  У інших 29 осіб рівень загального IgE

залишається в межах норми, не зважаючи на стійкий запальний процес на
шкірі. Це свідчить про наявний IgE незалежний АД. Слід зазначити, що у 4х
хворих на АД показники загального IgЕ в сироватці сягають 1000, МО/мл (3па-
цієнти старше 15 років і одна дитина 10 років), що дійсно співпадає з розпов-
сюдженістю процесу на шкірі.

ВИСНОВКИ
Клінічна картина атопічного дерматиту у хворих під час загострення не

завжди корелює з підвищенням рівня загального IgE. Таким чином, можна
стерджувати, що IgE-незалежний АД може проявлятись поширеним висипом
на шкірі, вираженою ліхеніфікацією, екскоріаціями та інфільтрацією шкіри,
стійкою алергічною реацією на зовнішні подразники у різних вікових групах.
Однак слід відмітити, що у дітей віком до 10 років реакція шкіри переважно
залежить від продуктів-тригерів, в той час як хворі старше 10 років відмічають
залежність висипу з способом життя, умовами життя і праці, побутовими
алергенами та погодними умовами.
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А.А. Резникова 
Клиническая характеристика детей и взрослых у IgE - зави-

симого и IgE - независимого атопического дерматита
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика
Введение. Атопический дерматит (АД) является хроническим, рециди-

вирующим заболеванием которое очень серьезно влияет на качество жизни
пациентов разного возрастного диапазона. Клиническая картина заболева-
ния у детей и взрослых существенно отличается в зависимости от семейного
анамнеза, условий труда, жизни и аллергических факторов по-разному
влияют на разные возрастные категории больных.

Цель. Исследование клинической характеристики детей и взрослых в IgE
- зависимого и IgE - независимого атопического дерматита.

Методы. Под наблюдением находились больные АД различных возраст-
ных групп, и различным характером поражения кожи. Больные были обсле-
дованы на уровень общего IgE в сыворотке крови, оценены по системе SCORAD.

Результаты. Установлено, что 50 % обследованных имеют IgE зависи-
мый АД, в то время как у всех пациентов лечение совпадало с периодом
обострения и выраженной реакцией на коже. Несмотря на строгое диетиче-
ское питание с исключением продуктов-триггеров при АД – осенне-весенний
периоды обострения остаются неизменными. 1/3 обследованных пациентов
приходится на возраст от 2 до 15 лет, семейный анамнез которых не обре-
менительный имеют более 30% поражения кожи, что свидетельствует о влия-
нии факторов внешней среды на повышение уровня заболеваемости.
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Выводы. Клиническая картина атопического дерматита у больных во
время обострения не всегда коррелирует с повышением уровня общего IgE.

Таким образом, можно утверждать, что IgE - независимый АД может про-
являться распространенной сыпью на коже, выраженной лихенификацией,
экскориациями и инфильтрацией кожи, устойчивой аллергической реакции
на внешние раздражители в разных возрастных группах. 

Ключевые слова: атопический дерматит, лечение АД, иммунология, клиниче-
ские особенности АД, SCORAD, параметры кожи, возрастные особенности АД.

А.A. Reznikova 
Clinical characteristics of children and adults in IgE-dependent

and IgE-independent atopic dermatitis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

Introduction. Atopic dermatitis (AD) is a chronic, relapsing disease that seri-

ously affects the quality of life of patients of all age ranges. The clinical picture of

the disease in children and adults significantly differs depending on the family his-

tory, working and living conditions, as well as allergic factors that have various ef-

fects on different age groups of patients.

Aim. The study of clinical characteristics of children and adults in IgE-depen-

dent and IgE-independent atopic dermatitis.

Methods. The patients with AD of different age groups and with different na-

ture of skin lesions were under the observation. They were examined for the level

of total IgE in blood serum by means of the SCORAD system.

Results. It was established that 50 % of patients are IgE-dependent for AD,

whereas in all the patients the treatment coincided with the periods of exacerbation

and severe skin reaction. Despite the strict diet with the exception of food-triggers

in AD, the exacerbation remains the same in autumn and spring periods. 1/3 of

the examined patients aged 2-15 years, whose family history is not burdensome,

have more than 30% of skin lesions; it means that the increased incidence de-

pends on the environmental factors.

Conclusions. Clinical features of atopic dermatitis in patients during the ex-

acerbations not always correlate with the increased levels of total IgE. Thus, we

can confirm that IgE-independent AD may have the following manifestations: ex-

tended skin rash, severe lichenification, excoriations and infiltration of the skin, re-

sistant allergic response to external stimuli in different age groups.

Key words: atopic dermatitis, treatment of AD, immunology, clinical features

of AD, SCORAD, measurements of skin, age features of AD.
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К.М. Хобзей

ВІТИЛІГО: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХВОРИХ, АНАЛІЗ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

ТА КОМОРБІДНИХ СТАНІВ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика,
Медичний центр «Інститут псоріазу та хронічних

дерматозів», м. Київ
Вступ. Вітиліго - це хронічний дерматоз зі спадковою схильністю, який

проявляється появою на шкірі плям з відсутністю пігментації і гістологічними
ознаками прогресивного зниження кількості меланоцитів в цих ділянках.
В загальній популяції розповсюдженість вітиліго складає близько 1%.

Матеріали і методи. Під спостереженнями в умовах медичного центру
«Інститут псоріазу та хронічни дерматозів» знаходилось 89 хворих на вітиліго
(39 чоловіків і 50 жінок у віці від 7 до 56 років). 

Результати. Дебют вітиліго відбувся у віці до 21 року і від 21 до 30 років,
відповідно 55 (61,8%) і 19 (21,4%) осіб. Значно рідше дерматоз розвивався у
віці від 31 до 40 і від 41 до 50 років, відповідно 10 (11,2%) і 5 (5,6%) пацієнтів.
Більшість пацієнтів, що знаходились під нашим спостереженням, 58 ( 65,2%)
не змогли вказати ймовірну причину виникнення вітиліго. 16 (17,9%) пацієнтів
назвали нервово-психічні чинники (гостре або хронічне психоемоційне пере-
вантаження),  7 (7,9%) – гострі або хронічні інфекційні захворювання (грип,
хронічний тонзиліт, пневмонія), 4 (4,5%) – спадкову схильність, 3 (3,4%) – фізичні
чинники (переохолодження, перегрівання), 1 (1,1%) – контакт з хімічними речовинами.

Висновки. У пацієнтів, яких ми спостерігали, представлені різні клінічні
форми вітиліго. Розподіл пацієнтів за статтю, віком, клінічним перебігом віти-
ліго відповідає популяційним особливостям дерматозу. Наведений аналіз
коливань його проявів підкреслює нагальну необхідність пошуку обґрунтова-
них підходів до їх вивчення та розробки диференційованої лікувальної тактики.

Ключові слова: вітиліго, хворі, аналіз, етіологічні чинники, коморбідні стани.
ВСТУП
Вітиліго - це хронічний дерматоз зі спадковою схильністю, який про-

являється появою на шкірі плям з відсутністю пігментації і гістологічними
ознаками прогресивного зниження кількості меланоцитів в цих ділянках.
В загальній популяції розповсюдженість вітиліго складає близько 1% . Вітиліго
дебютує в молодому віці, так у більш ніж половини пацієнтів початок захво-
рювання  припадає на вік до 20 років, а у віці до 30 років - у 70-80%. Обидві
статі уражаються з однаковою частотою.
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Клінічна картина при вітиліго проявляється появою депігментованих
молочно-білих плям на шкірі, слизових, знебарвленням волосся (лейкотри-
хія). Плями, як правило, розміщуються симетрично, мають нерівні контури,
неправильну форму, і розміщуються здебільшого на шкірі навколо природніх
отворів на обличчі, промежині, та дистальних відділів кінцівок. В період
прогресування процесу вітилігінозні плями можуть мати запальний вінчик по периферії. 

Мета дослідження: аналіз клінічної характеристики хворих на вітиліго,
виявлення основних етіо-патогенетичних чинників розвитку та особливостей
перебігу дерматозу.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Під спостереженнями в умовах медичного центру «Інститут псоріазу та

хронічні дерматозів» знаходилось 89 хворих на вітиліго (39 чоловіків і 50 жінок
у віці від 7 до 56 років). Групу контролю утворили 15 здорових осіб, співста-
вимих за статтю і віком.

У кожному окремому випадку діагноз ставився на основі клінічного
обстеження пацієнта з урахуванням анамнестичних даних. Проводилось
загально клінічне обстеження, котре включало в себе: загальні аналізи крові
та сечі, аналізи крові на глюкозу, калу на наявність гельмінтів, біохімічне
дослідження крові, бактеріальне дослідження кишкової флори, рентгеногра-
фію легень, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і щито-
подібної залози, електрокардіографію.

Хворих консультували ендокринолог, педіатр, психоневролог, гастроен-
теролог, кардіолог, отоларинголог, стоматолог, ортопед, гінеколог, уролог.
При наявності супутньої патології призначалося відповідне лікування.

Якість життя досліджувалась у 89 хворих шляхом визначення Дермато-
логічного індексу якості життя (ДІЯЖ - DLQI), котрий обчислювався за допо-
могою відповідей пацієнтів на 10 стандартних запитань. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою
комп’ютерної програми Microsoft Exсel 2000. Визначали середньоарифме-
тичну величину (М), середньоквадратичне відхилення (σ), помилку визна-
чення середньої  арифметичної (m). Отримані результати обробляли
методами варіаційної статистики  та кореляційного аналізу з використанням
критеріїв Фішера та Стьюдента (t). За вірогідну приймали різницю середніх
при p< 0,05. Для визначення характеру зв’язку між показниками обчислювали
коефіцієнт кореляції (r) [98].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Клінічна характеристика хворих на вітиліго. Розподіл пацієнтів за статтю

і віком має співставимий характер. Серед пацієнтів було 39 чоловіків і 50 жінок
у віці до 21 року – 19 осіб, від 21 до 30 – 18, від 31 до 40 – 21, від 41 до 50 –
19, від 51 до 60 – 12 хворих.

Тривалість захворювання коливалася від 3 тижнів до 24 років. Найча-
стіше у пацієнтів, що знаходились під нашим спостереженням, зустрічалася
тривалість захворювання до 5 і від 5 до 10 років, котра встановлена відпо-
відно у 34 (38,2%) і 28 (31,5%) осіб. Найрідше вона констатувалася у інтервалі
від 21 до 25 років – 5 (5,5%) хворих.
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Розподіл пацієнтів за віком, в якому відбувся дебют вітиліго продемон-
стрував наступні результати: у переважної більшості пацієнтів, що знаходи-
лись під нашим спостереженням, дебют вітиліго відбувся у віці до 21 року і
від 21 до 30 років, відповідно 55 (61,8%) і 19 (21,4%) осіб. Значно рідше дер-
матоз розвивався у віці від 31 до 40 і від 41 до 50 років, відповідно 10 (11,2%)
і 5 (5,6%) пацієнтів.

Чинники, що сприяють виникненню вітиліго, відображені на рис. 1.

Рис. 1.Чинники, що сприяють виникненню вітиліго
Як доводить рис. 1., більшість пацієнтів, що знаходились під нашим спо-

стереженням, 58 ( 65,2%) не змогли вказати ймовірну причину виникнення
вітиліго. 16 (17,9%) пацієнтів назвали нервово-психічні чинники (гостре або
хронічне психоемоційне перевантаження),  7 (7,9%) – гострі або хронічні
інфекційні захворювання (грип, хронічний тонзиліт, пневмонія), 4 (4,5%) –
спадкову схильність, 3 (3,4%) – фізичні чинники (переохолодження, перегрі-
вання), 1 (1,1%) – контакт з хімічними речовинами.

Розподіл хворих за професією наведений був наступним: найбільшу
питому вагу серед усіх хворих, яких ми спостерігали, склали студенти та учні
23 (24,7%) осіб, службовці 20 (22,5%) і тимчасово не працюючі 18 (20,2%).
13 (14,6%) пацієнтів були робітниками промислових і сільськогосподарських
підприємств, 9 (10,1%) – будівельниками і 7 (7,9%) – домогосподарками.

Супутня патологія діагностована у 66 (74,2%) хворих і наведена в таблиця.
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Таблиця
Супутня патологія у хворих на вітиліго

Як демонструє таблиця, найчастіше у хворих відмічалась патологія шлун-
ково-кишкового тракту, центральної та периферичної нервової системи і
периферичного кровообігу, відповідно, у 19 (21,4%), 15 (16,9%) і 10 (11,2%)
осіб. Гінекологічні захворювання діагностувались у 4 (8,0%) жінок, а серцево-
судинні у 7 (7,9%) пацієнтів. Патологія ендокринної системи, органів дихання,
опорно-рухового апарату та сечової системи ідентифікувались, відповідно, у
5 (5,6%), 4 (4,5%), 4 (4,5%) і 2 (2,2%) осіб. Серед перенесених захворювань
переважали респіраторно-вірусні інфекції, зафіксовані у 82 (92,1%) пацієнтів.

Усі хворі раніше отримували традиційну терапію (седативні засоби,
вітаміни, ферменти, ПУВА – терапію), але без бажаного ефекту.

Більшість пацієнтів – 58 (65,2%) – відмічали появу перших ознак вітиліго
або прогресування патологічного процесу у весняно-літній період, 19 (21,4%)
– у осіннє-зимовий, а 12 (13,4%) – не пов’язували перебіг дерматозу з порою року.
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Четверо (4,5%) хворих вказували на появу продромальних явищ у вигляді
несуттєво виразних відчуттів свербіжу або печії та парестезій. 15 (16,9%) осіб
відмічали розвиток депігментованих плям на ділянках впливу механічних,
хімічних і фізичних чинників.

Спадковий характер вітиліго ідентифікований у 7 (7,9%) пацієнтів.
Локалізовані клінічні прояви патологічного процесу діагностовано у 42

(47,2%) хворих, а генералізовані  у 47 (52,8%).
Розподіл хворих за клінічними формами та стадіями вітиліго. У 22 паці-

єнтів була діагностована фокальна форму вітиліго, у 20 – сегментарна, у 24
– вульгарна та у 23 – акрофаціальна. Прогресуюча стадія дерматозу вста-
новлена у 43, а стаціонарна – у 46 хворих. При фокальній формі вони від-
мічені, відповідно, у 10 і 12 осіб, при сегментарній – у 10 і 10; при вульгарній
– у 11 і 13, при акрофоціальній – у 12 і 11 пацієнтів.

Клінічні прояви фокальної форми полягали у наявності поодиноких
депігментованих плям, розмірами до 2-3 см., розташованих на обмежених
ділянках, переважно, тулуба та кінцівок. Вони мали неправильну форму, чіткі
межі з оточуючою шкірою та незмінену поверхню. По периферії нерідко візуалізувалась
гіперпігментована кайма. Вона не супроводжувалась суб’єктивними відчуттями.

При сегментарній формі плями локалізувались асиметрично, не виходячи
за межі одного дерматома.

При вульгарній формі елементи висипки розташовувались у двох і більше
топографічних зонах, переважно у паховій і аксилярній складках, промежині,
на грудях, попереку, розгинальній поверхні локтєвих і колінних суглобів,
передпліч, тильній поверхні кистей і ступнів. У 4 пацієнтів у ділянках ураження
констатована лейкотріхія.

Акрофаціальна форма характеризувалась появою депігментованих плям
на червоній облямівці губ, у періоральній зоні, на тильній поверхні пальців
кистей, сосках молочних залоз, голівці статевого члена та мошонці. Вони були
множинні, але дрібні (до 2 см у діаметрі) за розмірами.

Прогресуючій стадії дерматозу були притаманні прояви нових елементів
висипання та периферичне зростання вже існуючих протягом останнього
року. При стаціонарній стадії спостерігався стабільний перебіг.

Кількість уражених топографічних зон у хворих на генералізовані форми
вітиліго: у 18 хворих на генералізовані форми вітиліго відмічалось ураження
двох топографічних зон ( у 7 – з вульгарною та у 11 – з акрофаціальною),
у 17 – 3 – 4 (відповідно 9 і 7) і у 12 пацієнтів – 5 – 6 (відповідно 8 і 4 осіб).

Усім хворим, яких ми спостерігали, призначалось загально клінічне
обстеження. В гемограмах патологічних змін вмісту гемоглобіну та кількості
еритроцитів не виявлено. У 5 пацієнтів відмічалось підвищене ШОЕ (до 15 –
25 мм/год.), котра відповідала тяжкості перебігу супутньої патології. У 6 осіб
спостерігався помірний  лейкоцитоз (8 – 10*109 л). Ці дані свідчать про
відсутність впливу вітиліго на периферичну кров.
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Біохімічне дослідження крові дозволило виявити у переважної більшості
хворих фізіологічний вміст загального білка. Лише у 3 пацієнтів спостеріга-
лось його незначне підвищення (до 95-100 г/л) за рахунок глобулінової фрак-
ції. Активний аланін- і аспартат-амінотрансфераз не змінювались.

При дослідженні сечі у 2 хворих виявлені сліди білка та 5 -15 лейкоцитів
у полі зору. У 1 пацієнта з сечокам’яною хворобою відмічено 5-6 незмінних
еритроцитів. Рівень глюкози незначно зростав (до 7,5 ммоль/л) у 3-х хворих.

ВИСНОВКИ
У пацієнтів, яких ми спостерігали, представлені різні клінічні форми віти-

ліго. Вибрана для дослідження група хворих цілком відповідає загальноприй-
нятим вимогам, а також нашим меті та завданню. Розподіл пацієнтів за статтю, віком,
клінічним перебігом вітиліго відповідає популяційним особливостям дерматозу. 

Наведений аналіз коливань його проявів підкреслює нагальну необхід-
ність пошуку обґрунтованих підходів до їх вивчення та розробки диференці-
йованої лікувальної тактики.
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К.М.Хобзей
Витилиго: общая характеристика больных и анализ

этиологических факторов и коморбидных состояний
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика,
Медицинский центр «Институт псориаза и хронических

дерматозов», г. Киев
Введение. Витилиго - это хронический дерматоз с наследственной пред-

расположенностью, который проявляется появлением на коже пятен с отсут-
ствием пигментации и гистологическими признаками прогрессивного сниже-
ния количества меланоцитов в этих участках. В общей популяции распро-
страненность витилиго составляет около 1 %.

Материалы и методы. Под наблюдениям в условиях медицинского
центра «Институт псориаза и хронических дерматозов» находилось 89 паци-
ентов с витилиго (39 мужчин и 50 женщин в возрасте от 7 до 56 лет).

Результаты. Дебют витилиго состоялся в возрасте до 21 года и от 21 до
30 лет , соответственно у 55 ( 61,8 %) и 19 (21,4 %) пациентов. Значительно
реже дерматоз развивался в возрасте от 31 до 40 и от 41 до 50 лет, соответ-
ственно 10 (11,2 %) и 5 (5,6 %) пациентов. Большинство пациентов, находив-
шихся под нашим наблюдением, 58 (65,2 %) не смогли указать вероятную
причину возникновения витилиго. 16 (17,9 %) пациентов назвали нервно -
психические факторы (острое или хроническое психо- эмоциональное пере-
напряжение), 7 (7,9 %) - острые или хронические инфекционные заболевания
(грипп, хронический тонзиллит , пневмония) , 4 (4,5 %) - наследственную
предрасположенность, 3 (3,4 %) - физические факторы (переохлаждение,
перегревание), 1 (1,1 %) - контакт с химическими веществами.

Выводы. У пациентов, которых мы наблюдали, представлены различ-
ные клинические формы витилиго. Распределение пациентов по полу, воз-
расту , клиническому течению витилиго соответствует популяционных
особенностям дерматоза. Приведенный анализ колебаний его проявлений
подчеркивает насущную необходимость поиска обоснованных подходов к их
изучению и разработке дифференцированной лечебной тактики.

Ключевые слова: витилиго: больные, анализ, этиологические факторы,
коморбидные состояния.

K. M. Khobzei 
Vitiligo: general clinical characteristics of patients and analysis

of etiologic factors and comorbid conditions 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,

Medical Centre “Institute of Psoriasis and Chronic Dermatoses”, Kyiv
Introduction. Vitiligo is a chronic dermatosis with hereditary predisposition, which

manifests by the appearance of white depigmented patches on the skin and is charac-

terized by histologic evidence of progressive reduction in the number of melanocytes in

these areas. The incidence of vitiligo is about 1% in the general population.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

491
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Materials and methods. There were 89 patients with vitiligo (39 male and 50

female patients aged 7-56 years) under the observation in medical centre "Institute

of Psoriasis and Chronic Dermatoses".

Results. Vitiligo debut took place at the age under 21 years and in 21-30

years in 55 (61.8%) and 19 (21.4%) patients respectively. Dermatosis developed

significantly less in age 31-40 and 41-50 years in 10 (11.2 %) and 5 (5.6%) patients

respectively. Most of the patients who were under our observation 58 (65.2 %)

could not indicate the probable cause of vitiligo. 16 (17.9%) patients pointed out

neuropsychic factors (acute or chronic psycho-emotional tension), 7 patients

(7.9%) - acute or chronic infectious diseases (influenza, chronic tonsillitis, pneu-

monia), 4 (4.5%) - genetic predisposition, 3 (3.4%) - physical factors (hypothermia,

overheating), 1 (1.1%) - contact with chemicals. 

Conclusions. The patients who were under observation had different clinical

forms of vitiligo. The distribution of patients by sex, age, clinical course of vitiligo

corresponds to the population characteristics of dermatosis. The above mentioned

analysis of the fluctuations of its manifestations underlines the urgent need for fur-

ther research in order to develop differential treatment modalities.

Key words: vitiligo, patients, analysis, etiologic factors, comorbid conditions.
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Вступ. У жителів територій з техногенним забрудненням  вищий рівень

захворюваності на хвороби опорно-рухового апарату та ендокринної системи.
Вив-чення  причин  розвитку змін в кісткових структурах у дітей з лейкеміями
дадуть змогу  прогнозувати тривалість їх  життя  та  вжити  лікувальні заходи. 

Мета. Оцінити медіану виживаності у дітей з гострими лімфобластними
лей-кеміями (ГЛЛ), залежно від щільності кісткової тканини. 

Матеріали та методи. Обстежено 122 дитини з ГЛЛ. Дослідження про-
води-лись до початку програмного лікування. Вивчали екскрецію вільних амі-
нокислот в сечі, вміст лужної фосфатази, кортизолу та тиреотропного гормону
гіпофізу (ТТГ) в сироватці крові, щільність кісткової тканини та медіану вижи-
ваності хворих.  

Результати. Встановлені зміни у складі амінокислот в сечі у  хворих на
ГЛЛ, які свідчать про підвищений розпад білку та порушення  процесів  репа-
рації  кісткових структур. Доля  хворих з  рівнем кортизолу до 200 нмоль/л
більша серед хворих на ГЛЛ,  порівняно зі здоровими дітьми.  Щільність
кісткової тканини впливає на  медіану  виживаності  хворих:  показник денси-
тометрії  менший за 65  був  у дітей з медіаною  виживаності до 30 міс,  і,
навпаки, у  пацієнтів  з  нормативною щільністю кісток  медіана виживаності
була  більшою за  60 міс.  Медіана  виживаності  дітей з проявами гіпокорти-
цизму була в 2,2 рази коротша, ніж у хворих із збереженим ендокринним
статусом   (r = 0,39). 

Висновки. У  дітей з ГЛЛ  встановлені зміни у складі амінокислот в сечі,
по-рушення  в ендокринному статусі,  що впливає на  показник щільності кіст-
кової тканини  та медіану виживаності хворих. 
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ВСТУП
Серед  мешканців територій з радіаційним та техногенним забрудненням

відмічається  вищий рівень захворюваності на  хвороби опорно-рухового апа-
рату та  ендокринної системи, відповідальної за регуляцію метаболічних та
нейрогуморальних процесів, в тому числі кіст-кової  тканини [1, 2 ].  Відомо,
що  на структуру кісток  впливає  функціональний  стан  наднирників та щи-
товидної залози  [3, 4]. Особливого значення має  ця проблема  у хворих на
гострі  лейкемії,  у яких спостерігаються  зміни в  процесах  остеоутворення
на всіх етапах лейкемічного  процесу [ 5 ].  Тому,  вивчення  причин, котрі
сприяють  розвитку змін в кісткових структурах у хворих на гострі лейкемії,
дадуть змогу  удосконалити  критерії   формування групи підвищеного ризику
з онкогематологічної патології серед дитячого населення та застосувати
лікувально-профілактичні заходи.   

Мета дослідження - оцінити  медіану  виживаності у дітей з гострими лім-
фобластними  лейкеміями (ГЛЛ), залежно від  щільності  кісткової  тканини. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Обстежено  122 дитини з  ГЛЛ, які проживали в різних районах Київської,

Житомирської та Чернігівської областей. Вік дітей становив  від 1 до 17 років.
Сформовано дві вікових  групи спостереження: перша група – діти від 8 до
10 років (n=86), друга – старші за 10 років (n=36). Хлопчиків було 62 (50,8 %),
дівчат – 60 (49,2 %). Розподіл хворих за статтю був майже рівномірний.
Частіше   хворіли діти віком до 6 років (47,5 %).  До групи порівняння увійшло
60 практично здорових дітей (29 хлопчиків та 31 дівчинка), які проживали в
тих же регіонах. Діагноз лейкемії та варіанти захворювання  встановлювали
на підставі морфологічної оцінки бластних клітин кісткового мозку та їх іму-
нофенотипових ознак. Дослідження проводились  в І гострий період захво-
рювання  до початку програмного лікування. Вивчали екскрецію вільних
амінокислот в сечі, вміст лужної фосфатази (ЛФ),  кортизолу та тиреотропного
гормону гіпофізу (ТТГ)  в сироватці крові, щільність кісткової тканини за
даними денситометрії та  медіану виживаності хворих.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вміст вільних амінокислот в сечі хворих на ГЛЛ  в І гострий період  пока-

зав, що концентрація оксипроліну та його попередника  проліну була підви-
щена, порівняно зі здоровими дітьми (табл. 1). Такі  амінокислоти, як лізин,
гліцин та аспарагінова кислота, були нижчі за  нормативні, що свідчить про
наявність катаболічних процесів та підвищений розпад білку, і, відповідно,
гальмування процесів  репарації  кісткових структур. 
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Таблиця 1
Вміст амінокислот в сечі у дітей

Примітка: *  –  різниця  показника в межах груп дітей (р< 0,05).
Вивчався ініціальний рівень лужної фосфатази (ЛФ) в сироватці крові у

дітей з гострими лейкеміями та осіб контрольної групи. Середні величини вмі-
сту ЛФ  в  сироватці  крові у хворих двох вікових груп спостереження були
вірогідно вищими, ніж в групі порівняння (515,6 + 10,2 Од/л, проти 445,0 + 9,3
Од/л).  Оцінка  індивідуальних  значень  ферменту  показала,  що  у 27,0 %
хворих в І гострий період захворювання до початку лікування рівень ЛФ в си-
роватці крові  був нижчий за нормативний. В той час, як у групі порівняння ця
цифра складала 13,3 % (р< 0,05). Що стосується розподілу дітей за вмістом
ЛФ  в сироватці крові за  шкалою рангів, то з рівнем ферменту нижчим за 200
Од/л  було  більше  осіб  з  ГЛЛ, ніж  в  групі  порівняння. Крім того, хворих  на
ГЛЛ  з високим рівнем ЛФ (більший за 500 Од/л)  було  більше, порівняно зі
здоровими (13,9 % проти 6,6 %). Враховуючи, що ЛФ  є біохімічним маркером
стану кісток, отримані дані  свідчать про дисбаланс  процесів у функціонуванні
системи  остеобласт / остеокласт.    

Середні  величини кортизолу в сироватці крові у хворих на ГЛЛ  не роз-
різнялись, порівняно з групою контролю (279,5+15,3 нмоль/л проти 311,1+18,6
нмоль/л, відповідно).  В подальшому  проведено розподіл  дітей, як хворих
на гострі лейкемії, так і осіб групи порівняння, за мінімальними та максималь-
ними значеннями  кортизолу (шкала рангів): до 200 нмоль/л, 200-500  нмоль/л
та вищими за 500 нмоль/л. Оцінка розподілу дітей з ГЛЛ за рівнем кортизолу,
наданого в трьох градаціях,  показала, що  осіб з низькими рівнями кортизолу
в сироватці крові в І гострому періоді було більше, ніж серед дітей групи
порівняння  (градація 1: 0,35-0,30-0,40;  градація 2: 0,20-0,06-0,08)  (табл. 2).
Тобто, у 18,9 % хворих відмічались прояви гіпокортицизму (в групі порівняння
– у 3,3 % осіб). Щодо розподілу  дітей з рівнем кортизолу вищим за 500
нмоль/л,  то число їх  було більшим серед осіб групи порівняння. 
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Таблиця 2 
Розподіл дітей за  градаціями кортизолу в сироватці крові

Примітка: * – різниця  показника в межах груп дітей (р< 0,05).
Оцінка  середніх величин  тиреотропного гормону гіпофізу (ТТГ) в сиро-

ватці крові у хворих на ГЛЛ в ініціальному періоді захворювання  не виявила
суттєвої різниці, порівняно з нормативними. Хоча у 5,7  %  хворих  були про-
яви гіпотиреозу та вміст ТТГ  був нижчим від нормативного.

Отримані зміни амінокислотного складу сечі  свідчать про порушення про-
цесів остеоутворення у хворих,  дисбаланс  у системі остеобласт / остеокласт
за рівнем ЛФ, зниження вмісту кортизолу та підвищення ТТГ, що негативно
впливає  на процеси  репарації кісткової  тканини  та її щільність.  Денсито-
метрія є скринінговим  інтегральним  методом оцінки  кісткових порушень та
відображає стан органічної та мінеральної складових та їх ендокринної регуляції. 

Нами вивчалась медіана виживаності дітей з гострими лімфобластними
лейкеміями, залежно від щільності кісткової тканини. У хворих дітей двох
вікових груп спостереження щільність кісток за середніми показниками ден-
ситометрії  суттєво не розрізнялась, порівняно з особами контрольної  групи
і становила  76,2+2,2  та 78,8+3,1, відповідно. 

Розподіл дітей з гострими лімфобластними  лейкеміями, залежно від  віку
та показника денситометрії, наданого в шкалі рангів: N (100–85) – нормативні
значення; ↓ (84–65) – знижені, ↓↓ (нижчі за 65) – дуже знижені,  був майже рів-
номірним, за винятком більшої частки  хворих віком від 8 до 10 років зі щіль-
ністю кісткової тканини нижчої за 65  (табл. 3). 

Таблиця 3
Розподіл   дітей з ГЛЛ  за  віком та показником денситометрії

Примітка.  * – різниця  показника в межах  груп дітей (р< 0,05)
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Інформативними є дані, щодо медіани  виживаності  хворих на ГЛЛ,
залежно від  щільності кісток.  Так, у більшості хворих (23 з 37) з короткою
медіа-ною  виживаності  (до 30 міс), показник денситометрії був  менший за
65, і, навпаки, у більшості  хворих  (34 з 46)  з тривалістю життя  більшою за
60 міс. щільність кісток  була в межах  нормативної. 

Слід зазначити, що у дітей з ініціальним низьким кортизолом в сироватці
крові (менше 200 нмоль/л) медіана виживаності була в 2,2 рази коротша, ніж
у хворих із збереженим ендокринним статусом  (31,0+1,5 міс. проти  68,4+2,1
міс) (r = 0,39). 

ВИСНОВКИ
1. Концентрація  оксипроліну та проліну  в сечі хворих на ГЛЛ  в І гострий

період була вищою, порівняно зі здоровими дітьми, в той час як рівень лізину,
гліцину  та аспарагінової кислоти були нижчими за  нормативні, що може  свід-
чити про порушення процесів репарації  кісткових структур. 

2. Показано, що  дітей з ГЛЛ з низькими рівнями кортизолу в сироватці
крові (до 200 нмоль/л)  в І гострому періоді було більше, ніж  серед дітей групи
порівняння, і, навпаки,  хворих  з  рівнем кортизолу вищим за 500 нмоль/л
було більше серед здорових осіб.

3. Медіана  виживаності  хворих на ГЛЛ залежала  від  щільності кісток.
Коротка  медіана  виживаності  (до 30 міс) була у хворих  з  показником  ден-
ситометрії, меншим за 65, і, навпаки, тривалість  життя  була довшою (за 60
міс) у  хворих  зі щільністю кісток  в межах від 100 до 85.  Медіана  виживаності
у дітей з ініціальним низьким кортизолом в сироватці крові (менше 200
нмоль/л) була  в 2,2 рази коротша, ніж  у  хворих із збереженим  ендокринним
статусом  (r = 0,39).  

Література
1. Малыгин В.Л. Первичная заболеваемость населения в зоне с радиа-

цион-ным и техногенным загрязнением / В.Л.Малыгин., А.А.Хадарцев., Л.В.
Тюрева // Мед.-экол. безопасность. – 2009. – № 1. – С. 40. 

2. Cortisol Decreases Bone Formation by Inhibiting Periosteal Cell Proliferation / S.Yong,

B.Chyun, K.Raisz, L.Raisz // Endocrinology. – 2011. – Vol. 114,  № 2. – P.477 - 480.

3. Cortisol Inhibits the Synthesis of Insulin-like Growth Factor-binding Protein-

5 in Bone Cell Cultures by Transcriptional Mechanisms / B.Gabbitas, J.Pash, A.

Delany, E.Canalis // The American Society for Biochemistry and Molecular Biology,

Revision received February. – 2008. –  № 2.

4. Duration of adrenal insufficiency during treatment for childhood acute lym-

phoblastic leukemia during such episodes in patients with adrenal insufficiency   /

T.Vestergaard. [et al.] // J. Pediatr. Hematol. Oncol. – 2011.  – Vol. 33. – P. 442 - 449.

5. Оцінка стану кісткових структур за складом амінокислот в сечі дітей з
ГЛЛ  / В.Г.Бебешко, К.М.Бруслова, О.В.Кучер // Гематологія та трансфузіоло-
гія. – 2010. –  №2. – С. 21 - 23.

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

497
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



В.Г.Бебешко, Е.М.Бруслова, Н.М.Цветкова, Т.Т.Володина, 
Е.Е.Кузнецова, Л.А.Гончар, Т.И.Пушкарёва,  И.В.Трихлеб,  

Е.И.Маковей, Н.Т.Романенко 
Медиана  выживаемости детей  с острой лимфобластной 

лейкемией в зависимости от  плотности костных  структур
ГУ «Национальный научный центр радиационной 

медицины НАМН Украины»
Введение. У жителей территорий с техногенным загрязнением высокий

уро-вень заболеваемости болезнями опорно-двигательного аппарата и
эндокрин-ной системы. Изучение причин развития изменений в костных
структурах у детей с лейкемиями  позволят прогнозировать продолжитель-
ность их жизни и применять  лечебные  мероприятия.

Цель. Оценить медиану выживаемости  детей с острыми лимфобласт-
ными лейкемиями (ОЛЛ), в зависимости от плотности костной ткани. 

Материалы и методы. Обследовано 122 ребёнка с ОЛЛ. Исследования
проводились до начала программного лечения. Изучали экскрецию свобод-
ных аминокислот в моче, содержание щелочной фосфатазы, кортизола и ти-
реотропного гормона гипофиза (ТТГ) в сыворотке крови, плотность костной
ткани и медиану выживаемости больных.

Результаты. Установлены изменения в составе аминокислот в моче у
боль-ных ОЛЛ, свидетельствующие о повышенном распаде белка, и наруше-
ние процессов репарации костных структур. Доля детей с уровнем кортизола
до 200 нмоль/л  была больше среди больных ОЛЛ по сравнению со здоро-
выми детьми. Плотность костной ткани влияет на медиану выживаемости
больных: показатель денситометрии менее 65 был у детей с медианой вы-
живаемости до 30 мес, и, наоборот, у пациентов с нормативной плотностью
костей медиана выживаемости была более  60 мес. Медиана выживаемости
детей с проявлениями  гипокортицизма была в 2,2 раза короче, по сравнению
с больными с сохранным  эндокринным статусом ( r = 0,39 ) .

Выводы. У детей с ОЛЛ установлены изменения в составе аминокислот
в мо-че, нарушения в эндокринной системе, что влияет на показатель плот-
ности костной ткани и медиану выживаемости больных.

Ключевые слова: дети, острый лимфобластный лейкоз, аминокислоты
в мо-че, кортизол, тиреотропный гормон гипофиза, денситометрия, медиана
выживаемости.
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E.E.Kuznietsova, L.A.Gonchar, T.I.Pushkareva, I.V.Tryhlib, 

A.I.Makovey, N.T.Romanenko 
Median  survival  of  children  with  acute  lymphoblastic
leukemia depending on the density of bone structure

SI "National Research Centre for Radiation Medicine of NAMS of Ukraine "
Introduction. The incidence of the diseaseas of the musculoskeletal system

and endocrine system is higher among the inhabitants of the territories with

technogenic pollution. Studying the causes of the development of changes in the

bone structure in children with acute leukemias made it possible to predict the du-

ration of their lives and take therapeutic measures.
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Aim. To estimate the median survival in children with  acute lymphoblastic

leukemia (ALL) depending on the density of the bone structure.

Methods. There were examined 122 children with ALL.  The studies were

conducted before the treatment programme. There were studied the composition

of amino acids in the urine, the content of alkaline phosphatase, cortisol and thy-

roid-stimulating hormone in blood serum, bone density and median survival of the patients.

Results. The changes in the composition of amino acids in the urine  in  pa-

tients with ALL, indicating the increased protein breakdown and repair processes

violation of the bone structures were revealed. The proportion of patients with cor-

tisol level to 200 nmol/l is higher among ALL patients compared with the healthy

children. The density of the bone structure affect the median survival. In patients

with short median survival (up to 30 months), the rate was less than 65 densitom-

etry, and conversely, in children with life expectancy greater than 60 months the

bone density was within the normative. The  median survival of children with man-

ifestation of hypocorticoidism was  2.2 times shorter than that of patients with pre-

served endocrine status (r = 0.39).

Conclusions. In children with ALL in the initial period there were revealed the

changes in the composition of amino acids in the urine and violation of the en-

docrine system, which affect the rate of bone density and the median survival of patients. 

Key words: children, acute lymphoblastic leukemia, amino acids in the urine,

cortisol, thyroid-stimulating hormone of the pituitary, densitometry, median survival.
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Н.І. Білоус, І.В. Абраменко, А.А. Чумак, 
І.С.Дягіль, З.В.Мартіна

ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМА RS1042522 ГЕНА Р53 НА
РИЗИК РОЗВИТКУ ПРОГНОСТИЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ

МУТАЦІЙ ГЕНА Р53 У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ 
ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ

Державна установа „Національний науковий
центр радіаційної медицини НАМН України”

Вступ. Система р53-опосередкованого апоптозу є важливою ланкою па-
тогенезу хронічної лімфоцитарної лейкемії (ХЛЛ), а інактивація гена р53 асо-
ційована з агресивними формами захворювання. Поліморфізм у кодоні 72
гена р53 (rs1042522), який призводить до заміни однієї амінокислоти у складі
молекули, змінює функціональну активність білка. 

Мета. Дослідити вплив  поліморфізма rs1042522 на появу мутацій р53 у
хворих на ХЛЛ. Методи. Обстежено 242 хворих на ХЛЛ, визначення полімор-
фізму rs1042522 і мутацій р53 проведено методом полімеразної ланцюгової
реакції та секвенуванням. 

Результати. Асоціацій клінічних даних на момент постановки діагнозу з
поліморфізмом rs1042522 не виявлено, однак у носіїв генотипу Pro/Pro був
підвищений ризик появи мутацій р53 після терапії (OR = 17,75; 95% CI 3,9 –

30,74; р=0,001). 
Висновок. Визначення поліморфізму у кодоні 72 гена р53 може бути

використано в якості фактора ризику розвитку мутацій р53 у хворих на ХЛЛ.
Ключові слова: хронічна лімфоцитарна лейкемія, мутації р53, полімор-

фізм rs1042522.

ВСТУП
Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ), одне з найбільш поширених

онкогематологічних захворювань дорослого населення України, характери-
зується значною варіабельністю перебігу. Однією з найбільш несприятливих
прогностичних ознак, що визначає тривалість життя хворих та відповідь на
лікування, є мутації гена р53 [1]. Останнім часом з'явились дані, що на їх
появу впливають генетичні чинники, зокрема наявність поліморфізму одного
нуклеотиду rs1042522 (single nucleotide polymorphism, SNP) у складі РР
домену гена р53, кодон 72 нуклеотидна заміна C/G), яка призводить до
наявності у складі молекули або залишку проліну (p53Pro; генотип ССС). або
аргініну (p53Arg, генотип CGC). Встановлено, що носії алелі G (p53Arg) мають
більшу чутливість до дії про-апоптотичних стимулів, тоді як носійство генотипу
Pro/Pro сприяє експресії переважно генів зупинки клітинного циклу [2]. Gross-

mann et al. показали, що у хворих на ХЛЛ з генотипом Pro/Pro мутації гена
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р53 зустрічаються частіше порівняно з носіями генотипів Arg/Arg і Arg/Pro [3].

Аналогічні дані отримали Dong et al. [4]. В той же час деякі дослідники не вия-
вили особливостей перебігу ХЛЛ залежно від поліморфізму rs1042522 [5,6].

У хворих на інші форми злоякісних новоутворень, наприклад, раку легень,
частота мутацій р53 у носіїв генотипу Pro/Pro була меншою порівняно з
носіями інших генотипів [7]. Зважаючи на протилежність існуючих даних,
метою дослідження було дослідження впливу поліморфізма rs1042522 на
появу мутацій р53 у хворих на ХЛЛ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Дослідження поліморфізма rs1042522 і мутацій гена р53 проведено у 242

хворих на ХЛЛ В-клітинного походження: 184 чоловіків (76%) і 58 жінок (24%)
у віці від 29 до 86 років на момент діагнозу (середній вік 57,11 + 0,61 роки,
медіана 58 років). Діагноз ХЛЛ встановлювали на основі клініко-гематологіч-
них критеріїв та імунофенотипування лімфоцитів периферичної крові –
виявлення типового фенотипу CD5+CD20+CD23+HLA-DR+CD22low. Стадію
захворювання визначали за класифікаціями Rai і Binet. За класифікацією
Binet 123 хворих (50,8%) знаходились на ранній стадії захворювання А,  90
хворих (37,2%) – на стадії В (розгорнута) та 29 хворих (12%) – на стадії С. За
класифікацією Rai розподіл хворих по стадіям ХЛЛ був наступним: стадія 0 –
30 хворих (12,4%), стадія І –  90 хворих (37,2%), стадія ІІ –  89 хворих (36,8%),
стадія ІІІ – 22 хворих (9,1%) та стадія IV -  11 хворих (4,5%).

Для проведення генетичних досліджень венозну кров збирали у пробірки
з антикоагулянтом. ДНК отримували за допомогою наборів QIAamp Blood Mini

Kit (Qiagen, Велика Британія) згідно інструкцій виробника.
Визначення поліморфізма rs1042522 гена р53 проводили методом полі-

меразної ланцюгової реакції (ПЛР) з наступною рестрикцією отриманих про-
дуктів реакції за Trbusek et al. [1]. Використовували наступні
праймери:прямий: 5`-TTGCCGTCCCAAGCAATGGATGA-3`; зворотній: 5`-
`TCTGGGAAGGGACAGAAGATGAC -3`.

ПЛР проводили в наступному режимі: ініціація: - 94°C, 7 хв., потім 35 цик-
лів ампліфікації (94°C – 30 сек., 57°C – 45 сек., 72°C – 45 сек.), фінальна елон-
гація 72°C – 10 хв. Склад суміші для ампліфікації (загальний об'єм 20 мкл):
зразок ДНК – 3 мкл,  праймери – 0,5 мкл, суміш для ампліфікації Master Mix

(„Біолабтех”, Україна) – 10 мкл, доза деіонізована – 6 мкл.
При ампліфікації утворюється продукт у 199 пар нуклеотидів (п.н.), який

у випадку алелі G (p53Arg) має сайт рестрикції рестриктази BstUI, у випадку
алелі C (р53Pro)  сайт рестрикції відсутній. Продукт ПЛР інкубували з 10 од.
рестриктази BstUI протягом 12 год. при температурі 37°C. Потім проводили
електрофорез у 3% агарозному гелі. За носійства генотипу Arg/Arg утворю-
вались 2 смуги розрізаного продукту ПЛР реакції 113 та 86 п.н. За наявності
C нуклеотиду у 2 алелях (генотип Pro/Pro) спостерігалась одна смуга неро-
зрізаного продукту ампліфікації 199 п.н. Гетерозиготний варіант (генотип
Arg/Pro) проявлявся присутністю трьох смуг – 199, 113 та 86 п.н. (рис. 1).
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Рис. 1. Результати визначення поліморфізма rs1042522 гена р53
методом полімеразной ланцюгової реакції з наступною рестрикцією
отриманих продуктів рестриктазою BstUI

Мутації р53 (екзони 3-10) визначали методом прямого ДНК секвенування
на автоматичному секвенаторі ABI Prism 3100 (Applied Biosystems). Валідіза-
ція отриманих результатів проводилась за допомогою міжнародної бази даних
IARC TP53 Mutation Database.

Статистичну обробку отриманих даних проводили у програмі SPSS 13.0

software package (SPSS, США). Критичним значенням вірогідності розціню-
вали p<0,05.   

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Розподіл генотипів rs1042522 гена р53 в групі хворих на ХЛЛ підпорядко-

вувався рівнянню Харді-Вайндерга (χ2=1,29) і становив: Arg/Arg – 114 паці-
єнтів (47,1%); Arg/Pro – 101 пацієнт (41,7%) та Pro/Pro – 27 хворих (11,2%).
Отримані дані співпадали з результатами обстеження груп кавказоїдів без он-
когематологічної патології (Arg/Arg – 40,6-61,7%; Arg/Pro – 30-53%; Pro/Pro –

6-8%; www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP) і суттєво не відрізнялись від розпо-
ділу в група хворих на ХЛЛ, представлених Sturm et al. (Arg/Arg – 57,3%;

Arg/Pro – 36,1%; Pro/Pro – 6,6%) [6].

Суттєвих розбіжностей у клініко-гематологічних даних пацієнтів на
момент постановки діагнозу залежно від поліморфізму rs1042522 гена р53 не
виявлено (табл. 1).

Медіана періоду спостереження за пацієнтами становила 53 міс. Протя-
гом цього терміну 87 пацієнтів отримали хіміотерапевтичне лікування.
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Таблиця 1 
Клініко-гематологічні дані у хворих на ХЛЛ, зафіксовані при постановці
діагнозу залежно від генотипів rs1042522 гена р53, кількість хворих (%)

Мутації гена р53 були виявлені у 16 випадках (6,6%), достовірно частіше
серед лікованих хворих (10 випадків, 11,5%), ніж серед обстежених на момент
діагнозу, до початку лікування (у 6 з 155 нелікованих хворих, 3,9%, р=0,022).
10 пацієнтів в якості терапії першої лінії отримували пуринові аналоги, 77 –
алкілуючі препарати. Частота мутацій р53 була вдвічі вищою в першій під-
групі, однак розбіжності не досягли статистичної значущості (20% проти 9,1%,
відповідно, р=0,287). Залежно від генотипів за поліморфізмом rs1042522, ча-
стота мутацій гена р53 була значно вищою серед носіїв генотипу Pro/Pro за
умов проведеного лікування, тоді як серед нелікованих хворих достовірно не
розрізнялась (табл. 2). Ризик розвитку мутацій р53 був підвищений (співвід-
ношення шансів 17,75; 95% довірчий інтервал 3,9 – 30,74; р=0,001) порівняно
з носіями інших генотипів.
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Таблиця 2 
Частота мутацій гена р53 серед хворих на ХЛЛ залежно від геноти-

пів rs1042522 та отриманого лікування, кількість хворих (%)

Таким чином, отримані результати співпадають з даними літератури і свід-
чать про доцільність визначення поліморфізму rs1042522 як фактора ризику
розвитку мутацій гена р53 у хворих на ХЛЛ після терапії. На наш погляд, під-
вищений ризик розвитку мутацій р53 у носіїв генотипу Pro/Pro пов'язаний з
тим, що в таких осіб в клітинах  у відповідь на дію генотоксичних стимулів (в
даному випадку – хіміотерапевтичні агенти, які призводять до пошкодження
ДНК) експресуються переважно гени зупинки клітинного циклу, а не гени ін-
дукції апоптозу [2]. Це може ускладнювати елімінацію клітин з нерепарова-
ними подшодженнями і їх накопиченням.

ВИСНОВКИ
1. Розподіл генотипів за поліморфізмом rs1042522 у хворих на ХЛЛ спів-

падає з розподілом в групах кавказоїдів без онкогематологічної патології та
не асоційований з клінічними ознаками на момент діагностики захворювання.

2. Частота мутацій гена р53 серед хворих на ХЛЛ, обстежених на момент
діагнозу захворювання, не розрізнялась у носіїв окремих генотипів  rs1042522.

3. Хворі на ХЛЛ, носії генотипу Pro/Pro, мали підвищений ризик розвитку
мутацій гена р53 на тлі проведенного хіміотерапевтичного лікування.

Перспективність подальшого дослідження пов'язана з розробкою нових
підходів до лікування хворих з генотипом Pro/Pro, з метою зниження ризику
появи мутацій р53.
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Н.И Билоус, И.В. Абраменко, А.А. Чумак, И.С.Дягиль, З.В.Мартина
Влияние полиморфизма RS1042522 гена Р53 на риск развития про-

гностично неблагоприятных мутаций гена р53 у больных хроническим
лимфолейкозом

ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН
Украины»

Введение. Система р53-опосредованного апоптоза является важным
звеном патогенеза хронического лимфолейкоза (ХЛЛ), а инактивация гена
р53 ассоциирована с агрессивными формами заболевания. Полиморфизм в
области 72 кодона гена р53 (rs1042522), который приводит к замене одной
аминокислоты в составе молекулы, меняет и функциональную активность белка. 

Цель. Исследовать влияние полиморфизма rs1042522 на появление му-
таций р53 у больных ХЛЛ. 

Методы. Обследовано 242 больных ХЛЛ, определение полиморфизма
rs1042522 и мутаций р53 проведено методом полимеразной цепной реакции
и сиквенсом. 

Результаты. Ассоциаций клинических данных на момент постановки ди-
агноза с полиморфизмом rs1042522 не выявлено, однако у носителей гено-
типа Pro/Pro быв повышен риск развития мутаций гена р53 после проведения
терапии (OR = 17,75; 95% CI 3,9 – 30,74; р=0,001). 

Вывод. Определение полиморфизма в кодоне 72 гена р53 можно ис-
пользовать как фактор риска развития мутаций р53 у больных ХЛЛ. 

Ключовые слова: хронический лимфолейкоз, мутации р53, полимор-
физм rs1042522.

N. S. Bilous, I. V. Abramenko, А. А. Chumak, I. S. Diagil, Z. V. Martina
Influence of RS1042522 polymorphism on risk of unfavorable Р53

mutations incidence in patients with chronic lymphocytic leukemia 
SI “National Scientific Centre for Radiation Medicine of NAMS of Ukraine”

Introduction. Defects in the tumour suppressor gene р53 pathway are known
to be important in chronic lymphocytic leukemia (CLL) and p53 inactivation is as-
sociated with a particularly aggressive form of CLL. A single nucleotide polymor-
phism in codon 72 of р53 (rs1042522) leads to a single amino acid change that
causes a change in apoptotic potential. 
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Aim of the study was to evaluate the influence of rs1042522 polymorphism

on incidence of р53 mutations in patients with CLL. 

Methods. 242 CLL samples were analyzed by PCR and sequencing for single

nucleotide polymorphism and p53 mutations. 

Results. There was found no associations between rs 1042522 polymorphism

and clinical data of patients at diagnosis, but the Pro/Pro genotype was associated

with an increased incidence of р53 mutations after the treatment (OR = 17.75;

95% CI 3.9 – 30.74; р=0.001). 

Conclusion. The study revealed that p53 codon 72 polymorphism may be

used as risk factor fot incidence of p53 mutations in CLL.

Key words: chronic lymphocytic leukemia, р53 mutations, rs1042522 polymorphism.
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Н.В.Горяінова, А.І.Гордієнко, Н.М.Третяк, 
В.О.Кубарова 

РОЛЬ БІЛКА c-KІТ (CD 117) У РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ
МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО

ЙОГО ІНГІБУВАННЯ
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології 

НАМН України»
Вступ. Ген с-KIT (CD117) кодує рецепторну тирозинкіназу, яка грає

ключову роль у виживанні, проліферації та диференціюванні кровотворних
клітин-попередників, а значить – у механізмі розвитку лейкемії. Висока екс-
пресія с-KIT є частою знахідкою і потенційною терапевтичною ціллю при ГМЛ. 

Мета. Виявити частоту наявності експресії с-КІТ (CD117) на бластних клі-
тинах хворих на ГМЛ при різних ФАБ-варінтах та встановити взаємозв'язок
між експресією цього маркеру, CD34 та клініко-гематологічними особливо-
стями перебігу захворювання. 
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Матеріали і методи. Обстежено 47 хворих на ГМЛ. За допомогою проточної
лазерної цитофлюриметрії виявляли експресію на бластних клітинах CD117 і CD34. 

Результати. Експресія с-KIT на бластних клітинах периферичної крові
або кісткового мозку виявлена в 83 % випадків ГМЛ (n = 39). Перебіг захво-
рювання у цих пацієнтів відрізнявся лейкоцитозом, агресивним перебігом та
первинною резистентністю до стандартної хіміотерапії. Експресія
CD117+/CD34+  спостерігалась у 25 випадках (53 %), CD117+/CD34- – у 14
випадках (30 %), CD117-/CD34+ – у 4 випадках (8,5 %), CD117-/CD34- – також
у 4 випадках (8,5 %). Найбільш злоякісний перебіг захворювання спостері-
гався у  пацієнтів з коекспресією CD117+/CD34+. Достовірної кореляції коекс-
пресії CD117/CD34 із ФАБ-варіантом ГМЛ не виявлено. 

Висновки. Наявність CD117+ та CD34+ коекспресії може використову-
ватись як додатковий маркер мієлоїдного фенотипу гострої лейкемії. Експре-
сія CD117+ передбачає несприятливий перебіг ГМЛ і погану відповідь на
стандартну терапію. Доведено, що пацієнти з ГМЛ, в пухлинних клітинах, яких
відмічається експресія с-KIT, мають більш високий рівень смертності. Ефек-
тивним методом лікування ГМЛ з експресією CD117 на сьогоднішній день
може бути аллогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
(ТГСК) або таргетна терапія для інгібування с-КІТ. 

Ключові слова: гостра мієлоїдна лейкемія, CD117, прогноз, таргетна терапія.
ВСТУП
Значну долю серед усіх лейкемій становить гостра мієлоїдна лейкемія

(ГМЛ). В пухлинних клітинах хворих на ГМЛ дуже часто виявляють мутантні
форми певних онкогенів, що дозволяє вважати мутації в цих генах відпові-
дальними за злоякісне перетворення клітин кровотворної системи. 

Ген с-KIT (при імунофенотипуванні позначається як кластер диференцію-
вання CD117) кодує рецепторну тирозинкіназу, яка, разом зі своїм лігандом-
фактором стовбурових клітин (stem cell factor, SCF), грає ключову роль у
виживанні, проліферації та диференціюванні кровотворних клітин-поперед-
ників, а значить – у механізмі розвитку лейкемії [2, 5]. 

CD117 експресується клітинами кісткового мозку здорових дорослих
людей  (близько 8% всіх клітин кісткового мозку), гемопоетичними стовбуро-
вими клітинами та в периферичній крові (0,1% клітин). Експресія с-КІТ від-
мічена також і в більш комутованих попередниках: еритроїдних та мієлоїдних,
а також в попередниках мегакаріоцитів, тучних клітин та натуральних кілерів. Крім
того, с-КІТ приймає участь в ранньому розвитку Т- і В-лімфоцитів [7, 10, 12, 22, 25].

CD117 приймає участь в таких важливих для пухлинної прогресії проце-
сах, як стимуляція проліферації клітин, зниження чутливості до апоптотичних
сигналів, їх міграції та адгезії. Гіперекспресія чи мутація с-КІТ стабільно спо-
стерігається у більшості хворих на ГМЛ та мієлодиспластичний синдром/міє-
лопроліферативні захворювання (МДС/МПЗ). Слід враховувати, що зниження
чутливості до апоптозу сприяє виникненню лікарської резистентності [13].
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В нормі с-КІТ експресується тільки в недиференційованими чи слабо-
диференційованими  гемопоетичними клітинами. Однак, було відмічено,
що у хворих на ГМЛ продукт гену с-КІТ експресується і на поверхні 63-85 %
повністю диференційованих клітин [17, 29]. Дослідження in vitro на різних
клітинних лініях ГМЛ показали наявність в них продуктів гену с-КІТ. В цих клі-
тинах ступінь фосфорилювання рецептора корелює з рівнем проліферації.
Внесення гену с-КІТ в клітини посилює їх проліферативний потенціал. Всі ці
дані наводять на думку, що активація с-КІТ в пухлинних клітинах відіграє
певну роль в надлишковій проліферації та порушенні диференціювання клі-
тин крові при розвитку ГМЛ [3, 21].

Як вже було зазначено, висока експресія с-KIT є частою знахідкою при
ГМЛ, а у випадках з геномними порушеннями у CBF генах зустрічається при-
близно в 30 % випадків [19]. Активація мутацій с-КІТ ідентифікується в 20-45
% випадків ГМЛ з inv(16) і в 12,8-46,8 % ГМЛ з t(8;21), але нерідко виявляється
і при інших варіантах захворювання [2, 3, 6]. У дітей мутації в гені с-КІТ спо-
стерігаються у близько 5%. Мутації в гені с-КІТ, як правило, асоціюються з ви-
соким ризиком рецидиву та зниженням загальної виживаності, особливо це
стосується KIT-D816 мутації при t(8;21)/RUNX1-RUNX1T1-позитивних ГМЛ.
Взагалі рецептор c-KIT є потенційною терапевтичною ціллю при ГМЛ. Він експресу-
ється на більш ніж 10 %  бластів у 64 % ГМЛ de novo та у 95 %  рецидивів ГМЛ [1, 9].  

Найбільш часто експресія с-KIT спостерігається на лейкемічних клітинах
хворих на ГМЛ, які відносяться до М0, М1 і М2 варіантів. Для М5 і М7 експре-
сія с-KIT менш характерна [29]. 

Мета дослідження: виявити частоту наявності експресії с-КІТ (CD117)
на бластних клітинах хворих на ГМЛ при різних ФАБ-варінтах та встановити
взаємозв'язок між експресією цього маркеру, CD34 та клініко-гематологічними
особливостями перебігу захворювання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження проводились у відділенні захворювань системи крові та в

лабораторії онкогематології ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН
України». Обстежено 47 хворих на ГМЛ. Серед них М0 варіант захворювання
за ФАБ-класифікацією спостерігався у 3 (6 %) пацієнтів, М1 – у 2 (4 %), М2 –
у 9 (19 %), М4 - у 22 (47 %) та М5 – у 11 (23 %). Імунофенотипування лейке-
мічних клітин проводилось за допомогою мультипараметричної  проточної ла-
зерної цитофлюориметрії.  Бластні клітини враховувалися позитивними за
експресією CD117 і CD34, якщо зазначені маркери  виявлялися на 10 %  з них і більше.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Експресія с-KIT на бластних клітинах периферичної крові  або кісткового

мозку виявлена в 83 % випадків ГМЛ (n = 39). Перебіг захворювання у цих
пацієнтів відрізнявся лейкоцитозом (р < 0,05) і первинною резистентністю до
стандартної хіміотерапії (р < 0,01). Жоден хворий із експресією с-KIT не досяг
дворічної виживаності навіть при застосуванні агресивних схем хіміотерапії,
84 % пацієнтів мали смертельний витік захворювання протягом першого року
від моменту встановлення діагнозу. 
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Крім того, розглядаючи с-КІТ як примітивний мієлоїдний маркер і CD34

як маркер стовбурових клітин, ми розпочали вивчення взаємозв'язку між
експресіями CD117 і CD34 на бластних клітинах при ГМЛ.

В результаті вивчення імунофенотипового профілю бластів у с-КІТ-пози-
тивних хворих на ГМЛ встановлено, що більшість лейкемічних клітин мієло-
їдного походження несуть на собі CD117 (83 %) і CD34 (64 %). Експресія
CD117+/CD34+  спостерігалась у 25 випадках (53 %), CD117+/CD34– – у 14
випадках (30 %), CD117–/CD34+ – у 4 випадках (8,5 %), CD117–/CD34–  –

також у 4 випадках (8,5 %). 
Нами проведено аналіз клініко-гематологічних проявів хвороби в залеж-

ності від наявності експресії CD117 та CD34 (табл. 1).  

Таблиця 1
Взаємозв'язок між експресією CD117  і CD34

та клінічними і гематологічними проявами ГМЛ 
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Продовження таблиці

Як бачимо, найбільш злоякісний перебіг захворювання спостерігався у
пацієнтів з коекспресією CD117+/CD34+. Найбільш сприятливий перебіг ГМЛ
констатовано у CD117-/CD34- хворих. Клініко-гематологічні дані пацієнтів з
CD117+/CD34- та CD117-/CD34+ за більшістю параметрів співставні.

Достовірної кореляції коекспресії CD117/CD34 із ФАБ-варіантом ГМЛ у
нашому дослідженні не виявлено. Хоча CD117 є рецепторним фактором стов-
бурових клітин, його експресія, за попередніми даними, не корелює з CD34+.

ВИСНОВКИ
• Наявність CD117+ та CD34+ експресій може використовуватись як до-

датковий маркер мієлоїдного фенотипу гострої лейкемії, особливо у випадках
сумнівних діагностичних ситуацій.

• Експресія CD117+ передбачає несприятливий перебіг ГМЛ і погану від-
повідь на стандартну терапію.

• Доведено, що пацієнти з ГМЛ, в пухлинних клітинах яких відмічається
коекспресія с-KIT та CD34, мають більш високий рівень смертності. 

• Ефективним методом лікування ГМЛ з наявністю експресії CD117 на
сьогоднішній день може бути аллогенна трансплантація гемопоетичних стов-
бурових клітин (ТГСК) або таргетна терапія для інгібування с-КІТ. 

Подальші перспективи в лікуванні с-КІТ-позитивних ГМЛ.
Враховуючи, що гіперекспресія чи мутації с-КІТ стабільно спостерігаються

у більшості хворих на ГМЛ та МДС/МПЗ, це стало поштовхом для розробки
різноманітних хіміотерапевтичних препаратів, які б інгібували активність с-КІТ. 

Найвідомішим з них є Глівек (Gleevec, STI571), який являється інгібітором
тирозинкіназ, специфічним у відношенні BCR-ABL, PDGFR і с-КІТ [6]. Дослід-
ження, що проведені на модельних лініях лейкемічних клітин, свідчать про
значне зниження проліферації та пригнічення антиапоптотичного ефекту,
викликаного активацією с-КІТ. На свіжих зразках клітин крові, отриманих від
хворих, ці ефекти були виражені значно слабше [16, 27]. Проведені клінічні
дослідження не виявили значного терапевтичного ефекту STI571 у відно-
шенні с-КІТ-позитивних хворих на ГМЛ [15, 18, 26]. Дослідження кристалічної
структури рецептора та інгібітора показало, що STI571 не може бути ідеаль-
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ним інгібітором с-КІТ. Він діє як конкурентний інгібітор – з’єднується з АТР-
зв’язуючим сайтом і не дає рецептору активуватися. Однак молекула STI571

занадто велика і руйнує в рецепторі зв’язки, що забезпечують інактивовану
конформацію [23].

SU6668 і SU5416 – це низькомолекулярні інгібітори тирозинкіназ VEGFR-

1, VEGFR-2 (KDR), VEGFR-3, с-KIT, FLT3. Дослідження, проведене на модель-
ній лінії, а також на клітинах крові хворих ГМЛ, показало ефективність цих
інгібіторів – знижувалась проліферація, підвищувалась чутливість до апоп-
тозу. В дослідах на мишах продемонстровано, що SU6668 і SU5416 інгібують
метастазування, формування мікросудин і проліферацію клітин. Клінічні
дослідження також були успішними, однак питання про те, чи являються ці
позитивні результати наслідком пригнічення саме с-КІТ, чи вся справа в інгібуванні
рецептора фактора росту ендотелія (VEGFR), залишається відкритим [9, 11, 24].

Дазатініб (Dasatinib, BMS-354825) – специфічний інгібітор кіназ Src і
BCR/ABL, що показав гарні результати в клінічних дослідженнях на хворих з
хронічною мієлоїдною лейкемією. На прикладі клітинних ліній встановлено,
що дазатініб інгібує ліганд-залежне фосфорилювання с-КІТ і проліферацію
клітин. В проведених клінічних дослідженнях на чотирьох пацієнтах з с-КІТ+
ГМЛ Дазатініб також показав непогані результати – у всіх пацієнтів спостері-
галось значне покращення картини крові; за допомогою додаткових препара-
тів у одного із пацієнтів вдалося досягти повної ремісії [20, 28, 29].

Сорафеніб (Sorafenib) – спочатку розроблявся як інгібітор тирозинкіназ
C-RAF i B-RAF, проте пізніше виявилося, що він інгібує і інші тирозинкінази, в
тому числі PDGFR,VEGFR, с-KIT, FLT3. На прикладі клітинних ліній доведено,
що Сорафеніб інгібує ліганд-залежне фосфорилювання с-КІТ і проліферацію
клітин. В даний час цей препарат використовується для лікування рака нирок і печінки;
а також гарні результати були отримані при лікуванні раку щитовидної залози [14].

Сунітініб (Sunitinib, SU11248) – низькомолекулярний інгібітор тирозинкі-
наз, в тому числі PDGFR,VEGFR, FLT3. На прикладі клітинних ліній було по-
казано, що SU11248 інгібують ліганд-залежне фосфорилювання с-КІТ і
проліферацію клітин; у хворих на ГМЛ сунітініб викликає короткочасну ремісію [8].

На даний час ведуться передклінічні дослідження і інших інгібіторів тиро-
зинкіназ, що впливають, в тому числі, і на с-КІТ, таких як Kill502, PD180970 і
MLN518, PKC412, ABT-869  [1]. Тому перспективи лікування резистентних
форм ГМЛ с кожним днем виглядають все більш оптимістичними.
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Н.В.Горяинова, А.И.Гордиенко, Н.Н.Третяк, В.А.Кубарова 
Роль белка c-KІТ (CD 117) в развитии острой миелоидной

лейкемии и современные подходы к его ингибированию
ГУ «Институт гематологи и трансфузиологии НАМН Украины»

Вступление. Ген с-KIT (CD117) кодирует рецепторную тирозинкиназу,
которая играет ключевую роль в выживании, пролиферации и дифференци-
ровании кроветворных клеток-предшественников, а значит – в механизме
развития лейкемии. Высокая экспрессия с-KIT встречается очень часто и
является потенциальной терапевтической целью при ОМЛ. 
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Цель. Выявить частоту наличия экспрессии с-КІТ (CD117) на бластных
клетках больных ОМЛ при различных ФАБ-вариантах и установить взаимо-
связь между экспрессией этого маркера, CD34 и клинико-гематологическими
особенностями течения заболевания. 

Материалы и методы. Обследовано 47 больных ОМЛ. С помощью про-
точной лазерной цитофлюриметрии определяли экспрессию на бластных
клетках CD117 и СD34. 

Результаты. Экспрессия с-KIT на бластных клетках периферической
крови или костного мозга выявлена в 83 % случаев ОМЛ (n = 39). Течение
заболевания у этих пациентов отличалось  лейкоцитозом, агрессивным тече-
нием и первичной резистентностью к стандартной химиотерапии. Экспрессия
CD117+/CD34+  наблюдалась в 25 случаях (53 %), CD117+/CD34- – в 14 (30
%), CD117-/CD34+ – в 4 (8,5 %), CD117-/CD34- – также в 4 случаях (8,5 %).
Наиболее злокачественное течение заболевания наблюдалось у пациентов
с коэкспрессией  CD117+/CD34+. Достоверной корреляции коэкспрессии
CD117/CD34 с ФАБ-вариантом ОМЛ не выявлено.

Выводы. Наличие  CD117+/CD34+ коэкспрессии может использоваться
как дополнительный маркер миелоидного фенотипа острой лейкемии. Экс-
прессия CD117+ предусматривает неблагоприятное  течение ОМЛ и плохой
ответ на стандартную терапию. Доказано, что пациенты с ОМЛ, в опухолевых
клетках которых отмечается экспрессия  с-KIT, имеют более высокий уровень
смертности. Эффективным методом лечения ОМЛ с экспрессией CD117 на
сегодняшний день может быть аллогенная трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток (ТГСК) или таргетная терапия для ингибирования с-КІТ.

Ключевые слова: острая миелоидная лейкемия, CD117, прогноз,
таргетная терапия.

N.V.Horiainova, N.N.Tretiak, A.I.Hordienko, V.A.Kubarova 
Role of c - KІТ protein (CD 117) in acute myeloid leukemia (aml)

progressing and modern approaches to its inhibition
SI «Institute of Hematology and Transfusiology of NAMS of Ukraine»

Introduction. The с-kit gene (CD117) encodes receptor tyrosinekinase which

plays a key role in  survival, proliferation and differentiation of  haematogenic cell-

predecessors, and therefore in leukemia progressing. High expression of c-KIT

occurs very often and is the potential therapeutic target in AML. 

Purpose. To reveal the frequency of c-KIT (CD117) expression on blast-cells

of AML patients in various FAB-variants and establish interrelation between an ex-

pression of this marker, CD34 and clinical-haematologycal features of the disease course.

Materials and methods. 47 AML patients were involved into investigation.

Expression of CD117 and SD34 on blast cells was determined by laser flow cytofluorometry. 

Results. C-kit expression on the blast cells of peripheral blood or marrow was

revealed  in 83% of AML cases (n = 39). The disease course in these patients was

rather aggressive and manifested itself as leukocytosis and primary resistance to
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standard chemotherapy. The expression of CD117+/CD34+ was seen in 25 cases

(53%), CD117+/CD34 - – in 14 cases (30%), CD117-/CD34+ – in 4 cases (8.5%),

CD117-/CD34- –in 4 cases (8.5%) too. The most malignant course of  the disease

was seen in  patients with CD117+/CD34+ coexpression. Reliable correlation of

CD117/CD34 coexpression with FAB-variants of AML has not been revealed. 

Conclusions. CD117+/CD34+ coexpression can be used as an additional

marker of a myeloid phenotype of acute leukemia. CD117+expression is indicative

of an adverse course of AML and  poor response to standard therapy. Lethality

rate is proved to be higher in  AML patients  with C-kit expression in tumoral cells.

Currently, allogeneic transplantation of haematopoietic stem cells (THSC) or target

therapy for inhibition of c-kit can be effective treatment for AML with CD117 expression.

Key words: acute myeloid leukemia, CD117, prognosis, treatment, targetny therapy.
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Т.О. Калиниченко, М.Ю. Аношина, Г.Т. Глухенька,
М.К. Алгазінова

ЕРИТРОЦИТИ ПУПОВИННОЇ КРОВІ ЯК ОБ’ЄКТ 
ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ПРИ 

НАДНИЗЬКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології 

НАМН України»
Вступ. Пошук лікувальних засобів, альтернативних периферичній крові

донора, є вкрай актуальним, особливо щодо заміни еритроцитарних компо-
нентів крові дорослого донора у практиці педіатрії раннього дитячого віку. У
якості останніх може розглядатись еритроцитарне трансфузійне середовище,
отримане з пуповинної крові (ПК). Єдиним способом накопичення запасів
еритроцитарної маси ПК є її кріоконсервування.

Мета.  Визначити вплив кріопротекторів різного механізму дії на збере-
женість кріоконсервованих еритроцитів ПК.
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Методи. Низькотемпературне зберігання еритроцитів ПК здійснювали під
захистом кріопротекторів полівінілпіролідон (ПВП), гліцерин, диметилсульфоксид
(ДМСО). Використані морфологічні, біохімічні, статистичні методи дослідження.

Результати. Вміст еритроцитів у деконсервованих зразках еритрокон-
центрату, що зберігався під захистом таких кріопротекторних розчинів як 9 %
ПВП, 20 % гліцерину, 5 і 10 % ДМСО, складав відповідно (0,95 ± 0,16)•109/мл,
(1,35 ± 0,18)•109/мл, (0,82 ± 0,16)•109/мл, (1,97 ± 0,15)•109/мл. При цьому
показники збереженості клітин під захистом 10 % ДМСО і 20 % гліцерину
значно (р < 0,001) перевищували  результати кріоконсервування інших груп.

Висновки. Найкращі кріозахисні якості щодо збереженості еритроцитів
ПК при температурі мінус 196 °С мають ендоцелюлярні кріопротектори -
ДМСО (кінцева концентрація - 10 %) і гліцерин (кінцева концентрація - 20 %).
Показники активності перекисного окислення ліпідів можуть використовува-
тись в якості тесту оцінки адаптаційних можливостей еритроцитів до стресу
кріоконсервування.

Ключові слова: кріоконсервування, еритроцити, пуповинна кров, пере-
кисне окислення ліпідів.

ВСТУП
На сьогоднішній день є вкрай актуальним пошук лікувальних засобів, аль-

тернативних периферичній крові донора [1]. Відомо, що основною тактикою
терапії новонароджених з вираженими формами анемії геморагічної та гіпо-
регенераторної етіології до останнього часу були трансфузії еритроцитарної
маси [2]. На жаль, застосування компонентів крові дорослого донора (КДД) в
неонатології призводить до розвитку імуносупресії, пригнічення еритропоезу
[2, 3]. Потужна антигенна стимуляція викликає алоімунізацію, що може стати
причиною виникнення серйозних проблем протягом всього життя. Серед
таких - ускладнення при терапії компонентами крові, у жінок – під час вагіт-
ності [4]. Тому, у якості альтернативи застосуванню еритроцитарних КДД у пе-
діатрії раннього дитячого віку може розглядатись еритроцитарне
трансфузійне середовище, отримане з пуповинної крові (ПК) як алогенного,
так і автологічного походження. До того ж, вибір такого продукту для гемо-
трансфузії різко знижує, а у випадку автотрансфузії унеможливлює ризик ін-
фікування маленького пацієнта гемотрансмісивними інфекціями. 

Єдиним способом довготривалого зберігання еритроцитарного концент-
рату, у тому числі і з ПК, є його кріоконсервування. 

Мета - визначити вплив кріопротекторів різного механізму дії на збере-
женість кріоконсервованих еритроцитів ПК. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Об’єкт досліджень - еритроконцентрат пуповинної крові.
Для заготівлі зразків ПК використано „замкнену” систему пластикових

мішків для заготівлі крові та її компонентів. Вилучення матеріалу проводилося
за умови отримання інформованої згоди при фізіологічних пологах після
народження дитини та відділення її від посліду. 

Еритроконцентрат (ЕК) отримували з використанням методики прискоре-
ної седиментації еритроцитів [5]. 

До ЕК додавали один із кріопротекторних розчинів: 40 % розчин гліцерину
(кріоконсервант ЦНІІГПК115-М), 18 % розчин ПВП (кріоконсервант КІПК), 10 і
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20 % розчин диметилсульфоксиду (ДМСО) у плазмозаміннику «Реополіглю-
кін», що є 10 % розчином декстрану (молекулярна маса 30000 – 45000).  До-
тримання співвідношення ЕК і кріозахисного розчину як 1:1 знижувало робочу
концентрацію кріопротектора удвічі. Підготовлену до низькотемпературного
зберігання завись еритроцитів (ЗЕ) розливали у кріопробірки ємністю 4,5 мл
і заморожували до температури мінус 196 С швидким зануренням у рідкий
азот. Розморожування проводили на водяній бані при температурі (40±2) °С.
Видалення внутрішньоклітинних кріопротекторів гліцерину і ДМСО проводили
методом серійного (триразового) центрифугування з використанням сольових
гіпертонічних розчинів. У якості відмиваючого розчину для зразків ЗЕ, що за-
морожувались під захистом ПВП, використовували ізотонічний сольовий роз-
чин.  Відмиті еритроцити розводили у зважуючому розчині (0,9 % NaCl). У
отриманій зависі розморожених відмитих еритроцитів (РВЕ) визначали вміст
вільного гемоглобіну, гематокрит, а також показники активності процесів пе-
рекисного окислення нейтральних ліпідів та фосфоліпідів.

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою методів
варіаційної статистики з використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel XP. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За всіма показниками, що були досліджені у суспензіях РВЕ - вмістом

еритроцитів у 1 мл суспензії, загальною кількістю еритроцитів у пробі, гема-
токритом – найкращий результат кріоконсервування було отримано при за-
морожуванні під захистом 10 % ДМСО і 20 % гліцерину (тут і надалі зазначені
кінцеві робочі концентрації кріопротекторних речовин) (табл.). При порівнянні
якості РВЕ, що заморожували під захистом 9 % ПВП і 5 % ДМСО, виявили
статистично вірогідно кращий результат у випадку застосування першої з речовин. 

Таблиця 
Характеристика зразків розмороженої еритроцитарної маси в

залежності від застосованого кріопротекторного розчину (Мm, n = 15)

Примітка: 1, 2, 3 - р < 0,001 - вірогідна різниця між показниками І і ІІ груп;
4, 5 - р < 0,05 - вірогідна різниця між показниками І і ІІІ груп;6, 7, 8 - р < 0,001
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- вірогідна різниця між показниками І і ІV груп;9, 10, 11 - р < 0,001 - вірогідна
різниця між показниками ІІ і ІІІ груп; 12 - р < 0,001 - вірогідна різниця між по-
казниками ІІ і ІV груп; 13 - р < 0,05 - вірогідна різниця між показниками ІІ і ІV
груп; 14, 15, 16 - р < 0,001 - вірогідна різниця між показниками ІІІ і ІV груп. 

Відмічено, що при додаванні до еритроконцентрату ПК кріопротекторних
розчинів відбувається активація процесів перекисного окислення ліпідів
(ПОЛ). Так, при пероксидації нейтральних ліпідів відбувається збільшення
вмісту субстратів ПОЛ - ізольованих подвійних зв’язків (ІПЗ) у 1,8-3,5 рази,
проміжних продуктів – дієнових кон’югатів (ДК) - у 1,8-2,9 рази, триєнових (ТК)
і оксодієнових кон’югатів (ОДК) - у 2,3-3,0 рази; кінцевих шифових основ (ШО)
- у 1,9-5,5 рази. При перекисному окисленні фосфоліпідів рівень ІПЗ зростає
від 1,1 до 12,6 разів, ДК - від 2,3 до 19,8 разів,   ТК і ОДК - від 2,1 до 3,2 разів;
ШО - від 1,3 до 2,5 разів. Інтенсивність зростання залежить від використаного
кріопротектора. Встановлено, що найменше підвищення активності ПОЛ від-
бувалось у присутності 20 % розчину гліцерину. Але за різницею показників у
зразках еритроцитарного компоненту ПК до заморожування та після розмо-
рожування більш низька активність процесів ПОЛ була виявлена при засто-
суванні ДМСО (кінцева концентрація - 10 %) у розчині декстрану. Найбільшу
збереженість еритроцитів при кріоконсервуванні під захистом цього розчину підтверд-
жує також значно нижчий рівень вільного гемоглобіну в розморожених зразках (рис.).

Рис. Вміст вільного гемоглобіну у зразках розморожених відмитих
еритроцитів

Примітка: *- вірогідна різниця між показниками різних груп.
Таким чином, результати дослідження показників збереженості еритро-

цитів за їх вмістом, гематокритом еритроцитаоного компоненту, а також
концентрацією молекулярних продуктів ПОЛ, вільного гемоглобіну свідчать,
що для кріоконсервування еритроцитарної маси ПК найбільш щадними є 20
% розчин ДМСО у 10 % розчині декстрану («Реополіглюкін) і 40 % розчин
гліцерину (кріоконсервант ЦНІІГПК115-М). 

Відомо, що максимальний ефект збереження клітин при кріоконсерву-
ванні залежить, насамперед, від їх структурно-функціональних особливостей
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як об’єкту кріоконсервування, а також від властивостей і концентрації кріо-
протекторної речовини [6, 7]. Наявність певних відмінних пристосувальних
властивостей еритроцитів у перинатальному періоді, зокрема, особливостей
їх мембрано-цитоскелетного комплексу та внутрішньоклітинних структур
передбачають наявність відмінності характеристик їх кріочутливості. Необо-
ротна втрата води при недостатній стабілізації її структури внутрішньоклітин-
ними речовинами, гідратними оболонками білків призводить до руйнування
еритроцитів при кріоконсервуванні. Так, було встановлено, що незважаючи
на високу ефективність застосування кріопротекторного розчину непроникаю-
чої дії ПВП для довготривалого зберігання еритроцитів периферичної крові
дорослого донора, цей кріоконсервант не здатний забезпечити захист ерит-
роцитів ПК. Зниження спроможності еритроцитарних мембран до деформації
підтверджене активацією реакцій окислення через маркер інтенсифікації про-
цесів ПОЛ. Зокрема, зростання показників перекисного окислення фосфолі-
підів виступає індикатором порушення структурного комплексу еритро-
цитарної мембрани, регуляції транспорту речовин, детермінації активності
пов’язаних з мембраною транспортних систем. Як наслідок, іонний дисбаланс ерит-
роцитів призводить до порушення осмотичного балансу і зниженню їх життєздатності. 

Комбінація проникаючого у клітину кріопротектора ДМСО з полімерною
речовиною - декстраном, що має велику молекулярну масу і, як наслідок, не
потрапляє у клітину, - сприяє позитивній корекції кріопротекторної ефектив-
ності внаслідок послаблення осмотичного стресу при заморожуванні [7]. 

ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що найкращі кріозахисні якості щодо зберігання еритро-

цитів пуповинної крові при температурі мінус 196 °С мають ендоцелюлярні
кріопротектори - ДМСО (кінцева концентрація - 10 %) і гліцерин (кінцева кон-
центрація - 20 %). 

2. Показники активності ПОЛ можна використовувати в якості тесту оцінки
адаптаційних можливостей еритроцитів до стресу кріоконсервування.

Перспективи подальших досліджень. Розробки у напрямку кріоконсерву-
вання еритроцитів пуповинної крові сприятимуть оптимізації трансфузійної
тактики у новонароджених.
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Т.А. Калиниченко, М.Ю. Аношина, Г.Т. Глухенькая, М.К. Алгазинова
Эритроциты пуповинной крови как объект длительного

хранения при сверхнизкой температуре
ГУ «Институт гематологи и трансфузиологии НАМН Украины»

Вступление. Поиск лечебных средств, альтернативных периферической
крови донора, является крайне актуальным, особенно для замены эритро-
цитарных компонентов крови взрослого донора в практике педиатрии раннего
детского возраста. В качестве последних может рассматриваться эритроци-
тарная трансфузионная среда, полученная из пуповинної крови (ПК). Един-
ственным способом создания запасов эритроцитарной массы ПК является
ее криоконсервирование. 

Цель. Определить влияние криопротекторов разного механизма дей-
ствия на сохранность криоконсервированных эритроцитов ПК. 

Методы. Низкотемпературное хранение эритроцитов ПК осуществляли
под защитой криопротекторов поливинилпирролидон (ПВП), глицерин, диме-
тилсульфоксид (ДМСО). Применены морфологические, биохимические, ста-
тистические методы исследования. 

Результаты. Содержание эритроцитов в деконсервированных образцах
эритроконцентрата, хранившегося под защитой  таких криопротекторных рас-
творов как  9 % ПВП, 20 % глицерин, 5 и 10 % ДМСО, составляло соответ-
ственно (0,95 ± 0,16)•109/мл, (1,35 ± 0,18)•109/мл, (0,82 ± 0,16)•109/мл, (1,97
± 0,15)•109/мл. При этом показатели сохранности клеток под защитой 10 %
ДМСО и 20 % глицерина значительно (р < 0,001) превышали  результаты
криоконсервирования других групп.

Выводы. Лучшие криозащитные качества относительно сохранности
эритроцитов ПК при температуре минус 196°С проявляют эндоцеллюлярные
криопротекторы - ДМСО (конечная концентрация - 10 %) и глицерин (конеч-
ная концентрация - 20 %). Показатели активности перекисного окисления ли-
пидов могут быть использованными в качестве теста оценки адаптационных
возможностей эритроцитов к стрессу криоконсервирования. 
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Ключевые слова: криоконсервирование, эритроциты, пуповинная кровь,
перекисное окисление липидов.

T.O. Kalynychenko, M. Yu. Anoshyna, H.T. Hlukhen’ka, M.K. Alhazinova 
Umbilical cord blood red cells as an object for long-term 

storage at ultralow temperature
SI “Institute of Hematology and Transfusiology of NAMS of Ukraine”

Introduction. The search for the therapeutic agents as an alternative to pe-

ripheral donor blood is  extremely urgent especially for replacement of the ery-

throcyte blood components of the adult donor in the early childhood pediatric

practice. The erythrocyte transfusion medium obtained from umbilical cord blood

(UCB) can be considered as one of them. Cryopreservation is the only way to

stock up umbilical cord blood red cell mass.

Aim. To determine impact of various  cryoprotectants on preservation of um-

bilical cord blood red cells.

Methods. To store umbilical cord blood red cell there were used the cryopro-

tectants as follows: polyvinylpyrrolidone (PVP), glycerol and dimethyl sulfoxide

(DMSO).  Morphological, biochemical, statistical research methods were applied. 

Results. Red blood cell count in the thawed samples stored under the pro-

tection of 9% PVP, 20% glycerol, 5% and 10% DMSO was 0.95 ± 0.16)•109/ml,

1.35 ± 0.18)•109/ ml, 0.82 ± 0.16)•109/ml and 1.97 ± 0.15)•109/ml, respectively.

The cells’ viability indicators under the protection of 10% DMSO and 20% glycerol

exceeded significantly the cryopreservation results of other groups (p <0.001).

Conclusions. Such endocellular cryoprotectants as DMSO (final concentra-

tion - 10%) and glycerol (final concentration - 20%) demonstrate better cryopro-

tective qualities pertaining to preservation of the umbilical cord blood red cells at

-196 ° C. Values of lipid peroxidation activity can be used to estimate erythrocyte

adaptive capabilities to the cryopreservation stress.

Key wоrds: cryopreservation, erythrocytes (red blood cells), umbilical cord

blood, lipid peroxide oxidation. 
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ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ХВОРОБИ
ХОЛОДОВИХ АГЛЮТИНІНІВ

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології
НАМН України»

Вступ. До третини випадків імунного гемолізу зумовлено наявністю
холодових аглютинінів. Факту встановлення їх присутності недостатньо для
адекватної оцінки клінічного значення. 

Мета. Оцінити ризик виникнення гемолізу у пацієнтів на підставі  сероло-
гічної та температурної характеристики виявлених холодових антитіл. 

Матеріали та методи. Здійснено імуногематологічне дослідження 15
зразків сироватки хворих на хворобу холодових аглютинінів (ХХА) за допо-
могою мікрометоду в гелі. 

Результати. Встановлено залежність інтенсивності гемолізу від титру і
діапазону температурної активності холодових аглютинінів, а також наявності
комбінації різних серологічних варіантів антитіл (АТ). Низька їх концентрація
та широка амплітуда температурної активності асоціювали із низьким рівнем
гемоглобіну в порівнянні з високим рівнем АТ та більш вузьким температур-
ним діапазоном їх дії (p=0,02). У випадках комбінації теплових і холодових АТ
рівень гемоглобіну був достовірно нижчим, ніж у випадках наявності ізольо-
ваних патологічних холодових АТ з широким температурним діапазоном дії (p=0,04). 

Висновки. У випадку гемолітичного процесу при позитивній прямій пробі
Кумбса для уточнення діагнозу є доцільним дообстеження сироватки крові на
наявність теплових, холодових АТ та компонентів комплементу. Для обрання
клінічної тактики та прогнозування перебігу ХХА необхідно враховувати дані
про титр і температурну активність холодових аглютинінів, з пріоритетним
значенням останньої.

Ключові слова: холодові аглютиніни, титр, діапазон температурної
активності, комбіновані антитіла.

ВСТУП
Хвороба холодових аглютинінів (ХХА) є варіантом аутоімунної гемолітич-

ної анемії з внтутрішньосудинним характером гемолізу, яка спричиняється
імуноглобулінами класу M (IgM), рідше – сумішшю Ig різних класів [1]. Хро-
нічний перебіг цього захворювання призводить до тривалої помірної анемі-
зації хворих і супроводжується низкою дискомфортних симптомів; іноді має
місце гострий перебіг ХХА з різко вираженими клінічними проявами внутрі-
шносудинного цитолізу еритроцитів [2]. Присутність холодових аглютинінів у
кров'яному руслі призводить до різноманітних клініко-лабораторних проявів.
Інтерпретувати їх клінічне значення можливо тільки після отримання детальної
імуногематологічної характеристики: це могло б сприяти оптимальному ви-
бору лікувальної тактики щодо таких пацієнтів [1]. Виражені аглютинаційні
властивості холодових АТ створюють проблеми при визначенні групової та
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резус-належності пацієнтів, ускладнюють підбір еритроцитвмісних середовищ
за необхідності їх переливання, і потребують додаткових заходів при здій-
сненні цих процедур [3].

Мета роботи. Оцінити ризик виникнення гемолізу у пацієнтів на підставі
серологічної та температурної характеристики виявлених холодових аглютинінів.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 
Обстежено сироватку крові та еритроцити 117 хворих на набуту гемолі-

тичну анемію (ГА) з ознаками гемолізу. Серологічну діагностику аутоімунних
АТ проводили в гелевому мікротесті (DiaMed, Швейцарія). Для визначення хо-
лодових аглютинінів використовували ID-картки «NaCl, enzyme test and ag-
glutinins». Теплові аглютиніни та компоненти комплементу виявляли в
прямому і непрямому тесті Кумбса на ID-картках LISS/Coombs (IgG+C3d) і ID-
картках DС-ScreeningI.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Холодові аглютиніни (IgM) виявлені у 15 із 117 досліджених зразків крові

хворих на набуту ГА. У 8 пацієнтів мала місце первинна (ідіопатична) форма
ХХА, у 7 – вторинна (симптоматична). Фоновими захворюваннями у цих
випадках були макроглобулінемія Вальденстрема, лімфома, В12-фолієводе-
фіцитна анемія, пневмонія, інфекційний мононуклеоз або прийом медикамен-
тів, що є описаним в літературі [4-7].

Ізольовані «патологічні» АТ спостерігали у 8 випадках. При температурі
4 °С їх титр становив від 1:64 до 1:4096, при 12 °С, 22 °С та 32 °С – у дещо
нижчих титрах (від 1:2 до 1:512), у двох випадках взагалі була відсутня. У 7
обстежених виявлено позитивну пряму і непряму проби Кумбса. Дообсте-
ження показало, що це відбулося за рахунок С3d компоненту комплементу
(комплементарний тип реакції). У цій групі хворих виявлено залежність клі-
ніко-лабораторних ознак гемолітичного процесу від титру та температурної
активності аглютинінів. Так, при низьких (1:64–1:256) титрах антитіл і низь-
кому температурному оптимумі їх дії (4 °С) клінічні прояви внутрішньосудин-
ного гемолізу носили епізодичний характер: переважно у вигляді синдрому
Рейно і кропивниці в холодні періоди року. На противагу цьому, при вищих
титрах АТ (1:512–1:1024) та більш широкому температурному діапазоні їх
активності (до 32 °C) ознаки гемолізу були постійні і більш виражені: відміча-
лася нормохромна анемія легкого, зрідка – середнього ступеня важкості.
Мали місце складнощі при ідентифікації групи крові і підрахунку еритроцитів
через явище аутоаглютинації. Слід відмітити, що більш значущим для інтен-
сивності процесу гемолізу був саме температурний діапазон активності АТ.
Так, за низької концентрації АТ, але їх високій температурній активності, рі-
вень гемоглобіну був значно нижчим (p=0,02), ніж при високому рівні АТ і
більш вузькому температурному діапазоні.  Якщо фіксація АТ на еритроцитах
відбувається при відносно низьких температурах (при кровотоці через пери-
ферійні ділянки тіла, особливо в холодну пору року), то активація компле-
менту можлива тільки за більш високих температур (при поверненні крові в
магістральні судини). Пентамерна структура IgM дозволяє системі компле-
менту ефективно активуватися за класичним шляхом (достатньо однієї мо-
лекули, зв’язаної з еритроцитарним антигеном), тому титр холодових АТ не є
вирішальним для виникнення гемолізу [8]. При вузькому температурному діа-
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пазоні дії АТ повернення крові в магістральні судини супроводжується відді-
ленням холодових аглютинінів від еритроцитів, тому руйнування останніх не
є масштабним. Транзиторні АТ з такою характеристикою мали місце у двох хворих з
гострими вірусними інфекціями і через 3 тижні після одужання не виявлялись.

У трьох пацієнтів виявлені АТ були в незначному титрі (1:2 та 1:8 при 4
°С), пряма та непряма проби Кумбса – негативні, лабораторні ознаки гемолізу
були мінімальні. 

У чотирьох пацієнтів мала місце комбінація неповних теплових (IgG) та
холодових (IgM) аглютинінів – змішаний варіант аутоімунної гемолітичної ане-
мії. Пряма та непряма проби Кумбса були позитивні через  наявність і тепло-
вих IgG, і С3d компоненту комплементу. Паралельно спостерігали патологічні
холодові АТ з помірною температурною активністю: при температурі 4 °С – у
титрі від 1:64 до 1:256, при 12 °С – від 1:4 до 1:32. Клінічно гемолітична анемія
характеризувалася агресивним перебігом, з нашаруванням ознак внутрішньо-
і позасудинного гемолізу, що проявлялося нормохромною анемією серед-
нього ступеня важкості або важкою формою, ретикулоцитозом, підвищенням
рівня непрямого білірубіну, зниженням осмотичної резистентності еритроци-
тів, мав місце один летальний випадок. Рівень гемоглобіну у цих пацієнтів був
достовірно нижчим, ніж у випадках наявності ізольованих патологічних холо-
дових антитіл з широким температурним діапазоном (p=0,04). Гемолітична
анемія у цих хворих носила симптоматичний характер: медикаментозно-
індукована і як ускладнення при хворобі Вальденстрема і лімфомах. 

Таблиця
Залежність рівня гемоглобіну від серологічної характеристики 

холодових аглютинінів

Примітка: ٭– p=0,02, по відношенню до групи хворих на ХХА з вузьким
температурним діапазоном дії АТ; ٭٭ – p=0,04, по відношенню до групи хворих
на ХХА з широким температурним діапазоном дії АТ.

ВИСНОВКИ
1. У випадку маніфестації гемолітичного процесу при позитивній прямій

пробі Кумбса для уточнення діагнозу є доцільним дообстеження сироватки
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крові на наявність теплових, холодових АТ та компонентів комплементу.
2. Для обрання клінічної тактики і прогнозування перебігу ХХА мають зна-

чення титр та температурна активність холодових АТ. Із збільшенням темпе-
ратурного діапазону активності холодових АТ (від 12 до 32 °C включно) різко
зростає ймовірність гострого внутрішньосудинного гемолізу.

3. Найбільш виражені клініко-лабораторні ознаки гемолітичного процесу
притаманні комбінованому серологічному варіанту ГА та у разі широкого тем-
пературного діапазону активності ізольованих холодових АТ.

4. Транзиторне підвищення рівня холодових аглютинінів у вузькому  тем-
пературному діапазоні характеризує варіант медикаментозно індукованої  та
постінфекційної ХХА, яка носить епізодичний характер.
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Г.А.Мироненко 
Иммуногематологическая диагностика болезни 

холодовых агглютининов
ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

Вступление. До трети случаев иммунного гемолиза обусловлены нали-
чием холодовых агглютининов. Факт установления их наличия недостаточно
для адекватной оценки клинического значения.

Цель. Оценить риск возникновения гемолиза у пациентов на основании
серологической и температурной характеристики выявленных холодовых АТ.
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Материалы и методы. Проведены иммуногематологические исследо-
вания 15 образцов сыворотки пациентов с болезнью холодовых агглютининов
с помощью микрометода в геле.

Результаты. Установлена зависимость интенсивности гемолиза от титра
и диапазона температурной активности холодовых агглютининов, а также
наличия комбинации различных серологических вариантов АТ. Низкая их кон-
центрация и широкая амплитуда температурной активности ассоциировали
с низким уровнем гемоглобина по сравнению с высоким содержанием АТ и
более узким температурным диапазоном их действия (p=0,02). В случаях
комбинации тепловых и холодовых АТ уровень гемоглобина был достоверно
ниже, чем в случаях наличия изолированных патологических холодовых АТ
с широким температурным диапазоном действия (p =0,04) .

Выводы. В случае гемолитического процесса при положительной пря-
мой пробе Кумбса для уточнения диагноза целесообразно дообследование
сыворотки крови на наличие тепловых, холодовых АТ и компонентов компле-
мента. Для избрания клинической тактики и прогнозирования течения бо-
лезни холодовых агглютининов необходимо учитывать данные об их титре и
температурной активности, с приоритетным значением последней.

Ключевые слова: холодовые агглютинины, титр, диапазон температур-
ной активности, комбинированные антитела.

H.A.Myronenko 
Immunohaematologycal diagnostics of cold agglutinins disease 

SI “Institute of Haematology and Transfusiology, NAMS of Ukraine”
Introduction. About one-third of cases of immune hemolysis are cold agglu-

tinins-related. Their identification is insufficient for adequate assessment of the

clinical significance. 

Aim. To assess the risk of hemolysis in patients on the basis of serological

and temperature characteristics of identified cold agglutinins.

Materials and methods. Using gel micromethod there were studied 15sam-

ples collected from  patients with cold agglutinins disease. 

Results. There was established dependence of hemolysis intensity on titer

and range of thermal activity of cold agglutinins as well as on the presence of a

combination of different serological antibody variants. Low antibody concentration

and wide range of thermal activity were more associated with low hemoglobin than

high level of antibodies and more narrow temperature range (p=0.02). In cases of

heat and cold antibodies combination hemoglobin was significantly lower than in

isolated pathological cold antibodies with a wide temperature  range (p=0.04). 

Conclusions. In a hemolytic process with a positive direct Coombs test, in

order to clarify the diagnosis it is advisable to test blood serum for presence of

heat and cold antibodies and complement components. Selection of clinical man-

agement and  prognosis of cold agglutinins disease require considering titer and

thermal activity of antibodies findings with a priority value of the latter.
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Key words: cold agglutinins, titer, range of  thermal activity, combined antibody.
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СТРУКТУРНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ФИБРОНЕКТИНА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКИХ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 
НЕОПЛАЗИЯХ 

КУ  «Многопрофильная городская клиническая
больница №4» ОГА», г. Днепропетровск

Введение. Хронические миелопролиферативные неоплазии (ХМПН) –
хронические лейкемии с изменениями в структуре  клеток  крови и межкле-
точного матрикса. Весомая роль в этих механизмах принадлежит фибронек-
тину (ФН). Связь между функциональной активностью и гликозилированием
при ХМПН не изучалась. 

Цель. Изучение структурно-функциональных особенностей фибронек-
тина и его активности при ХМПН.

Материалы и методы. Изучали содержание, гепарин- и  лектинсвязы-
вающую  активность ФН, деградацию его под действием трипсина и  хемотрипсина у
72 больных с ХМПН (18  -с ИП,  54 – с  ПМФ). Контрольная группа - 30 доноров. 

Результаты. Уровень и  гепарин-связывающая активность фибронектина
в плазме крови больных с ХМПН –ИП и  ПМФ достоверно снижены. При опре-
делении деградации ФН установлено, что состав фФН у больных ИП  был
представлен   фрагментами  с м. м. 200, 190-180, 98-90  и 49-20 кДа , более
широкий  спектр фФН зарегистрирован при  ПМФ - м. м. от 230 до 15 кДа  -
м. м. 200, 190-180, 80-75 , 59-50, 49-40  и 19-15 кДа при преобладании  фФН
с м.м.  98-90 кДа (ММП 9). При ХМПН  появлялись  фФН со средней и малой
м. м.  - при ИП - фФН м.м.49-20 кДа (гепаринсвязывающий домен), при ПМФ
– 59-50 (желатиназосвязывающий  компонент ММП2), 19-15 кДа (фибрин-
связывающий домен, сигнальные молекулы - активаторы лейкоцитов и тром-
боцитов).  При уточнении структуры  гликопротеинов ФН при ХМПН в составе
пФН особенностей не выявлено – содержание двухантенных гликанов и
связь их  с сиалоспецифическими  лектинами соответствовала показателям
контрольной группы. Фукозоспецифические лектины LCA, AAL, LABA

проявляли  афинность к ФН с м.м. 220 кДа, LABA и AAL -  дополнительно
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реагировали с фФН с м.м. 52 кДа, а LCA и AAL – с фФН с м.м.76 кДа (маркеры
фукозы). У больных с ИП связывание ФН с LABA (наличие коровой фукозы в
составе гликанов) было высоким - 182±14,11%, при ПМФ - низким
65,85±5,92%. Значительно  повышалась лектинсвязывающая  способность
ФН  с WGA, что свидетельствует о наличии полиантенных  сиаловых кислот
в составе  гликанов  лейкоцитов  опухолевого клона. При ХМПН разветвлен-
ность гликанов кФН возрастала за счет повышения гликозилированности в
нейтрофильных элементах различной степени зрелости лейкемическго
клона. Вследствие значительной разветвленности гликанов ФН при ХМПН
усиливается его деградация с образованием фФН с малой и  средней  м.м,
нарушается связывание ФН с гепарином,и поэтому снижается его функцио-
нальная активность. Взаимодействие ФН с лектином  LABA (маркер
альфа1→2 связанной фукози О-гликанов), которая преобладает   в гликанах
при ИП может быть дополнительным  диагностики Истинной Полицитемии.

Ключевые слова: хронические миелопролиферативные неоплазии,
фибронектин,  функциональная активность, лектины.

ВСТУПЛЕНИЕ
Хронические миелопролиферативные неоплазии (ХМПН) – хронические

лейкемии с клональными нарушениями  на уровне клетки-предшественницы
гемопоэза, и изменением в структуре кроветворного микроокружения [6].
Одним из связующих звеньев  между экстрацеллюлярным матриксом и клет-
ками–резидентами является гепаринзависимый гликопротеин Фибронектин
(ФН) [2].Наиболее распространен растворимый ФН плазмы (пФН), он синте-
зируется гепатоцитами [7], в его состав  входят двухантенные гликаны; пФН
расщепляется  сериновыми протеиназами – тромбином, плазминогеном,
трипсином, хемотрипсином. Функциональная активность ФН определяется
взаимодействием с гепарином [8].

Нерастворимый клеточный фибронектин (кФН) находится на поверхност-
ных мембранах синтезирующих его клеток - нейтрофилов, тромбоцитов, эн-
дотелиоцитов. Деградация кФН осуществляется металлопротеиназами
(ММП) экстрацеллюлярного матрикса [9]. 

Структурно-функциональные особенности ФН определяются  его глико-
зилированностью. Гликановая часть  синтезируется  под  воздействием ци-
токинов в экстрацеллюлярном матриксе.  Состав гликанов определяется с
помощью лектинов,  избирательно связывающих углеводы. В ФН существует
7 сайтов связывания с N-гликанами и 2 сайта - с О-гликанами. При злокаче-
ственной трансформации синтезируются  полиантенные гликаны ФН, дегра-
дация которых усугубляет деструктивные процессы в органах и тканях.

По степени деградации различают  три вида: нативный ФН  – димеры с
м.м. 220 кДа и фрагменты фибронектина (фФН) с м.м. 175-160, 155-150, 140-
125, 120, 110-100 и  98-90 кДа [9]; агрегированный – в виде мультимеров и
комплексов; деградированный – в виде фрагментов, образующихся в про-
цессе протеолиза [1]. Связь между функциональной активностью ФН и гли-
козилированием при ХМПН не изучалась. 
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Цель. Изучение структурно- функциональных особенностей фибронек-
тина при хронических миелопролиферативных неоплазиях 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Содержание, гепарин- и лектинсвязывающую активность ФН определяли

у 72 больных с ХМПН (18 - с истинной полицитемией  (ИП),  54 – с первичным
миелофиброзом (ПМФ). Контрольная группа состояла из 30 доноров. Опре-
деляли концентрацию ФН  методом иммунодота с кроличьими антителами к
пФН; его функциональную активность [3], ферментативный гидролиз ФН [9]
с сериновыми протеиназами: (трипсин, химотрипсин, тромбин, плазминоген),
лектин-связывающую активность ФН  с лектинами ландыша мечевидного  –
ConA (Sigma, США),  чечевицы - LCA (Лектинотест, Украина), коры золотого
дождя обычного - LABA, зародышей  пшеницы – WGA (Лектинотест, Украина),

алеурии оранжевой - AAL (US Biological, США), маакии амурской - MAA-ІІ
(Sigma, США) по методу М.Д. Луцика, С.И. Кусеня [4] . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уровень и гепарин-связывающую активность фибронектина  в плазме

крови больных с ХМПН – ИП, ПМФ достоверно(Р<0,05) снижены (табл. 1). 
Таблица 1

Уровень и гепарин-связывающая активность 
фибронектина при ХМПН

Примечание: *- достоверная  разница в сравнении с контролем при
р<0,05,  ** - р<0,01, *** - р<0,001.

Деградация ФН под действием  трипсина и хемотрипсина  рассматрива-
лась  с интервалом  действия 30мин, 1 час. 

В контрольной группе  через 30 мин. определялись фФН с м.м.165 кДа,
через час - фФН с м.м. 115-17,5 кДа, 

У больных ИП  состав  фФН представлен  фрагментами  с м. м. 200, 190-
180, 98-90  и 49-20 кДа (рис.1), спектр фФН при  ПМФ представлен  фрагмен-
тами с м. м. от 230 до 15 кДа  -  м. м. 200, 190-180, 80-75 , 59-50, 49-40  и
19-15 кДа с  преобладанием  фФН с м.м.  98-90 кДа (ММП 9). 
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Деградация ФН  при ХМПН характеризовалась присутствием фФН со
средней и малой  м. м.  - при ИП - фФН м.м.49-20 кДа (гепаринсвязывающий
домен), при ПМФ – 59-50 (желатиназосвязывающий компонент ММП2), 19-
15 кДа (фибрин- связывающий домен, сигнальные молекулы - активаторы
лейкоцитов и тромбоцитов) (рис. 1).

Рис.1. Частота выявления фрагментов фибронектина в плазме
крови исследуемых групп  

Высокая степень деградации ФН при ХМПН  обусловлена   особенно-
стями  структуры его составляющих гликопротеинов.

При ХМПН  в структуре пФН особых изменений не отмечено и содержа-
ние двухантенных гликанов (взаимодействие с  ConA.) и связывание с сиа-
лоспецифическими лектинами соответствовало  показателям контрольной группы. 

Фукозоспецифические лектины LCA, AAL, LABA  проявляли  афинность
к ФН с м.м. 220 кДа, LABA и AAL - дополнительно реагировали с фФН с м.м.
52 кДа, а LCA и AAL – с фФН с м.м.76 кДа(маркеры фукозы).

У больных с ИП связывание ФН с LABA (наличие коровой фукозы в
составе гликанов) было высоким и составляло 182±14,11%, при ПМФ низким
- 65,85±5,92%. 

Значительное повышение лектинсвязывающей способности ФН у боль-
ных ХМПН при связывании с WGA указывает на наличие полиантенных  сиа-
ловых кислот в составе гликанов кФН на мембранах лейкоцитов.  В схеме 2
представлена направленность структурных изменений фибронектина под
действием лектинов. 
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Таблица 2
Структурные и функциональные изменения ФН при ХМПН

Гликановый компонент наиболее чувствителен при нарушении структуры
лейкоцитов. Различная степень зрелости нейтрофилов и появление элемен-
тов лейкемического клона четко отслеживается при  проведении  комплекс-
ного лектин-анализа (рис.2),  различие  форм заболевания в структуре одной
нозологии может быть использовано в качестве дополнительного критерия
при диагностике ХМПН.

Рис. 2. Взаимодействие ФН с лектинами при ИП и ПМФ
ВЫВОДЫ
1. При ХМПН разветвленность гликанов кФН возрастала за счет повы-

шенной гликозилированности в нейтрофильных элементах различной сте-
пени зрелости лейкемического  клона.

2. Вследствие высокой разветвленности гликановов ФН при ХМПН по-
вышается его  деградация с образованием фФН  с малой и средней м.м, на-
рушается связывание ФН с гепарином, за счет чего снижается его
функциональная активность.

Взаимодействие ФН с лектином LABA (маркер альфа1→2 связанной
фукозы О-гликанов), преобладающей в гликанах при ИП  может служить
дополнительным критерием в  диагностике Истинной Полицитемии. 
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Т.П.Ніколаєнко-Камишова 
Структурно- функціональні особливості фібронектину при хроніч-

них  мієлопроліферативних неоплазіях 
КУ «Багатопрофільна  міська  клінічна лікарня №4» ОДА», м. Дніпро-

петровськ
Вступ. Хронічні мієлопроліферативні неоплазії (ХМПН) – хронічні лейке-

мії зі  змінами  в структурі клітин крові і  міжклітинному матриксі. Значна роль
в цих механізмах належить фібронектину(ФН). Зв’язок між функціональною
активністю і гликозуванням при ХМПН не вивчався. 

Мета Вивчення структурно-функціональних особливостей фібронектину
та його активності при хронічних  мієлопроліферативних неоплазіях.
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Матеріали та методи.  Вивчали  вміст, гепарин-  та  лектинзв′язуючу
активність ФН, деградацію його під дією   трипсину та хемотрипсину у 72
хворих на ХМПН (18  - на СП ,  54 – на ПМФ). Контрольна група - 30  донорів. 

Результати. Рівень та  гепарин-зв’язуюча  активність фібронектину  в
плазмі крові хворих на  ХМПН –СП  та ПМФ достовірно знижені. При визна-
ченні деградації ФН встановлено, що склад фФН у хворих  на  СП  був  пред-
ставлений фрагментами  з м. м. 200, 190-180, 98-90  та 49-20 кДа, більш
значний  спектр фФН зареєстрований при  ПМФ - м. м. від 230 до 15 кДа -  м.
м. 200, 190-180, 80-75 , 59-50, 49-40  та 19-15 кДа при перевазі фФН з м.м.
98-90 кДа (ММП 9). При ХМПН з’являлись фФН з середньою  та малою  м. м.
- при СП - фФН м.м.49-20 кДа (гепаринзв′язуючий домен), при ПМФ – 59-
50(желатиназозв′язуючий  компонент ММП2), 19-15 кДа (фібрин- зв′язуючий
домен, сигнальні молекули - активатори лейкоцитів і тромбоцитів). При уточ-
ненні структури  глікопротеїнів ФН при ХМПН у складі  пФН особливостей  не
було встановлено – вміст двоантенних  гліканів  і зв′язок їх з сіалоспеціфіч-
ними лектинами  відповідав показникам  контрольної групи. Фукозоспецифічні
лектини LCA, AAL, LABA  проявляли  афиність до ФН з м.м. 220 кДа, LABA и
AAL -  додатково  реагували з фФН з м.м. 52 кДа, а LCA та AAL – з фФН з
м.м.76 кДа(маркери фукози). У хворих з СП зв’язування ФН з LABA  (наявність
корової фукози у складі  гліканів) було значним - 182±14,11%, при ПМФ - низь-
ким 65,85±5,92%. Значно  підвищувались лектинзв′язуючі спроможності  ФН
з WGA, що свідчить про наявність поліантенних  сіалових кислот у складі
гліканів  лейкоцитів  пухлинного  клону.  

Висновки. При ХМПН разгалуженість гліканів кФН зростала за рахунок
підвищення глікозульованості в нейтрофільних елементах різного ступеню
дозрілості лейкемічного клону. Внаслідок значної розгалуженості  гліканів ФН
при ХМПН  підвищується його деградація з утворенням  фФН  з низькою та
середньою  м.м,  порушується зв′язування ФН з гепарином, і тому знижується
його функціональна активність.  Взаємодія ФН з лектином  LABA (маркер
альфа1→2 зв′язанної фукози О-гліканів), яка  має перевагу  в гліканах  при
СП може бути додатковим критерієм діагностики Справжньої Поліцитемії.

Ключові слова: хронічні  мієлопроліферативні неоплазії, фібронектин,
функціональна активність, лектини.

T.P.Nikolaienko-Kamyshova
Structural-functional peculiarities of fibronectin in chronic myeloprolif-

erative neoplasias
MI «Multi-field Clinical City hospital  №4», RSA, Dnipropetrovsk
Introduction. Chronic myeloproliferative neoplasias (CMPN) are chronic

leukemias with changes in the structure of blood cells and intercellular matrix. An

important role in these mechanisms belongs to fibronectin (FN). A link between

functional activity and glycosylation in CMPN has not been studied yet. 

The aim of the investigation was to study structural-functional peculiarities of

fibronectin in chronic myeloproliferative diseases.

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

533
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Materials and methods. There was studied content, heparin- and lectin-bind-

ing activity of FN, degradation under the impact of tripsin and chemotripsin in 72

patients with CMPN (18 - with PV, 54 – with PМF). A control group included 30 donors. 

Results.  The level and heparin-binding activity of fibronectin in blood plasma

of patients with CMPN– PV and PМF were reliably decreased. 

While studying FN degradation in patients with PV, fFN content  was found to

be presented by fragments with m. m. 200, 190-180, 98-90 and 49-20 kDa, more

significant spectrum of fFN was registered in PМF: m.m. from 230 to 15 kDa - m.

m. 200, 190-180, 80-75 , 59-50, 49-40 and 19-15 kDa in prevalence of  fFN with

m. m.  98-90 kDa (MMP 9). In CMPN there appeared fFN with medium and low

m. m. - in PV - fFN m.m. 49-20 kDa (heparin-binding domain), in PМF – 59-50

(gelatin-binding component MMP 2), 19-15 kDa (fibrin-binding domain, signal mol-

ecules – activators of leukocytes and thrombocytes).

While ascertaining precise structures of FN glycoproteins in CMPN in the

content of  pFN, abnormalities were no found (content of two-antenna glycans and

link with sialo-specific lectins corresponded to the findings of the control group). 

LCA, AAL, LABA fucose-specific lectins showed affinity to FN with m.m. 220

kDa,  LABA and AAL, they additionally interacted with fFN (m.m. 52 kDa), and LCA

and AAL – with fFN (m.m.76 kDa) (markers of fucose). In patients with PV binding

of FN with LABA (presence of ά 1,2 fucose-contained glycans) was significant

(182±14.11%), in PМF it was low  (65.85±5.92%). Lectin-binding abilities of FN

with WGA significantly increased, this testifies to the presence of multiantennary

sialic acids-comprising glycans of leukocytes of a tumor clone.  

Conclusions. In CMPN, branching of glycans to kFN grows due to increased

glycosylation at presence of elements of leukemic clone and various degree of

neutrophil maturity. Considerable branching of glycans in FN in case of CMPNН
results in its increased degradation with formation of low and medium m.m. fFN,

this affects FN binding to heparin, its functional activity decreases. Interaction of

FN with LABA (marker of alpha 1,2-linked fucose of О-glycans), which has pre-

dominance in glycans in PV, can be an additional criterion of PV diagnostics. 

Key words:chronic myeloproliferative neoplasias, fibronectin, functional activity, lectins.
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Т.П. Перехрестенко 

ОЦІНКА ВІДПОВІДІ НА ТЕРАПІЮ ІМАТИНІБОМ У
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ В

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕРВИ У ЛІКУВАННІ ТА 
СЕРЕДНЬОЇ ДОБОВОЇ ДОЗИ ПРЕПАРАТУ

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології 
НАМН України»

Вступ. На сьогодняшній день залишаються до кінця не визначеними
причини формування незадовільної відповіді на терапію іматинібом, пошук
можливих причин резистентності продовжується. 

Мета. Проаналізувати відповідь на терапію іматинібом в залежності від
перерви у терапії та фактично отриманої середньої добової дози.  

Матеріали та методи. 105 хворих були поділено на три групи в залеж-
ності від середньої тривалості перерви у лікуванні: перша – 10 днів, друга –
30 днів, третя – 60 днів. Також визначалася середня добова доза іматинібу,
яку фактично приймав пацієнт. Вона розраховувалася виходячи з даних про
тривалість перерви у лікуванні. 

Результати. Отримані дані свідчать про негативний вплив перерв у
терапії в середньому на 30 та більше днів у період перших 6 міс лікування.
Також показано, що реальна доза препарату була меншою за рекомендовану.
Середня добова доза препарату була визначена у кожній групі пацієнтів у за-
лежності від перерви у прийомі іматинібу. Підрахунок середньої добової дози
показав, що доза 328, 44 мг/доб за 6 місяців лікування у групі з перервою у
середньому 30 днів негативно впливає на ефективність терапії через 12 та
18 міс. Середня доза 271, 35 мг/доб протягом 6 міс лікування виявилася
неефективною. 

Висновок. Дотримання рекомендованої дози є запорукою позитивної від-
повіді на лікування інгібіторами тирозинкінази. Безперервне забезпечення
препаратом хворих на ХМЛ та прихильність пацієнтів до лікування сприятиме
покращенню результатів лікування.

Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія, іматиніб, перерви у ліку-
ванні, середня добова доза іматинібу.

ВСТУП
Іматиніб мезилат - інгібітор тирозинкінази 1-огопокоління - показав високу

ефективність в якості першої лінії терапії хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ).
Однак, тільки невелика частина пацієнтів досягає повної молекулярної від-
повіді, в той час як у більшості хворих продовжує виявлятися BCR-ABL транс-
крипт [1]. Приблизно у 30 % пацієнтів у кінцевому рахунку розвивається
первинна або вторинна резистентність до іматинібу. У даний час більшість
дослідників дотримується думки про те, що резистентність до іматинібу та
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інших тирозинкіназних інгібіторів (ТКІ) обумовлена взаємодією безлічі клініч-
них та молекулярно-біологічних факторів, у тому числі прихильністю до ліку-
вання пацієнтів (комплаєнтністю), біодоступністю, фармакодинамікою,
експресією генів множинної медикаментозної резистентності, різноманітними
генетичними змінами.У попередній роботі ми вивчали ефективність лікування
хворих на ХМЛ іматинібом та виявили значний відсоток пацієнтів із незадо-
вільною відповіддю на лікування (65,5% хворих) [2]. Результати терапії у
нашій країні відрізняються від більшості розвинених держав, що може бути
пов’язано з тривалим попереднім лікуванням препаратами інших груп, пере-
рвами в терапії через дефіцит іматинібу, порушенням комплаєнтності. Вплив
так званої «передлікованості» гідроксисечовиною та мієлосаном, а також ком-
плаєнтності на ефективність терапії інігібіторами тирозинкінази продемонст-
ровано нами у попередніх публікаціях [3-5]. Деякими дослідниками показано,
що досягнення повної цитогенетичної відповіді та великої молекулярної від-
повіді залежать від концентрації іматинібу в плазмі, а корекція дози при низь-
ких значеннях концентрації іматинібу на початку терапії може покращити
результати лікування [6, 7]. При цьому інші дослідники вважають визначення
іматинібу в плазмі крові факультативною методикою в моніторингу ефектив-
ності терпії ТКІ, зниження  вмісту препарату у плазмі не є підставою для зміни
тактики лікування [8]. Оскільки на сьогодняшній день залишаються до кінця
невизначеними причини формування незадовільної відповіді на терапію ТКІ,
виявилося доцільним вивчення впливу середньої добової дози іматинібу, яку
реально отримує пацієнт, а також тривалості перерви у терапії на результати
лікування.

Мета роботи: аналіз відповіді на терапію іматинібу в залежності від
перерви у терапії та фактично отриманої середньої добової дози.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Обстежено 105 пацієнтів на ХМЛ у хронічній фазі захворювання, які

отримували лікування інгібітором тирозинкінази 1-го покоління іматинібом у
дозі 400 мг/доб. У всіх пацієнтів діагноз був підтверджений цитогенетичним
методом (виявлення транслокації t(9;22)(q34;q11) у клітинах кісткового мозку
та / або молекулярно-генетично (виявлення злитого гену BCR-ABLу клітинах
кісткового мозку). Оцінка відповіді на терапію проводили згідно з рекоменда-
ціями EuropeanLeukemiaNet (ELN) update 2010. Оптимальна відповідь на
терапію полягала в досягненні повної гематологічної відповіді (ПГВ: вміст
тромбоцитів у крові <450∙109/л, лейкоцитів <10∙109/л, відсутність незрілих
гранулоцитів,базофілів <5 %, селезінка не пальпується) після 3-х міс. терапії.
Часткова цитогенетична відповідь (ЧЦВ) визначалася при кількості Ph+ клітин
у кістковому мозку від 1 до 35 % після 6 міс. терапії, повна цитогенетична від-
повідь (ПЦВ) – при відсутності Ph+ клітин у кістковому мозку після 12 міс.
терапії, велика молекулярна відповідь (ВМВ: BCR-ABL≤0,1 %) після 18 міс.
лікування. Субоптимальна відповідь розцінювалася як відсутність ПГВ після
3-х міс. при позитивній динаміці показників крові, ЧЦВ – після 6 міс., ПЦВ –
після 12 міс., ВМВ – після 18 міс. терапії іматинібом. Неефективність терапії
характеризувалася відсутністю ПГВ через 3 міс. прийому іматинібу, ЧЦВ
через 12 міс. та ПЦВ після 18 міс. терапії. 
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Хворі були поділені на три групи в залежності від середньої тривалості
перерви у лікуванні: перша – 10 днів, друга – 30 днів, третя – 60 днів. Зазви-
чай перерва в середньому у 10 днів була пов’язана з припиненням лікування
через виникнення побічних явищ (розвитку гематологічної та негематологічної
токсичності важкого ступеня). Пацієнти з другої та третьої груп мали триваліші
перерви, що були пов’язані як з дефіцитом препарату, так і з порушенням ком-
плаєнтності. Дані отримували шляхом опитування хворих про дотримання
режиму лікування та відомостей про нестачу препарату. Також визначалася
середня добова доза іматинібу, яку фактично приймав пацієнт. Вона розра-
ховувалася виходячи з даних про тривалість перерви у лікуванні. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В умовах повсякденної практики терапія іматинібом супроводжується ко-

роткостроковою (7-14 днів) обґрунтованою відміною препарату через гема-
тологічну та негематологічну токсичність. Проте у ряді випадків у деяких
пацієнтів виявляються набагато триваліші перерви, пов’язані з вимушеною
відміною лікування через дефіцит препарату, а також у зв’язку зі зниженням
прихильності пацієнта до терапії. Перерви в середньому у 30 та 60 днів були
обрані нами у зв’язку з реальною нестачею іматинібу протягом зазначених
термінів. Крім того, враховувались перерви у лікуванні через самовільне
рішення хворих на підставі проведених опитувань пацієнтів. У табл. 1 наве-
дені результати ефективності терапії в залежності від перерви в лікуванні.
Для більш чіткої демонстрації отриманих результатів на рис.1 представлені
цитогенетичні показники ефективності лікування через 6, 12 та 18 міс. за вмі-
стом Ph+ клітин у кістковому мозку в залежності від перерви у лікуванні іма-
тинібом. Для побудови гістограми були використані усереднені показники
тривалості перерви та відсотка Ph+-хромосом. 

Таблиця 1
Характеристика цитогенетичної відповіді хворих на ХМЛ у
залежності від тривалості перерви у лікуванні іматинібом

Примітка: *  - достовірність розбіжностей порівняно з перервою 10 днів;
** - достовірність розбіжностей порівняно з перервою 30 днів.
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Аналізуючи результати отримання цитогенетичної відповіді в залежності
від перерви у лікуванні, показано, що на 6-й міс. лікування іматинібом з
перервою у середньому 10 та 30 днів досягнуто очікувану оптимальну відпо-
відь. Проте чітко визначено різницю між вмістом Ph+-клітин кісткового мозку
між групою хворих з перервою 10 та 30 днів. При перерві 60 днів після 6 міс.
терапії не досягнуто оптимальної відповіді, констатовано тільки субопти-
мальну відповідь. При оцінці ефективності лікування через 12 міс. прийому
іматинібу отримано оптимальну відповідь тільки в групі хворих з перервою у
прийомі препарату у 10 днів. У двох інших групах встановлено неефектив-
ність терапії. Після 18 міс. прийому іматинібу оптимальна відповідь досягнута
у групі з перервою 10 днів, у решти визначалася відсутність відповіді на ліку-
вання, тобто терапія іматинібом виявилася неефективною. Представлені
результати досліджень свідчать про негативний вплив перерв у терапії в се-
редньому на 30 днів та більше в період перших 6 міс. лікування. Отримані
дані демонструють важливість ранньої відповіді на лікування ТКІ. Як зазнача-
лося іншими дослідниками, від темпу редукції пухлинного клону залежить від-
повідь на терапію у подальшому [9]. Чим раніше досягнуто позитивну
відповідь на лікування, тим кращі будуть показники цитогенетичної та моле-
кулярної відповіді у майбутньому, що є запорукою тривалої безподійної,
безпрогресивної виживаності. 

Рис. 1. Ефективність терапії іматинібом в залежності від перерви лікування
Отримані в нашому дослідженні цитогенетичні результати нижчі за світові

показники, що, як зазначалося вище, може бути пов’язано з перервами у
лікуванні. Аналіз показав, що реальна (фактична) доза препарату була мен-
шою за рекомендовану. Середня добова доза препарату була визначена у
кожній групі пацієнтів у залежності від перерви у прийому іматинібу (табл. 1).
Відповідно хворі отримували меншу від рекомендованої дози. Так, протягом
6 місяців терапії в групі хворих, у яких спостерігалася в середньому перерва
у 10 днів, середня добова доза іматинібу дорівнювала 374, 86 мг/доб, і,
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як виявилося, була ефективною: пацієнти отримали оптимальну відповідь
після 6 міс. лікування. Середня добова доза іматинібу у хворих з перервою
приблизно 30 днів складала 328, 44 мг/доб. Таке зниження дози призвело у
подальшому до суттєвого погіршення рівня відповіді на 12-й та 18-й міс.
терапії. Середня добова доза 271, 35 мг/доб, що була розрахована при пере-
рві у 60 днів, виявилася неефективною. Отже, результати роботи показали,
що будь-які причини, що призводять до перерв терапії ТКІ, особливо у перші
6-12 міс. лікування, негативно впливають на результати терапії загалом. Якщо
припинення прийому препарату відбулося з причини небажання самого хво-
рого (зниження прихильності до лікування) вживати препарат згідно з вста-
новленими рекомендаціями, в такому разі на передній план виходить
роз’яснювальна робота, яку проводить лікар. Необхідно демонструвати паці-
єнтам негативні наслідки безпричинної відміни іматинібу. Хворі зазвичай
самовільно переривають лікування у зв’язку із задовільним самопочуттям,
бажанням заощадити препарат, погіршенням загального самопочуття через
інші захворювання. 

Отже, на нашу думку, недотримання пацієнтом призначеної дози препа-
рату сприяє формуванню резистентності до терапії ТКІ. Досягти успіхів у
лікуванні ХМЛ можливо тільки при тісній взаємодії лікаря та пацієнта, а також
належному забезпеченню хворих лікарськими засобами. 

ВИСНОВКИ
Перерва у терапії іматинібом близько 30 та 60 днів протягом перших 6

міс. лікування призводить у подальшому до неефективності лікування імати-
нібом. Підрахунок середньої добової дози, яку фактично отримують пацієнти,
показав, що  середня доза за 6 міс. лікування 328, 44 мг/доб у групі з пере-
рвою у середньому 30 днів, негативно впливає на ефективність терапії через
12 та 18 міс. Середня доза 271, 35 мг/доб з перервою близько 60 днів протя-
гом 6 міс. лікування виявилася неефективною. Дотримання рекомендованої
дози є запорукою позитивної відповіді на лікування ТКІ. Безперервне забез-
печення препаратом хворих на ХМЛ та прихильність пацієнтів до лікування
сприятиме покращенню результатів лікування. 
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Т.П. Перехрестенко 
Оценка ответа на терапию иматинибом у больных 

хронической миелоидной лейкемией в зависимости от
перерыва в лечении и средней суточной дозы препарата
ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

Вступление. На сегодняшний день остаются до конца не определен-
ными причины формирования неудовлетворительного ответа на терапию
иматинибом, поиск возможных причин резистентности продолжается. 

Цель. Проанализировать ответ на лечение иматинибом в зависимости
от перерыва в терапии и фактически полученной средней суточной дозы. Ма-
териалы и методы. 105 больных были разделены на три группы в зависимо-
сти от средней продолжительности перерыва в лечении: первая - 10 дней,
вторая - 30 дней, третья - 60 дней. Также определяли среднюю суточную дозу
иматиниба, которую фактически принимал пациент. Ее рассчитывали исходя
из данных о продолжительности перерыва в лечении. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о негативном влия-
нии перерывов в терапии в среднем на 30 и болем дней в период первых 6
мес. лечения. Также показано, что реальная доза была меньше рекомендо-
ванной. Средняя суточная доза препарата была определена в каждой группе
пациентов в зависимости от перерыва в приеме иматиниба. Подсчет средней
суточной дозы показал, что доза за 6 мес. лечения 328, 44 мг/сут в группе с
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перерывом в среднем 30 дней негативно влияет на эффективность терапии
через 12 и 18 мес. Средняя доза 271, 35 мг/сут при перерыве около 60 дней
в течение 6 мес. лечения оказалась неэффективной. 

Выводы. Соблюдение рекомендованной дозы является залогом поло-
жительного ответа на лечение ингибиторами тирозинкиназы. Бесперебойное
обеспечение препаратом больных ХМЛ и приверженность пациентов к лече-
нию способствуют улучшению результатов лечения.

Ключевые слова: хроническая миелоидная лейкемия, иматиниб, пере-
рывы в лечении, средняя суточная доза иматиниба.

T.Perekhrestenko 
Evaluation of the imatinib therapy response in patients with

chronic myeloid leukemia depending on the interruption in the
treatment and average imatinib daily dose

SI «Institute of hematology and blood transfusion NAMS of Ukraine»
Introduction. As of today reasons for the poor response to imatinib therapy

have not been fully defined, possible causes of the resistance are being searched for. 

Aims. To analyze the response to imatinib therapy depending on the inter-

ruption in the therapy and actual average imatinib daily dose. 

Methods. 105 patients were divided into three groups according to the aver-

age duration of interruptions in the treatment: group I - 10 days, group II - 30 days,

group III - 60 days. There was also determined the average imatinib daily dose actually taken

by the patient. It was calculated based on the duration of interruption in the treatment.

Results. The results are indicative of the negative impact of interruptions in

the treatment on average for 30 or more days during the first 6 months of the treat-

ment. The actual dose was found to be lower than recommended. The calculated

average daily dose equal to 328.44 mg/day for 6 months of treatment in the group

with an average interval duration for 30 days turned out to reduce the effectiveness

of the therapy at 12 and 18 months. The average dose of 271.35 mg / day for 6

months of the treatment in interruption duration for 60 days  appeared to be ineffective.

Сonclusions. Adherence to the recommended dose is a key to a positive re-

sponse to TKI treatment. Uninterrupted drug supply for CML patients and treat-

ment compliance contribute to improved outcomes.

Key words: chronic myeloid leukemia, imatinib, interruptions in treatment,

average imatinib daily dose.
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А.С.Тимченко*, В.В.Любчак **

ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРОЦЕДУР ЗАБОРУ
КРОВІ ТА ОТРИМАННЯ ЇЇ КОМПОНЕНТІВ
*ДУ «Інститут гематології та трансфузіології

НАМН України», Київ,
**Сумський обласний центр служби крові, Суми

Вступ. Одним із важливих завдань вітчизняної Служби крові є забезпе-
чення клінічної трансфузіології якісними і безпечними компонентами та пре-
паратами плазми крові для еферентної терапії. 

Мета. Розглянути недоліки в термінології способів і методів забору рідких
середовищ організму.

Результати. Проаналізовано термінологію процедур забору крові та от-
римання її компонентів і встановлено, що використання ряду термінів в гемо-
трансфузіології  не забезпечує однозначність наукової інформації, а в деяких
випадках не сприяє стимулюванню населення до донорства крові та її компонентів.

Висновок. Систематизація гемотрансфузійних термінів при проведенні
клінічної і виробничої трансфузіології дозволила запропонувати класифікацію
основних термінів при заборі крові та її компонентів, що сприяє більш чіткому
призначенню різновидів еферентної терапії.

Ключові слова: Служба крові, еферентна терапія, плазма крові, компо-
ненти крові, термінологія.

ВСТУП
Відповідно до першого закону формальної логіки на початку обговорення

будь-якої проблеми потрібно визначитись із термінами. Між тим, у сучасній
науковій літературі недоліки в області термінології способів і методів забору
рідких середовищ організму досягли граничної межі. Так, терміни аферез,
плазмаферез,  плазмадонація, обмін плазми  і еферентна терапія позначають
різні процедури, але часто їх використовують як синоніми [1-4] .

Мета роботи. Класифікувати наявну термінологію щодо забору крові та
її компонентів згідно з семантичним походженням слів для більш чіткого і пра-
вильного розуміння різновидів еферентної терапії.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Для забору самої крові та її складових, як правило, використовують два

основні терміни – аферез і донація. 
Аферез (від грецького apheresis – видалення) – термін, що означає ви-

далення крові пацієнта з лікувальною метою. На наш погляд, у промисловій
трансфузіології описувати донорську здачу крові словом «видалення» –
некоректно, оскільки правильніше сказати: здавання, здача або донація.
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Донація (синонім – здавання) – здавання пацієнтом крові з якоюсь метою,
при цьому пацієнт сам здає кров і це ніяк не пов'язано з його лікуванням. Тому,
термін «донація» доцільно використовувати як метод забору у людини крові
в донорстві. Донація – добровільна здача крові людиною здоровою (або
такою, що має яку-небудь унікальну властивість) з якоюсь метою, не пов'яза-
ною з необхідністю в лікуванні.

Основне завдання, наприклад, плазмадонації – отримати рідке середо-
вище організму для його подальшого використання.

Аферез – це видалення крові або її компонентів з метою лікування, тому
цей термін використовується також в терапії. Мета процедури – досягти те-
рапевтичного ефекту. При цьому отримане середовище може використовуватися на-
далі, але його отримання не є метою процедури і, як правило, воно утилізується.

Застосовуються ці поняття  в сучасній медицині по відношенню до рідких
середовищ організму, зокрема до крові, оскільки  для тканин використову-
ється термін «сакція» (наприклад – терапевтична або естетична ліпосакція).

Залежно від того, який матеріал забирається, до слів донація й аферез,
зазвичай додають його тип. Наприклад: плазмаферез, плазмадонація, тром-
боцитоферез, тромбоцитодонація тощо. Правильними є застосування термі-
нів типу  аферез плазми або донація плазми.

Забір крові та її компонентів незалежно від того аферез це чи донація може бути:
- звичайним і замінним (з компенсацією видаленого); 
- лікувальним (спрямований на допомогу пацієнту – наприклад,  ліку-

вальна плазмадонація – донорська процедура, від якої можливе отримання
терапевтичного ефекту),  донорським (спрямований на забір матеріалу для
лікування інших людей з його допомогою). У той же час плазмаферез може бути : 

- діагностичним;
- профілактичним;
- змішаним (лікувально-діагностична плазмадонація);
- іншим.
Розглянемо терміни плазмаферез і плазмадонація. Раніше в літературі

можна було зустріти позначення плазмаферезом і плазмадонацією однієї і
тієї ж процедури. Внаслідок цього в практичній трансфузіології часто вини-
кали незрозумілі ситуації, які вимагали додаткового роз’яснення.

Між тим, плазмаферез – це вид аферезу, при якому з лікувальною метою
видаляється  плазма крові. Мета процедури – досягнення терапевтичного ефекту.

Плазмадонація – метод забору у здорового донора плазми крові. Забра-
ний матеріал використовується для приготування препаратів крові або в
інших цілях. Основне завдання плазмадонації – отримати рідке середовище
організму для його використання.

Обидві процедури використовують однакові способи забору плазми: забір
цілісної крові, розподіл її на рідку складову і формові елементи, повернення
формових елементів у кровоносне русло. На жаль, альтернативні способи
вибіркового забору  плазми на сьогодні не використовуються. Саме схожість
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технологій і призвела до неузгодженості в термінології, незважаючи на кар-
динальні відмінності як в цілях процедури, так і в методиці (кратність, частота
забору, компенсація плазмовтрати, обсяг отриманої плазми та ін.).

Крім того, плазмаферез може виконуватися з використанням різного
устаткування та методик, тоді до назви  додають його тип. Наприклад: мем-
бранний обмінний плазмаферез, дискретний обмінний плазмаферез та ін.
Опис відповідних методик можна знайти в літературі [5, 6].

У зарубіжній науковій літературі також разом з цими термінами часто
можна зустріти словосполучення plasma exchange, що по суті означає різно-
вид плазмаферезу – обмінний плазмаферез. Це процедура з компенсацією
об’єму циркулюючої плазми плазмозамінними розчинами і дослівно перекла-
дається як обмін плазми.

Крім того, вважати  синонімами словосполучення обмінний плазмаферез
і замінний плазмаферез – некоректно. Обмінний плазмаферез – це обмін
плазми на плазмозамінюючі рідини, а замінний – заміна плазми, тобто ком-
пенсація плазмовтрати донорською плазмою [7].

Таким чином, використання  ряду термінів, що застосовувалися раніше
дуже рідко через їх незрозумілість, натепер є більш доцільними. Наприклад:

гемаферез – синонім кровопускання; 
гемадонація – синонім кроводача; 
лікувальний плазмаферез – оскільки аферез є лікувальною процедурою

– то слід говорити тільки плазмаферез. 
Проте значення лікувальна плазмадонація набуває тепер чіткого сенсу –

донорство плазми, з якої отримують білкові препарати плазми крові з супутнім
результатом – поліпшення стану здоров'я донора плазми.

Термін профілактична плазмадонація дозволяє клініцистам пропагувати
плазмадачу як засіб профілактики загострень деяких захворювань і, таким
чином, стимулювати населення до донорства крові та  її компонентів.

Аналогічні неточності з термінологією спостерігаються і в англомовній
літературі. Тому доцільно навести переклад деяких термінів: 

donation – донація, здача;
plasma donation – плазмадача (донорська);
рlasma еxchange – обмінний плазмаферез;
рlasmapheresis –  плазмаферез;
аpheresis – аферез, видалення;
therapeutic apheresis – аферез (термін  лікувальний – некоректно).
Як же називається лікування аферезом? У російськомовній літературі зу-

стрічаються два типи термінів: 
- еферентна терапія;
- гравітаційна хірургія крові.
Перший термін певною мірою відображає принципи лікування аферезом

як методикою з віддаленої обробки крові з лікувальною метою.
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Другий термін часто зустрічається в комерційній інформації і не відобра-
жає весь спектр процедур, оскільки для взяття та вливання крові нині все
частіше використовуються різного роду насоси – електро-механічні, шприцеві
та інші. А забір крові під дією сили тяжіння  в ємність, що знаходиться нижче
за пацієнта,  подача рідини людині з ємності, що знаходиться вище, зустріча-
ється все рідше і використовується, як правило, тільки  при клінічних транс-
фузіях. Сепарація ж крові під дією гравітації також є дуже застарілою
методикою. Гравітаційні сили найчастіше замінені на центробіжні (при засто-
суванні центрифуг) або насосний тиск (при застосуванні фільтрів та мембран). 

Таким чином, цей термін можна використовувати тільки як різновид ефе-
рентної терапії без застосування інших сил для взяття, вливання та сепарації
рідин організму окрім сили тяжіння. 

Враховуючи прикладне значення гемотрансфузійної термінології, в роботі
проведено аналіз термінів, які використовуються в клінічній та виробничій ге-
мотрансфузіології і пропонується класифікація основних типів гемотрансфу-
зійних процедур при заборі крові та її компонентів, які представлені на рисунку.

Щодо питання про правильність написання терміну плазмаферез, то він
складається із слів плазма й аферез – правильним вважати термін плазма-
ферез, незважаючи на термін, що зустрічається в авторитетних виданнях,
написаний через «о». Російський еквівалент – плазмаферез.

Рис. Класифікація основних типів процедур при заборі крові та її
компонентів
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ВИСНОВКИ
Правильне використання термінології для забору крові та її компонентів

дозволяє в багатьох випадках більш детально сформулювати призначення
процедури, а в деяких випадках вкласти набагато більше змісту в один термін.   

Систематизація термінології сприяє більш чіткому та правильному при-
значенню різновидів еферентної терапії, виключає багато незрозумілостей
та забезпечує однозначність наукової інформації.
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А.С.Тимченко, В.В.Любчак 
Значение терминологии процедур забора крови и 

получения ее компонентов
ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии 

НАМН Украины», Киев,
Сумской областной центр службы крови, Сумы

Вступление. Одним из самих важных заданий отечественной Службы
крови является обеспечение клинической трансфузиологии качественными и без-
опасными компонентами и препаратами плазмы крови для эфферентной терапии. 

Цель. Рассмотреть недостатки в терминологии способов и методов
забора жидких сред организма.

Результаты. Проанализировано терминологию процедур забора крови
и получения ее компонентов и установлено, что использование ряда терми-
нов в гемотрансфузиологии не обеспечивает однозначность научной инфор-
мации, а в некоторых случаях не способствует стимулированию населения к
донорству крови и ее компонентов.

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

546
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Вывод. Систематизация гемотрансфузионных терминов при проведении
клинической и производственной трансфузиологии позволила предложить
классификацию основных терминов при заборе крови и  ее компонентов, что
способствует более четкому назначению разновидностей эфферентной терапии.

Ключевые слова: Служба крови, эфферентная терапия, плазма крови,
компоненты крови, терминология.

A.S.Timchenko, V.V.Liubchack 
The sense of terminology of the drawing blood procedures and

receiving components
SI «Institute of Haematology and Transfusiology 

NAMS of Ukraine», Kyiv,
Sumy Region Center of Blood Service, Sumy

Introduction. One of important tasks of  home Blood Service there is provid-

ing of clinical трансфузіології by quality and safe components and preparations

of plasma of blood for efferent therapy.

Aim. To consider defects in terminology of methods and methods of fence of

liquid environments of organism.

Results. Terminology of procedures of fence of blood and receipt of her com-

ponents is analysed it is set that the use of row of terms in гемотрансфузиологии
does not provide the unambiguity of scientific information, and on occasion does

not assist stimulation of population to the donorship of blood and it components.

Conclusion. Systematization of haemotransfusion  terms during realization

clinical and productive transfusiology allowed to offer classification of main terms

at the fence of blood and  her components, that assists more clear setting of vari-

eties of efferent therapy.

Key words: Blood Service, efferent therapy, plasma of blood, blood compo-

nents, terminology.
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В.М. Благодатний 

ТАКСОНОМІЧНІ РІЗНОВИДИ МІКРООРГАНІЗМІВ 
роду SALMONELLA

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика

Вступ. Міжнародною номенклатурною комісією в 1934 на честь Daniel E.

Salmon коло мікроорганізмів, що викликали харчові отруєння було присвоєно
назву сальмонели. До теперішнього часу класифікація цих мікроорганізмів
була громіздкою, дещо заплутаною.

Мета. Адаптувати сучасну класифікацію мікроорганізмів роду Salmonella

до рівня обгрунтованих в звичайних клінічних лабораторіях.
Результати. Дана уточнююча характеристика мікроорганізмів роду Sal-

monella. Практична епідеміологічна значимість окремих груп мікроорганізмів.
Недоліки сучасної класифікації сальмонел.

Висновки: Для звичайної клінічної практики економічно обгрунтованим
є тільки назва виду, наприклад: скорочено S.enterica ssp. і визначення анти-
біотикограми.

Ключові слова: мікроорганізми роду Salmonella.

ВСТУП
Даніель Елмер Сальмон – ветеринарний лікар, який присвятив свою

кар’єру вивченню хвороб тварин для департаменту сільського господарства
США і мікроорганізми, що викликали харчові отруєння, пов`язані із вживанням
м`яса тварин, хворих на септико-піємічні хвороби, були названі в 1934 році
Міжнародною номенклатурною комісією сальмонелами. До 1970 року штами
сальмонел з невеликими розбіжностями отримували різні назви, що прак-
тично утруднювало їх диференціацію. Вважалось, що ці назви притаманні
окремим біологічним видам або відображають антигенні та біохімічні варіанти
з невизначеними еволюційними взаємовідносинами.

В 1966 році Кауфман (F.Kauffman) поділив рід Salmonella на 4 підроди на
основі їх ферментативних властивостей і спроможністю рости в присутності
ціаністого калію (KCN). В 1970 році Лін’єр із співавторами запропонував під-
роди сальмонел за Кауфманом розглядати як окремі види і I-й підрід називати
Salmonella kauffmani, II-й–S.salamae, III-й – S.arizonae, IV-й – S.houtenae. В
1984 році був доданий V-й підрід – Salmonella bongori. Природним резервуа-
ром сальмонел підвиду I є людина, теплокровні тварини, для решти мікро-
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організмів підвидів (II, IIIa, IIIb, IV, VI) роду Salmonella і підвиду V – Salmonella

bongori – природним резервуаром є холоднокровні тварини і навколишнє
середовище (довкілля)[1].

Мета роботи – адаптувати сучасну класифікацію мікроорганізмів роду
Salmonella до рівня обгрунтованих в звичайних клінічних лабораторіях.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Всі види сальмонел є спорідненими і мають загальну назву Salmonella

choleraesuis. За для уникнення плутанини в назвах, було вирішено залишити
родову назву Salmonella, а всі види збудників черевного тифу (S.typhi), пара-
тифу А (S.paratyphi A), паратифу В (S.schottmuelleri), паратифу С (S.paratyphi

C/син. S.hirschfeldii) та харчових токсикоінфекцій об’єднати в один вид S.en-

terica з 6 підвидами (subsp.) і назву серотипу/серовару писати з великої
літери, наприклад: S.enterica subsp. Enteritidis, що підтримується не всіма
мікробіологами.

3а основними антигенами (О-, Н- і Vi-), що положено в основу діагностич-
ної антигенної схеми Кауфмана−Уайта у відповідності до структури О-анти-
генів, підвиди сальмонел об`єднують більше 2500 серотипів. Належність
сальмонел до відповідного серотипу визначається на основі їх серологічного
аналізу за допомогою монорецепторних сироваток із врахуванням даних про
їх ферментативну активність.

I    – S.enterica subsp. enterica 32 серогрупи 1478 (59,1%) сероварів
II   – S.enterica subsp. salamae 40 серогруп 498 (19,9%) сероварів
IIIa– S.enterica subsp. arizonae 21 серогрупи 94 (3,8%) сероварів
IIIb– S.enterica subsp. diarizonae 27 серогруп 327 (13,1%) се-

роварів
IV – S.enterica subsp. houtenae 20 серогруп 71 (2,8%) серо-

варів
VI – S.enterica subsp. indica 7 серогруп 12 (0,5%) сероварів
V  – S.bongori subsp. bongori 8 серогруп 21 (0,8%) сероварів
Світовий досвід вказує, що число серологічних варіантів сальмонел по-

стійно зростає, хоча значення в патології людини мають не більше 200 серо-
варів, з них не більше 50 набули широке розповсюдження і грають істотну
епідеміологічну роль. Переважна більшість сальмонел, ізольованих від людей
за кордоном, відносяться до чотирьох серологічних груп – В, С, D, E (98-99%).

Від людей, захворілих сальмонельозом в Україні найбільш часто виділяються S.en-

teritidis, S.typhimurium, S.anatum, S.virchow, S.infantis, S.bovis-morbificans, S.haifa та інші.
Таким чином, в звичайній клінічній практиці немає необхідності визначати

серовар. Необхідним для ідентифікації є тільки назва виду і визначення ан-
тибіотикограми, наприклад: скорочено S.enterica ssp., а зазначення підвиду і
серовару сальмонел Salmonella enterica subsp. enterica Salmonella enteritidis

є прерогативою особливих або наукових досліджень. Економічно, проводити
такі дослідження в звичайних лабораторіях (нижче республіканського рівня)
не обґрунтоване.
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Стійкість або виживання сальмонел в різних умовах
1. дезинфікуючі засоби (5% фенол, 3% лізол, 3% хлорамін) вбивають − 2−3 хв.
2. пряме сонячне опромінення  −діє згубно 
3. при нагріванні до 70 °С −гинуть за 5−10 хв., 
4. при нагріванні до 56 °С  −гинуть за 45−60 хв.
5. в умовах холодильнику  −до 2 днів
6. на овочах і фруктах −5−10 днів
7. у молоці в кімнатних умовах −до 10 днів
8. на яєчній шкаралупі −17−24 днів
9. у морській воді –15−27 днів
10. на заморожених овочах та фруктах–14−75 днів
11. у питній воді та воді відкритих водоймищ −11−120 днів
12. у вершковому маслі −52−128 днів
13. у м'ясі і ковбасних виробах  −60−130 днів
14. у ґрунті – від 1 до 9 міс.
15. у яєчному порошку −від 3 до 9 міс.
16. у яйцях, сирах − до 1 року
17. у замороженому м'ясі −від 6 до 13 міс
18. у кімнатному пилу  –від 2,7 до 18 міс.
19. у товщі шматка м'яса при кіп'ятинні  −тривалий час
20. великі концентрації повареної солі та цукру −обмежують
21. соління та копчення  −незначний вплив
22. витримують рН в діапазоні−4,1 – 9,0 оптимум 6,5-7,5
Більшість сальмонел добре росте на звичайних поживних середовищах

з утворенням невеликих, 2–4 мм діаметром, ніжних, прозорих, блакитнуватих
колоній. Інколи вони можуть утворювати дрібні (карликові), злегка випуклі,
вологі, гладкі колонії. На середовищі Плоскірева колонії сальмонел безколь-
орові; на середовищі Ендо – прозорі з рожевим відтінком; на середовищі ЄМС
– ніжнофіолетові; на середовищі Вільсон-Блера – чорні з металевим блиском
(під колонією середовище чорного кольору), а сальмонели, які не утворюють
сірководню (H2S↑), ростуть у вигляді колоній зеленого кольору.

Біохімічні властивості сальмонел різноманітні і можуть відрізнятись у
межах одного і того ж серотипу. Сальмонели біохімічно активні мікроорга-
нізми. Ферментативні властивості різноманітні, не тільки у окремих представ-
ників окремих підродів, але можуть відрізнятися в межах одного і того ж
серовару. Сальмонели оксидазонегативні, каталазопозитивні, не розщеплю-
ють сечовину, зазвичай утворюють сірководень (S.paratyphi A, та деякі інші
серовари, рідко) і не утворюють індол, хоча іноді зустрічаються окремі серо-
вари або їх різновиди, які утворюють індол. Не ферментують лактозу, саліцин,
утилізують цитрат на середовищі Сімонса (S.typhi не утилізують) і варіабельні
на ацетатному агарі. 

Для сальмонел характерні ферменти лізин–, орнітиндекарбоксилаза і
аргініндегідролаза, хоча відомі штами S.typhimurium, S.enteritidis v. ratin та
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деяких інших сероварів, які мають знижений вміст ферменту лізиндекарбок-
силази або зовсім його не мають. Всі сальмонели дають позитивну реакцію з
метиловим червоним (MR) і негативну реакцію Фогеса-Проскауера (VP),
редукують нітрати, ферментують маніт, швидко ферментують сорбіт. Зазви-
чай ферментують глюкозу з утворенням кислоти та газу, але серед таких
сероварів як S.typhimurium, S.derby, S.thompson, S.enteritidis, S. paratyphi B,

зустрічаються "безгазові" варіанти. Постійно не утворюють газ S.typhi і S.gal-

linarum. Не ферментують сахарозу і адоніт, хоча відомі випадки виділення
штамів окремих сероварів, що ферментують сахарозу (S.newport, S.meleagridis, S.sten-

leyville та ін.). Майже всі сальмонели, як правило, не розріджують желатину.
Сальмонели розщеплюють глюкозу, арабінозу, мальтозу, маніт, рамнозу,

сорбіт, трегалозу; по відношенню до адоніту, саліцину, сахарози, глутамінової
кислоти реакції негативні; по відношенню до гліцерину, дульциту, інозиту, кси-
лози, лактози, ацетату, малонату, мукату, D-,( І)–,(L)–тартрату, варіабельні. 

Таблиця 1
Диференціальна характеристика мікроорганізмів роду Salmonella

Примітка: (*) - S.Typhimurium d, S.Dublin; «+» - 90% або більше позитив-
них реакцій;d - різні серовари різні реакції.
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Таблиця 2
Біохімічні тести для диференціації сальмонел

Примітка: К − утворення кислоти; КГ − утворення кислоти і газа; * − тест.
ВИСНОВКИ
Світовий досвід вказує, що число серологічних варіантів сальмонел по-

стійно зростає та лише невелика кількість їх (50) грають істотну епідеміоло-
гічну роль, тому в звичайній клінічній практиці немає необхідності визначати
серовар сальмонел – Salmonella enterica subsp. enterica Salmonella enteritidis.
Для звичайної клінічної практиці економічно обґрунтованим є тільки назва
виду, наприклад: скорочено S.enterica ssp. і визначення антибіотикограми, а
зазначення підвиду і серовару сальмонел є прерогативою особливих (не
нижче республіканського рівня) або наукових досліджень. 

Література
Руководство по медицинской микробиологии. частная медицинская мик-

робиология и этиологическая диагностика инфекций. / под ред. А.С. Лабин-
ской, Н.Н. Костюковой, С.М. Ивановой. – М.: БИНОМ, 2010.– Кн. II. - 1152 с.

В.Н. Благодатный 
Таксономические разновидности микроорганизмов 

рода Salmonella
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л.Шупика
Вступление. Международной номенклатурной комиссией в 1934 в честь

Daniel E. Salmon круг микроорганизмов, которые вызывали пищевые отрав-
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ления были названы сальмонеллами. До настоящего времени классифика-
ция этих микроорганизмов была громоздкой, несколько запутанной.

Цель. Адаптировать современную классификацию микроорганизмов
рода Salmonella до уровня обоснованных для обычных клинических лабораторий.

Результаты. Дана уточненная характеристика микроорганизмов рода
Salmonella. Практическое эпидемиологическое значение отдельных групп
микроорганизмов. Недостатки современной классификации сальмонелл.

Выводы: Для обычной клинической практики экономично обоснованным
является только название вида, например: сокращенно S.enterica ssp. и опре-
деление антибиотикограммы.

Ключевые слова: микроорганизмы рода Salmonella.

V. N. Blagodatnyi 
Taxonomic varieties of Salmonella genus 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. In 1934 the microorganisms which caused food poisoning have

been called Salmonellas by the International Nomenclature Commission on the
honour of Daniel E. Salmon. Till now the classification of these microorganisms
has been bulky and confused.

Aim. To adapt modern classification of microorganisms of Salmonella genus
up to a level proved for usual clinical laboratories.

Results. The specified characteristic of microorganisms of Salmonella genus
was given. There was determined practical epidemiological value of separate groups of mi-
croorganisms. The lacks of modern classification of Salmonellas were identified.

Conclusions. The short name of the species (e.g. S.enterica ssp.) and defi-
nition of antibiogram are economically reasonable for usual clinical practice. 

Key words: microorganisms of Salmonella genus. 
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ВИВЧЕННЯ РОЛІ МОЛОКА ЯК ФАКТОРУ ПЕРЕДАЧІ
КАМПІЛОБАКТЕРІОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика

Вступ. На сучасному етапі залишаються не визначеними всі фактори
розповсюдження кампілобактеріозу, що знижує ефективність протиепідеміч-
них заходів в осередках цієї інфекції.

Мета. Визначити роль фактору молока у передачі кампілобактеріозної інфекції,а
також тривалість  життєздатності кампілобактерій у цьому харчовому продукту.
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Матеріали і методи. Обстежено 26607 хворих гострими кишковими
інфекціями (ГКІ) в різних регіонах України, у тому числі 19036 дітей. Бакте-
ріологічне дослідження на кампілобактеріоз здійснювали загальноприйнятим
методом виділення кампілобактерій. Тривалість виживання та інтенсивність
розмноження  кампілобактерій було вивчено у сирому і кип'яченому молоці
із використанням 13-ти еталонних і клінічних штамів.

Результати і висновки. Епідеміологічне обстеження вогнищ кампілобак-
теріозу підтвердило  роль фактору молока у передачі цієї інфекції у 4,6% всіх
випадків,що необхідно враховувати при організації комплексного санітарно-
епідеміологічного нагляду. Розмноження кампілобактерій у молоці відпові-
дало загальним закономірностям росту мікробної популяції у закритій системі.
Більшість вивчених штамів довше зберігали свою життєздатність у  кип'яче-
ному молоці,ніж у сирому(р<0,05),що обумовлено антагоністичною дією ауто-
хтонної мікрофлори молока.

Ключові слова: кампілобактеріоз, фактор ризику, тривалість виживання,
інтенсивність розмноження.

ВСТУП
Серед гострих кишкових інфекцій(ГКІ) невизначеної етіології суттєву

частку становить кампілобактеріоз,етіологічними агентами якого є бактерії
роду Campylobacter. Кампілобактеріоз-типова зоонозна інфекція,його збудни-
ків виявлено у багатьох представників тваринного світу,від яких вони потрап-
ляють в організм людини при вживанні контамінованих харчових продуктів, у
тому числі молока[6,7].В Україні офіційна реєстрація кампілобактеріозу зали-
шається на низькому рівні і його захворюваність  складає менш ніж 1 випадок
на 100 тис. населення [1,2]. Це обумовлено недостатнім використанням су-
часних цілеспрямованих методів бактеріологчної діагностики цього збудника
при рутинному обстеженні хворих ГКІ. Також залишаються не визначеними
всі фактори розповсюдження кампілобактеріозу, що знижує ефективність про-
тиепідемічних заходів в осередках цієї інфекції.

Мета роботи - визначення ролі фактору молока у передачі кампілобак-
теріозної інфекції,а також тривалість життєздатності  кампілобактерій у цьому
харчовому продукту.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Обстежено 26607 хворих ГКІ в різних регіонах України у тому числі 19036

дітей. Бактеріологічне дослідження на кампілобактеріоз здійснювали загаль-
ноприйнятим методом виділення кампілобактерій [4].У роботі використову-
вали еталонні і клінічні штами: C.jejuni 457, C.jejuni 417, C.jejuni 436, C.jejuni

439, C.jejuni 445, C.jejuni 446, C.jejuni 447, C.jejuni 448, C.jejuni 565,C.coli

437,C.laridis 438.C.laridis 442,C.laridis 443.Відібрані для роботи культури були
типові за морфологічними, біохімічними і культуральними характеристиками
для бактерій роду Campylobacter (табл. 1).
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Таблиця 1
Характеристика тест-штамів кампілобактерій

Примітка: *серотипування проводили за схемою Ліора; **визначення біо-
вару проводили   тест-системою,що включає п'ять біохімічних показників: гід-
роліз ДНК, гіпурату натрія, Твіну-40,Твіну-80,лужної фосфатази.

Тривалість життєздатності та інтенсивність розмноження  кампілобактерій
було вивчено у сирому і кип'яченому молоці. Чисті культури кампілобактерій
вирощували на залізо-еритрит -кров'яному агарі(ЗЕКА) на протязі 24 годин
при 43°С у мікроаерофільних умовах. Їх створювали шляхом культивування
в анаеростаті із використанням газогенеручих пакетів “Кампілогаз” (НДІ ”С
интез”, м. Борислав). Культуру змивали із поверхні ЗЕКА фізіологічним роз-

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

555
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



чином і відмивали у ньому 2-3 рази протягом 15 хвилин у центрифузі при 3000
обертів/хвилину. Потів зливали надосад і розводили отриману бактеріальну
завись  фізіологічним розчином до концентрації 108 клітинно-утворюючих
одиниць на мілілітр (КУО/мл),використовуючи бактеріальний стандарт мут-
ності. Динаміку розмноження і загибелі кампілобактерій у молоці в залежності
від інфікуючої дози(ІД) та умов культивування вивчали за допомогою методу
кількісного мікробіологічного дослідження. В охолоджене кип'ячене і сире
молоко,що було розлите у пробірки по 10 мл, вносили завись культур у кіль-
костях 105 і 108 КУО/мл. Інфіковані сире і кип'ячене молоко витримували при
кімнатній температурі(20-24°С) в аерофільних умовах і при 43°С в мікроаеро-
фільних умовах. Здійснювали кількісне бактеріологічне дослідження інфіко-
ваного молока через 24,48,72 годин,а також на 7,10 і 18 добу. Дослідження
проводили шляхом висіву по 0,1 мл інфікованого молока на поживне середо-
вище ЗЕКА із антибактеріальним суп лементом (поліміксин В-0,002 г/л,ри-
фампіцин-0,01 г/л,ристоміцин-0,01 г/л, амфотерицин В-0,002 г/л) і 5%
дефібринованої кінської крові.

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали загальноприй-
нятими методами варіаційної статистики [ 3].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз вікової структури захворівших установив найбільшу частоту цієї

інфекції у дітей віком до двох років-53,2% всіх захворівших. Ця група ризику
обумовлювала епідемічну активність фактору молока у розповсюдженні кам-
пілобактеріозної інфекції. Епідеміологічне розслідування 216 сімейних осе-
редків установило,що джерелом інфікування дорослих у 6(2,8%) була велика
рогата худоба. Інфікування відбувалось при догляді за нею. Сире молоко було
фактором передачі збудників кампілобактеріозу у 4,6% всіх проаналізованих
випадків. Враховуючи роль накопичення збудника в харчових продуктах та
його ІД для людини в реалізації епідемічного процесу при кампіло- бакте-
ріозі,була вивчена тривалість життєздатності бактерій у кип'яченому і сирому
молоці (таблиця 2)  Цей показник вивчено у порівнянні із ІД,температурним
режимом та умовами аерації. У зв'язку із відносно низькою вірулентністю кам-
пілобактерій та їх високою ІД для людини,проби молока інфікували у дозах
105 і 108 КУО/мл [5].

Таблиця 2
Тривалість життєздатності кампілобактерій у сирому 

і кип'яченому молоці
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Продовження таблиці

Примітка:  * - доба.
Найбільш тривало зберігав життєздатність у сирому молоці при кімнатній

температурі в аеробних умовах штам C.laridis 438(більше ніж 10 діб для обох
ІД).При температурі культивування  43°С у мікроаерофільних умовах життєз-
датність  штамів  C.laridis 438(ІД = 108 КУО/мл) і  C.coli 437( ІД = 108 КУО/мл
і  ІД = 105 КУО/мл) тривала більше 10 діб. У кип'яченому молоці при 20-24°С
в умовах аерації штами C.jejuni 417 (ІД = 108 КУО/мл і  ІД = 105 КУО/мл) і
C.laridis 442( ІД = 108 КУО/мл)зберігали життєздатність  10 діб. У всіх тесто-
ваних штамів був відсутній ріст на селективному поживному середовищі ЗЕКА
на 18-й день висіву. У деяких штамів термін життєздатності збільшувався при
збільшенні ІД.У сирому молоці не було відмічено суттєвих відмінностей цього
показнику  у залежності із температурою культивування та умовами аерації.
Через 72 години при   20-24°С в умовах аерації у сирому молоці  життєздат-
ність зберігали 1-4 штами,а при  43°С у мікроаерофільних умовах життєздат-
ними були 1-2 штами кампілобактерій. На 7-10 добу культивування при обох
режимах вона зберігалась тільки в  окремих штамах. А саме, в мікроаеро-
фільних умовах при  43°С життєздатність зберігали - C.coli 437 і  C.laridis

438(ІД = 108 КУО/мл),а в аеробних умовах при  20-24°С- C.laridis 438

(табл.2).В той же час у  кип'яченому молоці   у мікроаерофільних умовах при
43°С   кампілобактерії гинули швидше ніж при культивуванні  в аеробних
умовах при  20-24°С.На 7-му добу спостереження відмічали загибель всіх
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штамів,що культивувались у мікроаерофільних умовах. При кімнатній темпе-
ратурі  в аеробних умовах на 7-му добу життєздатність зберігали  10 штамів
в обох ІД.В цілому,загибель кампілобактерій у  кип'яченому молоці при куль-
тивуванні  у мікроаерофільних умовах при  43°С була в 1,5-3 рази швидше,
ніж  при культивуванні  в аеробних умовах при  20-24°С.Це можна пояснити
загальними закономірностями росту мікробної популяції у закритій системі.
Відмічено відсутність динаміки накопичення у вивчених штамів в обох режи-
мах культивування у  кип'яченому молоці (ІД зберігалась на незмінному рівні
- 105 КУО/мл). При цьому через 48 годин кількість життєздатних мікробних
клітин у пробах,що культивуались  в аеробних умовах при  20-24°С,було в
середньому у 10 разів менше,ніж при їх культивуванні  у мікроаерофільних
умовах при  43°С(табл.3).

Таблиця 3
Вивчення інтенсивності розмноження кампілобактерій у 

кип'яченому молоці при різних режимах культивування(M±m)

ВИСНОВКИ
- Епідеміологічне обстеження вогнищ кампілобактеріозу підтвердило

роль фактору молока у передачі цієї інфекції у 4,6% всіх випадків, що
необхідно враховувати при організації комплексного санітарно-епідеміологіч-
ного нагляду.

- Розмноження кампілобактерій у молоці відповідає загальним закономір-
ностям росту мікробної популяції у закритій системі.

- Більшість вивчених штамів довше зберігали свою життєздатність у
кип'яченому молоці,ніж у сирому(р<0,05),що обумовлено антагоністичною
дією аутохтонної мікрофлори молока на збудники кампілобактеріозу.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на визначення здатності
клінічних штамів кампілобактерій до формування біоплівок в умовах  мікро-
бних асоціацій.   
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Д.Л.Кирик
Изучение роли молока как фактора передачи 

кампилобактериозной инфекции
Национальная медицинская академия последипломного

образования имени П.Л. Шупика
Введение. На современном этапе остаются не установленными все фак-

торы распространения кампилобактериоза, что снижает эффективность
противоэпидемических мероприятий в очагах этой инфекции.

Цель. Определить роль фактора молока в передачи кампилобактериоз-
ной инфекции, а также сроки жизнеспособности  кампилобактерий в этом
пищевом продукте.

Материалы и методы. Обследовано 26607 больных ОКИ в разных
регионах Украины в том числе 19036 детей. Бактериологическое обследова-
ние на кампилобактериоз осуществляли общепринятым методом выделения
кампилобактерий. Продолжительность выживания и интенсивность размно-
жения кампилобактерий были изучены в сыром и кипяченом молоке с
использованием 13-ти эталонных и клинических штаммов.

Результаты и выводы. Эпидемиологическое обследование очагов кам-
пилобактериоза подтвердило роль фактора молока в передаче этой инфек-
ции в 4,6% всех случаев, что необходимо учитывать при организации
комплексного санитарно-эпидемиологического надзора. Размножение кам-
пилобактерий в молоке соответствует общим закономерностям роста мик-
робной популяции в закрытой системе. Большинство изученных штаммов
дольше сохраняли свою жизнедеятельность в кипяченом молоке, чем в
сыром (р<0,05), что обусловлено антагонистическим действием аутохтонной
микрофлорой молока.
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Ключевые слова: кампилобактериоз, фактор риска, длительность
выживания, интенсивность размножения.

D. L. Kyryk
Study of the role of milk as a factor of the transmission of

campylobacter infection
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. At present all the factors of the transmission of campilobacte-
riosis are not determined that causes the reduction of the efficacy of anti-epidemic
measures at the nidus of this infection.

Aim. To determine the role of milk factor in the transmission of campilobacte-
riosis infection as well as the terms of campylobacter viability in this food product.

Materials and methods. 26607 patients of different regions of Ukraine in-
cluding 19036 children who were hospitalized due to the acute intestinal infection
have been examined. Biological identification of campilobacteria was carried out
using conventional methods. The term of viability and intensity of breeding has
been investigated in raw and boiled milk using 13 reference and clinical strains.

Results and conclusions. The epidemiological investigation of campilobac-
teriosis niduses confirmed the role of milk factor in the transmission of this infection
in 4.6% of all cases and it should be considered during the organization of complex
sanitary-epidemiological surveillance. The proliferation of campylobacteria in milk
corresponded to the general regularities of the growth of bacterial population in
the closed system. Most of the campylobacteria strains under the study retained
their viability in boiled milk for a longer time than in raw milk (р<0.05) that was de-
termined by antagonistic action of native milk microflora.

Key words: campilobacteriosis, risk factor, term of viability, intensity of breeding.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА
АНАЛІЗУ СПАЛАХОВОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА
ГОСТРІ  КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ВІЙСЬКОВО-

СЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Українська військово-медична академія

Вступ. Розвиток виробництва харчової промисловості, зростання вимог
щодо якості і безпеки продуктів харчування та питної води, масове викори-
стання технологій пастеризації та консервації тощо призвели до значної зміни
структури інфекційних захворювань, що передаються аліментарним шляхом.
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Мета. Удосконалення методів санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
забезпечення особового складу Збройних Сил України.

Результати. В статті наведено аналіз спалахової захворюваності на
гострі кишкові інфекції, харчові отруєння серед військовослужбовців, резуль-
тати роботи державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства обо-
рони України у 2010-2013 роки. Визначені чинники, які у поєднанні з
факторами професійної діяльності можуть спричинити виникнення гострих
кишкових інфекцій та погіршення стану здоров’я, зниження працездатності
та, як наслідок, зниження боєздатності. Основні порушення, що були виявлені
перевірками: незадовільний санітарно-технічний стан епідемічно значущих
об’єктів (їдалень, продовольчих складів, медичних пунктів, водозабірних спо-
руд,  тощо) та їх виробничого обладнання; допуск до роботи працівників хар-
чування, водопостачання, побутового обслуговування, медичних працівників
без проходження обов’язкових медоглядів; порушення вимог санітарних пра-
вил щодо приготування, зберігання та видачі їжі, постачання харчових про-
дуктів низької якості; відсутність сертифікатів на продукти харчування, що
підтверджують їх безпечність та якість; низький рівень претензійної роботи з
боку командирів військових частин до суб’єктів господарської діяльності щодо
оцінки якості отриманих послуг військовослужбовцями.

Ключові слова: санітарно-гігієнічне, протиепідемічне забезпечення,
харчування, життєдіяльність, гострі кишкові інфекції.

ВСТУП
Однією з найактуальніших проблем сучасної інфектології попри розвиток

медицини, без сумніву, залишаються гострі кишкові інфекції (далі-ГКІ) [1].
На сьогодні в структурі інфекційних захворювань вони поступаються лише
гострим респіраторним вірусним інфекціям. Рівень захворюваності ГКІ в дітей
у 2,5-3 рази вищий, ніж у дорослих. За даними ВООЗ у світі щороку реєстру-
ється від 68,4 до 275 млн. випадків діарейних захворювань, кількість яких
постійно зростає. Етіологічний чинник ГКІ вдається виявити у 56-80% хворих.
Це можуть бути бактерії, віруси, гриби або ж найпростiшi [2-5].

Виявлення збудника та визначення його ролі в етіологічному тлумаченні
інфекційного захворювання має велике епідеміологічне значення, дозволяє
простежити шляхи розповсюдження інфекцій та оптимізувати заходи їх про-
філактики [6-9].    

Мета роботи. Встановити чинники, які можуть спричинити виникнення
ГКІ серед військовослужбовців. Удосконалення методів санітарно-гігієнічного
та протиепідемічного забезпечення особового складу Збройних Сил України.

МАТЕРІАЛИ  ТА МЕТОДИ 
Об’єктом дослідження були облікові та звітні матеріали державної сані-

тарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України щодо адміні-
стративно-запобіжних заходів, проведених інструментальних досліджень
питної води та об’єктів харчування, інфекційної захворюваності військово-
службовців.
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Основні завдання: визначення першочергових санітарно-гігієнічних
заходів профілактики ГКІ та їх удосконалення. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для кишкових інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі збуд-

ника найбільш характерна літня сезонність. При відносній стабільності між-
сезонної захворюваності протягом ряду років рівень сезонної захворюваності
в окремі роки помітно коливається. Чим вище температура в літні місяці,
тим вищий підйом сезонної захворюваності. [6-8].

Так, за повідомленням Державної санітарно-епідеміологічної служби
України, протягом квітня-червня 2013 року в Україні було зареєстровано 14
спалахів ГКІ, внаслідок яких постраждала 221 особа, у тому числі 101 дитина.

У червні 2013 року, було зареєстровано 7 спалахів ГКІ, з яких: 2 - в дош-
кільних навчальних закладах № 455 в Дніпровському районі м. Києва (по-
страждало 45 осіб, серед яких 43 вихованця та 2 співробітника закладу) та
№104 в Корабельному районі м. Миколаєва (постраждало 5 дітей ясельної
та 1 дитина середньої групи), та 5 спалахів серед населення наступних обла-
стей: Чернівецька обл., постраждало – 7 осіб, Полтавська обл. – 7 осіб, Хмель-
ницька обл. – 6 осіб, Черкаська обл. – 10 осіб, Миколаївська обл. – 11 осіб.

На виконання вимог Закону України “Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 року № 4004-ХІІ в рам-
ках державного санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами життєдіяль-
ності особового складу здійснено 5367 перевірок дотримання санітарного
законодавства у військових частинах (закладах, установах).

У Збройних Силах України було зареєстровано за 2010 рік наступні спа-
лахи ГКІ, де харчування особового складу забезпечували різні суб’єкти гос-
подарської діяльності: 

- спалах на кишковий ієрсініоз у 30 автомобільній базі Генерального
штабу ЗС України (м. Київ). Причиною спалаху стало вживання особовим
складом салатів із сирих овочів, які були забруднені збудником кишкового ієрсініоза; 

- спалах на ГКІ у військовій частині А0351 (м. Київ)  (вживання особовим
складом їжі, що ймовірно була привезена родичами військовослужбовців);

- у Харківському університеті Повітряних Сил (м. Харків). Причиною стало
вживання особовим складом їжі, що була контамінована ентеропатогенною
кишковою паличкою та патогенним стафілококом, що підтверджується
результатами бактеріологічних досліджень.

У 2011 році було зареєстровано наступні епідемії ГКІ: спалах харчової
токсикоінфекції у військовій частині А1119 (с. Калинівка). Виявлено незадо-
вільний санітарно-гігієнічний стан їдальні та порушення технології приготу-
вання їжі, що спричинило забруднення готових страв збудником інфекції; 

У Харківському університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (м. Харків).
Ймовірною причиною стало порушення санітарних правил при утриманні при-
міщень їдальні (неякісне миття та дезінфекція столового посуду), недотри-
мання правил особистої гігієни кухарями та кухонними працівниками, а також
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вживання недоброякісних харчових продуктів (сиру твердого, у якому ви-
явлено золотистий стафілокок, що підтверджується результатами лаборатор-
них досліджень); спалах на ГКІ у Київському військовому ліцеї ім. І. Богуна
(м. Київ). Найбільш ймовірною причиною виникнення захворювань стало вжи-
вання харчових продуктів (сиру твердого, сиру кисломолочного, сметани,
молока, кефіру) контамінованих збудниками ГКІ (їх токсинами), що підтверд-
жується лабораторними дослідженнями.

У 2012 році в Академії Військово-Морських Сил ім.. П.С.Нахімова під час
спалаху на ГКІ захворіло 24 військовослужбовці. Ймовірна причина виник-
нення захворюваності курсантів є порушення технології приготування страв
з м’яса через недотримання температурного режиму у жаровій шафі їдальні
під час повторної обробки м’ясних страв та порушення умов реалізації готових страв. 

Епідемічна ситуація на ГКІ  серед особового складу Збройних Сил
України у 2010-2013 роках оцінюється як благополучна. Захворюваність на
вірусний гепатит А та кишкові інфекції впродовж останніх 10 років має бага-
торічну тенденцію до зниження. У структурі спалахової захворюваності на
кишкові інфекції, обумовленої якістю харчування, простежуються зміни: з
2007 року захворюваність на шигельоз (дизентерію) майже не реєструвалась
(за винятком 2009 року), захворюваність на вірусний гепатит А також не
реєструвалась. 

За період з 2007 по 2013 роки внаслідок порушень в організації харчу-
вання серед особового складу Збройних Сил України зареєстровані наступні
спалахи кишкових інфекцій (рис.1).

Рис. 1.  Динаміка спалахової захворюваності на ГКІ серед особового
складу Збройних Сил України за період з 2007 по 2013 роки

У 2011 році рівень захворюваності на вірусний гепатит А серед військо-
вослужбовців строкової служби склав 0,02 на 1000, серед офіцерів і прапор-
щиків – 0,02 випадки на 1000 осіб. Рівень захворюваності на ГКІ серед
військовослужбовців строкової служби склав – 4,30, серед офіцерів і прапор-
щиків – 1,92 випадки на 1000 осіб.
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У 2012 році рівень захворюваності на вірусний гепатит А серед військо-
вослужбовців строкової служби склав 0,02 на 1000, серед офіцерів і прапор-
щиків – не реєструвалися, серед військовослужбовців за контрактом – 0,08
випадків на 1000 осіб. Рівень захворюваності на ГКІ серед військовослужбов-
ців строкової служби склав – 3,34, серед офіцерів і прапорщиків – 1,11, серед
військовослужбовців за контрактом - 0,93 випадків на 1000 осіб.

У 2013 році рівень захворюваності на вірусний гепатит А серед військо-
вослужбовців строкової служби склав 0,02 на 1000, серед офіцерів і прапор-
щиків – 0,02 випадки на 1000 осіб. Рівень захворюваності на ГКІ серед
військовослужбовців строкової служби склав – 3,18, серед офіцерів і прапор-
щиків – 1,16 випадки на 1000 осіб.

Випадків захворювань на дизентерію, холеру та черевний тиф серед вій-
ськовослужбовців у 2010-2013 роках не реєструвалися. 

В результаті проведеного аналізу захворюваності на ГКІ серед військово-
службовців усіх категорій доведено, що достовірних змін не має, в останні
роки навпаки відбувається стабілізації рівня захворюваності завдяки своє-
часно проведеним санітарно-гігієнічним, протиепідемічним та медико-органі-
заційним заходам.

ВИСНОВКИ
1. ГКІ є однією з важливих проблем сучасної інфектології. Серед ГКІ на

сьогодні переважають секреторні діареї, провідним етіологічним чинником
яких є ротавірусна інфекція.

2. Науково обґрунтовано та розроблено пропозиції щодо санітарно-гігіє-
нічних, протиепідемічних та медико-організаційних заходів, спрямованих на
запобігання занесенню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань
ГКІ та харчових отруєнь серед військовослужбовців Збройних Сил України.

3. Закладам державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
оборони України необхідно вжити всіх заходів щодо удосконалення епідеміо-
логічного розслідування фактів виявлення інфікувань, реєстрації ГКІ та хар-
чових отруєнь у ЗС України.
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Н.Д. Козак
Усовершенствование мер профилактики и анализа вспы-

шечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями
среди военнослужащих Вооруженных сил Украины

Украинская военно-медицинская академия
Введение. Развитие производства пищевой промышленности, роста тре-

бований относительно качества и безопасности продуктов питания и пить-
евой воды, массовое использование технологий пастеризации и консерви-
рования и тому подобное привели к значительному изменению структуры ин-
фекционных заболеваний, которые передаются алиментарным путем.

Цель. Усовершенствование методов санитарно-гигиенического и проти-
воэпидемического обеспечения личного состава Вооруженных Сил Украины.

Результаты. В статье приведен анализ вспышечной заболеваемости
острыми кишечными инфекциями, пищевыми отравлениями среди военно-
служащих, результаты работы государственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Министерства обороны Украины в 2010-2013 годах, Определены
факторы, которые в соответствии с факторами профессиональной деятель-
ностью могут вызвать острые кишечные инфекции и ухудшить состояние здо-
ровья, снижение работоспособности, и, как следствие, снижение боего-
товности. Основные нарушения, которые были выявлены проверками:
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние эпидемически
значимых объектов (столовых, продовольственных слогов, медицинских
пунктов, водозаборных сооружений,  и тому подобное) и их производствен-
ного оборудования; допуск к работе работников питания, водоснабжения,
бытового обслуживания, медицинских работников без прохождения обяза-
тельных медосмотров; нарушение требований санитарных правил относи-
тельно приготовления, хранения и выдачи еды, снабжения пищевых
продуктов низкого качества; отсутствие сертификатов на продукты питания,
которые подтверждают их беспечность и качество; низкий уровень претен-
зионной работы со стороны командиров военных частей к субъектам хозяйственной
деятельности относительно оценки качества полученных услуг военнослужащими.

Ключевые слова: санитарно-гигиеническое, противоэпидемическое
обеспечение, питание, жизнедеятельность, острые кишечные инфекции,
пищевые отравления.
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N. D. Kozak
Improvement of the measures of prevention and analysis of

flare incidence of acute intestinal infections among the military
men of the Armed Forces of Ukraine

Ukrainian Military Medical Academy
Introduction. The development of the production of food industry, increase

of requirements concerning the quality and safety of foodstuffs and drinking-water,
mass use of the technologies of pasteurization and canning caused a considerable
change of the structure of infectious diseases that are transmitted by an alimentary way. 

Aim. To improve the methods of the sanitary-hygienic and anti-epidemic pro-
vision of the personnel of the Armed Forces of Ukraine.

Results. The paper presents the analysis of the flare incidence of acute in-
testinal infections and food poisoning among the military men, the results of the
activity of the State Sanitary and Epidemiological Service of the Ministry of De-
fense of Ukraine in 2010-2013. The defined factors in combination with the factors
of professional activity can cause the occurrence of acute intestinal infections and
decline in health status, decrease of the capacity for work and, as a result, the re-
duction of combat readiness. The main violations that were educed by the inspec-
tion are the following: unsatisfactory sanitary state of the significant epidemic
objects (dining-rooms, food depots, first-aid stations, water intake buildings, etc)
and their production equipment; permit to work of the workers of food industry,
water-supply, domestic services, medical workers without obligatory medical ex-
aminations; violation of the requirements of sanitary rules concerning the prepa-
ration, storage and delivery of food, supply of food products of low quality; absence
of the certificates on foodstuffs that confirm their safety and quality; low level of
claims activities on the part of the commanders of the army to the subjects of economic ac-
tivity in relation to the estimation of quality of the received services by military men.

Key words: sanitary and hygienic, anti-epidemic support, nutrition, life activity,
acute intestinal infections, food poisoning. 
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Ю.О. Логінов, А.М. Шульган 

ВИЯВЛЕННЯ РИКЕТСІЙ ГРУПИ КЛІЩОВИХ 
ПЛЯМИСТИХ ГАРЯЧОК В РІЗНИХ РЕГІОНАХ

УКРАЇНИ
ДУ «Львівський НДІ епідеміології та 

гігієни МОЗ України»
Вступ. Дослідження поширення рикетсій групи кліщових плямистих га-

рячок (КПГ) в Україні є актуальною проблемою сьогодення для одержання
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більш повних даних про спектр видів рикетсій, їх резервуарів та переносників,
визначення  ензоотичних територій та попередження захворювань людей. 

Мета. Визначити поширення рикетсій групи КПГ, у т.ч. збудника марсель-
ської плямистої гарячки, в різних регіонах України шляхом вивчення інфіко-
ваності іксодових кліщів методом полімеразної ланцюгової реакції в реаль-
ному часі (ПЛР-РЧ), з використанням групо- та видоспецифічних праймерів. 

Матеріали і методи. Методом ПЛР-РЧ досліджено 4121екземпляр (351
проба) іксодових кліщів 7-ми видів, зібраних на території 121 населеного
пункту 46 адміністративних районів Одеської, Донецької, Львівської та Івано-
Франківської областей в період 2010-2013 рр.

Результати. Проведено ідентифікацію збудника марсельської гарячки в
іксодових кліщах, показано значно ширший ареал Rickettsia сonoriі та інших
рикетсій групи КПГ на території України. Визначено видовий спектр перенос-
ників та наявність полівекторних осередків кліщових плямистих гарячок,
з залученням одночасно декількох видів іксодових кліщів. 

Висновки. Результати виявлення ДНК рикетсій групи КПГ в іксодових клі-
щах, зібраних на територіях західного, південного та східного регіонів України
показали значно ширший ареал існування рикетсій цієї групи, який раніше
обмежувався територією АР Крим. 

Ключові слова: рикетсії, група кліщові плямисті гарячки, іксодові кліщі,
полімеразна ланцюгова реакція.

ВСТУП
Ендемічні осередки рикетсіозів групи кліщових плямистих гарячок (КПГ)

поширені у лісостеповій зоні Євразії, від Португалії до Західного Сибіру, і тісно
пов’язані з ареалами їх переносників – кровососних кліщів. Ці рикетсіози
мають значне генетичне розмаїття збудників зі спільною антигенною структу-
рою, що дозволяє використовувати групоспецифічний антиген при серологіч-
ній діагностиці. В наш час відомо біля 26 видів рикетсій цієї групи, а їх
циркуляція підтверджена в країнах, що межують з Україною - Росії, Польщі,
Чехії, Румунії. До цієї групи належить і збудник марсельської гарячки – Rick-

ettsia conorii, який поширений, головним чином, в Середземноморському регіоні [1]. 
Мета. Визначити поширення рикетсій групи КПГ, у т.ч. збудника марсель-

ської плямистої гарячки, в різних регіонах України шляхом вивчення інфіко-
ваності іксодових кліщів методом полімеразної ланцюгової реакції в
реальному часі (ПЛР-РЧ), з використанням групо- та видоспецифічних праймерів. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Методом ПЛР-РЧ досліджено 4121екземпляр (351 проба) іксодових клі-

щів 7-ми видів – Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor margina-

tus, Hyalomma рlumbeum, Rhipicephalus sanquineus, Rhipicephalus rossicus,

Hyalomma merginatum, зібраних на території 121 населеного пункту 46 адмі-
ністративних районів Одеської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської
областей в період 2010-2013 рр. Для виділення ДНК-зразків використовували
комерційні набори реактивів Ultra CleanTM Tissue & Cells DNA Isolation Kit
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(MO BIO Laboratories, Inc., USA). Виділену ДНК використовували для прове-
дення ПЛР-РЧ з наборами групоспецифічних праймерів – для детекції рикет-
сій групи КПГ: прямий RR1595F (5`-GCCGGGGAGTTGTCCAATTATCA-3`) та
зворотній RR1722R (5`-CCGCCGACAAGAGCAGTTT-3`), з наборами видоспе-
цифічних праймерів – для детекції Rickettsia conoriі: прямий For (5`-ACACAT-

GCTGCCGAGTTACG-3`) та зворотній Rev (5`-AATTGTAGCACTACCGTC

TAAGGT-3 (Sigma-Aldrich, Germany), що ампліфікують фрагмент гену ompB.

ПЛР-РЧ проводили в об’ємі реакційної суміші 20 мкл, що містила 0,25 мкМ
кожного праймера, SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (1Х), 3 мкл виділеної
ДНК. Ампліфікацію проводили на циклері Rotor-GeneTM 6000 в наступному
режимі послідовно зв`язаних програм: 94оС – 3 хв., 94оС – 5 сек. (50 циклів),
60о – 30 сек. Дані аналізували за допомогою програмного забезпечення Ther-

mal Cycler System. Статистичну обробку результатів досліджень, внесених в
базу даних, проводили з використанням комп’ютерного програмного забез-
печення EpiInfoTM для Windows (Version 3.5.1) та Exсel. 

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
В сучасних умовах найбільшу кількість захворювань рикетсійної етіології

в Україні становлять хвороби, викликані збудниками групи КПГ. До цієї групи
належить марсельська гарячка, яка щорічно реєструється на території АР
Крим та у м. Севастополі, де зберігаються сприятливі екологічні умови для
існування збудника – R. conorii та його основних переносників – іксодових
кліщів Rh. sanquineus. Протягом 2011 - 2013 років тут було зареєстровано 58
випадків марсельської гарячки, причому 18 з них у раніш невідомих як ензо-
отичні територіях, що відображає подальший процес формування ендеміч-
ності марсельської гарячки в АР Крим. За межами Кримського півострова
поодинокі випадки марсельської гарячки були виявлені у осіб, які відпочивали
в Криму, а також у жителів Херсонської та Запорізької областей. 

Поряд з тим, широкий видовий спектр рикетсій групи КПГ, які поширені
на європейському континенті, вимагає їх вивчення не тільки в АР Крим, а й
на всіх теренах України. В наш час найбільш перспективним методом для
виявлення рикетсій даної групи є використання молекулярно-генетичних
методів досліджень, таких як полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), яка ефек-
тивно доповнює спектр традиційних методів, що використовуються в діагно-
стиці. Найбільш раціональне та ефективне застосування ПЛР для виявлення
мікроорганізмів, які характеризуються високим антигенним різноманіттям, що
характерно власне для рикетсій групи КПГ. 

З метою виявлення нових і вивчення активності відомих природних осе-
редків рикетсій групи КПГ та визначення спектру їх переносників методом
ПЛР-РЧ досліджено 351 пробу (4121 екз.) іксодових кліщів 7-ми видів: I. rici-

nus, D. reticulatus, D. marginatus, H. рlumbeum, Rh. sanquineus, Rp. rossicus,

H. merginatum, зібраних на територіях Одеської, Донецької, Івано-Франківсь-
кої та Львівської областей в період 2010-2013 років. 
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У Одеській області досліджено 1707 екземплярів (117 проб) 5-ти видів ік-
содових кліщів, у т.ч. I. ricinus - 288 екземплярів (26 проб), D. marginatus - 934

екз. (62 проби), H. рlumbeum - 150 екз. (9 проб), Rh. sanquineus - 157 екз. (7
проб), Rp. rossicus - 178 екз. (13 проб), зібраних на околицях 54 населених
пунктів у 18 адміністративних районах. Позитивні результати ПЛР-РЧ щодо
рикетсій групи КПГ отримано у 30 пробах (25,6±4,0 %) чотирьох видів кліщів,
у т.ч. I. ricinus - 4 проби (15,4±7,1 %), D. marginatus - 21 проба (33,9±6,0 %),
Rh. sanquineus - 1 проба (14,3±13,2 %), Rp. rossicus - 4 проби (30,8±12,8 %),
зібраних на території 13 районів області. Результати досліджень кліщів видів
H. рlumbeum виявились від’ємними. При цьому на одній з обстежених тери-
торій ДНК рикетсій групи КПГ виявлена відразу у двох видів кліщів - I. ricinus

та D. marginatus, що свідчить про існування полівекторного осередку кліщо-
вого рикетсіозу та його вищий лоймопотенціал. 

Специфічні ділянки ДНК R. conorіi виявлено у 26 пробах іксодових кліщів,
що становить 86,7±6,2 % від числа позитивних проб на групу КПГ і 22,2±3,8
% від загального числа досліджених проб. У тому числі у 2 пробах кліщів I.
ricinus (7,7±5,2 %), 20 пробах (32,3±5,9 %) кліщів D. marginatus, 3 пробах
(23,1±11,7 %) кліщів Rp. rossicus, 1 пробі (14,3±13,2 %) кліщів Rh. sanquineus,

зібраних на території 13 районів області. Специфічні ділянки ДНК R. conoriі
найчастіше виявлялись у кліщах D. marginatus, роль яких у трансмісії рикетсій
даного виду доведена у подібних природно-кліматичних умовах Європи [2, 3].

Отримані результати підтвердили дані попередніх досліджень [4] про по-
ширення рикетсій групи КПГ на території Одеської області та участь в їх цир-
куляції переважно кліщів D. marginatus. Важливо зазначити, що саме завдяки
використанню методу ПЛР-РЧ у Причорноморській низовині вдалося іденти-
фікувати R. conorіi у південному собачому кліщі Rh. sanquineus, який вважа-
ється основним переносником збудника марсельської гарячки у Середземно-
морському басейні [5]. Роль кліщів D. marginatus у трансмісії цього збудника
відома також у Хорватії [2] та в Криму [3]. Щодо інших видів іксодових кліщів,
у яких виявлено ДНК збудника марсельської гарячки, то вони можуть бути
допоміжними переносниками рикетсій даного виду. 

У Донецькій області методом ПЛР-РЧ досліджено 929 екз. (73 проби) 4-х
видів кліщів: 645 екз. (53 проби) D. marginatus, 72 екз. (8 проб) H. рlumbeum,

131 екз. (7 проб) Rp. rossicus та 81 екз. (5 проб) H. merginatum, зібраних на
території 9 населених пунктів 9 адміністративних районів. Позитивні резуль-
тати щодо рикетсій групи КПГ отримано для 29 проб (39,7±5,7 %), у тому числі
27 проб (50,9±6,9 %) D. marginatus, 1 проба (12,5±11,7 %) H. рlumbeum та 1
проба (14,3±13,2 %) Rp. rossicus, зібраних на території 4 районів області. У
одному з районів виявлено інфікованість рикетсіями для трьох видів кліщів:
D. marginatus, H. рlumbeum та Rp. rossicus, що вказує на існування полівек-
торного природного осередку кліщового рикетсіозу. 

Специфічні ділянки ДНК R. conorіi виявлено у 19 пробах іксодових кліщів
(що становить 65,5±8,8 % від числа позитивних проб на групу КПГ і 26,0±5,1
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% від загального числа досліджених проб) двох видів: D. marginatus  – 18 проб
(34,0±6,5), Rp. rossicus – 1 проба (14,3±13,2). 

На території Донецької області природні осередки рикетсійних інфекцій
групи КПГ до тепер не виявлялись, тому важливим наступним етапом є вив-
чення їх ролі в крайовій інфекційній патології. 

На заході країни дослідження проводили на території двох областей:
Івано-Франківської та Львівської. У Івано-Франківській області досліджено 558
іксодових кліщів I. ricinus (60 проб) та 144 екз. (15 проб) D. reticulatus, зібраних
на околицях 51 населеного пункту у 15 адміністративних районах. Позитивні
результати отримано для кліщів цих видів, відповідно, у 33,3±6,1 % та у
53,3±12,9 % проб. У передгірській області Українських Карпат виявлено при-
родну інфікованість рикетсіями групи КПГ відразу двох видів кліщів – I. ricinus

та D. reticulatus, що вказує на наявність природних осередків з двома видами
переносників. Специфічні ділянки ДНК R. conorіi виявлено у 7 пробах іксодо-
вих кліщів D.reticulatus, що становить 25,0±8,2 % від числа позитивних проб
на групу КПГ і 9,3±3,4 % від загального числа досліджених проб, зібраних на
території 3-х районів області. 

У Львівській області для визначення специфічних ділянок ДНК збудників
групи КПГ досліджено 783 екземпляри (86 проб) іксодових кліщів I. ricinus, D.

reticulatus та D. marginatus, зібраних на околицях 7 населених пунктів у 4-х
адміністративних районах. Інфікованість рикетсіями групи КПГ виявлена у
всіх трьох видів кліщів (26 проб, 30,2±5,0 %). Найвища зараженість рикетсіями
показана для кліщів I. ricinus - в середньому 20,9±4,4 %, значно нижча для D.

marginatus та D. reticulatus - відповідно 8,1±2,9 % та 2,3±1,6 %. Доведено при-
родну інфікованість рикетсіями групи КПГ для двох видів кліщів - I. ricinus та
D. reticulatus, а також I. ricinus та D. marginatus. 

Специфічні ділянки ДНК R. conorіi виявлено у 9 пробах іксодових кліщів
(що становить 33,3±9,1 % від числа позитивних проб на групу КПГ і 10,5±3,3
% від загального числа досліджених проб) трьох видів: I. ricinus та D. reticu-

latus – по 1 пробі (3,7±3,6 %), D. marginatus  – 7 проб (25,9±8,4 %), зібраних
на території двох адміністративних районів. 

В іксодових кліщах західного регіону України ідентифіковано присутність
R. conorіi – збудника марсельської гарячки, що окреслює подальші дослід-
ження з виявлення цього захворювання після укусу кліща, а також дослід-
ження кліщів, зібраних з собак – основних прокормлювачів класичного
переносника збудника – кліщів Rh. sanquineus. Отримані результати підтвер-
дили дані про можливість існування ендемічних осередків рикетсій групи КПГ
на території Івано-Франківської області [6, 7, 8,] із залученням кліщів I. ricinus.

Разом з тим, на територіях циркуляції цих збудників ведеться потужна жит-
лова забудова, розташовуються рекреаційні зони, які проникають в природні
біоценози, спричиняючи певні зміни видового складу всіх співчленів парази-
тарних систем (патогенів, переносників, резервуарів), що вимагає вжиття від-
повідних застережливих заходів. 
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ВИСНОВКИ
Результати виявлення ДНК рикетсій групи КПГ в іксодових кліщах, зібра-

них на територіях західного, південного та східного регіонів України показали
значно ширший ареал існування рикетсій цієї групи, який раніше обмежувався
територією АР Крим. Залучення в їх екологічні цикли іксодових кліщів різних
видів, у т.ч. таких, як Rh. sanquineus, D. marginatus, I. ricinus, Rp. rossicus, D.

reticulates та H. plumbeum, наявність полівекторних природних осередків цих
інфекцій забезпечують формування відповідних ендемічних територій у різ-
них ландшафтно-географічних зонах України. Тому надзвичайно важливими
є подальші клініко-епідеміологічні дослідження, які дадуть більш повну кар-
тину поширення даної групи інфекцій на території України в цілому та визна-
чить напрями і обсяги протиепідемічних заходів. 
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З.Г. Кушнир, О.З. Зарична, О.Б. Семенышин,
Ю.А. Логинов, А.М. Шульган 

Выявление риккетсий группы клещевых пятнистых лихора-
док в разных регионах Украины

ГУ «Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены МОЗ Украины»
Введение. Исследование распространения риккетсий группы клещевых

пятнистых лихорадок (КПЛ) в Украине является актуальной проблемой для
получения более полных данных о спектре видов риккетсий, их резервуаров
и переносчиков, определения энзоотических территорий и предупреждения
заболеваний людей.

Цель. Определить распространение риккетсий группы КПЛ, в т.ч. возбу-
дителя марсельской пятнистой лихорадки, в разных регионах Украины путем
изучения инфицированности иксодовых клещей методом полимеразной цеп-
ной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ), с использованием групповых - и
видоспецифических праймеров.

Материалы и методы. Методом ПЦР-РВ исследовано 4121екземпляр
(351 проба) иксодовых клещей 7-ми видов, собранных на территории 121 на-
селенного пункта 46 административных районов Одесской, Донецкой, Львов-
ской и Ивано-Франковской областей в период 2010-2013 гг.

Результаты. Проведена идентификация возбудителя марсельской
лихорадки в иксодовых клещах, показано значительно шире ареал Rickettsia
сonoriі и других риккетсий группы КПЛ на территории Украины. Определен
видовой спектр переносчиков и наличие поливекторных ячеек клещевых пят-
нистых лихорадок, с привлечением одновременно нескольких видов иксодо-
вых клещей.

Выводы. Результаты выявления ДНК риккетсий группы КПЛ в иксодовых
клещах, собранных на территориях западного, южного и восточного регионов
Украины показали значительно шире ареал обитания риккетсий этой группы,
который ранее ограничивался территорией АР Крым.

Ключевые слова: риккетсии группы клещевых пятнистых лихорадок,
иксодовые клещи, полимеразная цепная реакция в реальном времени.

Z. G. Kushnir, O. Z. Zarichna, O. B. Semenyshyn, 
Yu. O. Loginov, A. M. Shulgan 

Detection of spotted fever rickettsiae in different regions of Ukraine
SI "Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the

Ministry of Health of Ukraine"
Introduction. The research of spotted fever (SF) rickettsiae in Ukraine is a

key issues for obtaining more complete data on the spectrum of rickettsiae, their

reservoirs and vectors, definition of enzootic areas and prevention of human diseases. 

Aim. To determine the distribution of SF rickettsiae, including marseilles fever

pathogen in different regions of Ukraine by examining the infection of Ixodes ticks

by polymerase chain reaction in real time (PCR-RT), using group- and species-

specific primers.
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Materials and methods. By means of PCR-RT there were investigated 4121

specimens (351 samples) of Ixodes ticks of 7 species collected in 121 centres of

population of 46 administrative districts of Odesa, Donetsk, Lviv and Ivano-

Frankivsk regions in 2010-2013.

Results. There was identified the pathogen of marseilles fever in Ixodes ticks;

there was shown the expansion of the range R. сonorii and other SF rickettsiae in

Ukraine. There was defined the range of the species and the presence of polyvector foci.

Conclusions. The results of the detection of DNA of SF rickettsiae in Ixodes

ticks collected in the Western, Southern and Eastern regions of Ukraine have

shown a wider range of the existence of this group of rickettsiae, previously limited

to the territory of the Autonomous Republic of Crimea.

Key words: spotted fever rickettsiae, ixodes ticks, polymerase chain reaction

in real time.
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КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА І ЛАБОРАТОРНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ХГС У

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Харківська медична академія 

післядипломної освіти
Вступ. Незважаючи на значні досягнення у вивченні гепатиту С (ГС),

багато аспектів його патогенезу та клініки залишаються невирішеними.
Зокрема до кінця не визначена роль безсимптомних форм захворювання,
а також головні причини прогресування та загострення прихованого перебігу
інфекційного процесу. 

Мета. Вивчити клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепа-
титу С (ХГС) у медичних працівників (МП) та  причини його загострення.  

Матеріали і методи. У 178 хворих віком від 18 до 72 років (у т.ч. 112 МП)
проведено аналіз скарг, епідеміологічного анамнезу та об’єктивного статусу.
Визначались загальноклінічні та біохімічні показники з використанням стандартних
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реактивів і біохімічних аналізаторів, а також вірусологічні та серологічні тести ГС.
Морфологічні зміни в печінці хворих вивчались за допомогою неінвазивних методів.

Результати. Встановлено, що ГС у МП реєструється переважно в актив-
ній формі у людей старшого віку із стажем роботи більше 5 років. Прихований
інфекційний процес у них неуклінно прогресує із значним некротично-запаль-
ним синдромом та порушенням  функціональної спроможності печінки.
Перебіг та загострення ХГС у працівників охорони здоров'я не залежать ні від
статі хворих, ні від профілю спеціальності, ні від давності вірогідного інфіку-
вання, ні від генотипу вірусу. Більшою мірою вони зумовлені специфікою
доменів кінцевої фази вірусної реплікації та різного роду імуносупресивних
предикторів захворювання, які сприяють дисбалансу клітинної та  гумораль-
ної ланки імунітету, що приводить до активації інфекційного процесу. 

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, медичні працівники.
ВСТУП
Найважливішою ознакою вірусного гепатиту С (ВГС) є його переважно

багатолітній прихований (при  повній або майже повній відсутності клінічних
проявів) перебіг, який в подальшому стрімко фінішує маніфестними формами
захворювання, не рідко вже в стадії  цирозу печінки та гепацелюлярної кар-
циноми [1, 2, 3]. Незважаючи на значні досягнення у вивченні ВГС, багато
аспектів його патогенезу та клініки залишаються не вирішеними. Зокрема, до
кінця не визначена роль безсимптомних форм захворювання, а також головні
причини прогресування та загострення прихованого перебігу інфекційного
процесу, не уточнені механізми персистенції збудника в залежності від його
біологічних властивостей та імунної відповіді організму хворого [4]. Cаме ла-
тентний (суб’єктивно-безсимптомний) перебіг інфекції та різноманітність клі-
нічних проявів хронічного гепатиту С (ХГС) ставлять перед клініцистами
серйозні завдання в плані своєчасного виявлення захворювання у медичних
працівників (МП) як одної з основних груп ризику професійного інфікування. 

Мета дослідження – вивчити клініко-лабораторні особливості перебігу
ХГС у працівників охорони здоров’я та головні причини його загострення.
Було обстежено 178 хворих віком від 18 до 72 років (у т.ч. 112 МП), що вперше
звернулись за медичною допомогою в гепатологічні відділення Комунального
закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна інфекційна лікарня» та «Міська
лікарня №13» з приводу захворювання на ВГС. Діагноз хронічного гепатиту
встановлювали відповідно до сучасної міжнародної класифікації хвороб пе-
чінки. Верифікація етіологічної причини та періоду захворювання ґрунтува-
лась на підставі виявлення в крові хворих РНК вірусу, його генотипів,
анти-HCVcorе/NS3,4,5  та анти-HCV Ig класів G і M.

Проводився детальний аналіз скарг хворого, епідеміологічного анамнезу,
анамнезу захворювання та ретельний огляд пацієнтів. Для оцінки функціо-
нального стану та активності мезенхімально-запальних реакцій печінки у па-
цієнтів визначались загальноклінічні та біохімічні показники з використанням
стандартних реактивів і біохімічних аналізаторів (клінічний аналіз крові та сечі,
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білірубін, активність амінотрансфераз, вміст глюкози та креатиніну у сиро-
ватці крові), а також комплексне інструментальне обстеження (флюорогра-
фія, ЕКГ, УЗД/КТ органів черевної порожнини). Морфологічні зміни в печінці
хворих вивчали за допомогою неінвазивних методів – фібротест та запропо-
нований нами морфотест [5]. У статистичному аналізі використовували кри-
терій Ст’юдента. Вірогідність розходження абсолютних та відносних
показників дослідження оцінювали при р<0,05. 

Порівняльний аналіз структурно-епідеміологічних показників маніфест-
ного і безсимптомного перебігу інфекції (табл. 1) свідчить, що ХГС у праців-
ників охорони здоров’я реєструються переважно в активній формі у хворих
старшого контингенту  із стажем роботи більше 5 років. При цьому клінічний
перебіг ВГС не залежить ні від статі хворих, ні від профілю спеціальності,
ні від давності вірогідного інфікування. 

Таблиця 1
Характеристика ХГС у медичних працівників в залежності

від клінічного перебігу хвороби

При цілеспрямованому опитуванні пацієнтів стосовно терміну та способу
їх інфікування вірусом гепатиту С більшість МП не мала уяви про джерело
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інфекції. Із слів опитаних припустимо ймовірний шлях зараження (безпосе-
редній контакт з хворим, проколи та порізи шкіри рук при виконанні діагно-
стичних і лікувальних процедур, парентеральні втручання з приводу
захворювань МП) за 6-12 місяців до верифікації ХГС встановлено лише у 44
(39,3%) хворих. При цьому період інфікованості при маніфестному та латент-
ному гепатитах у обстежених хворих суттєво не відрізнявся. 

В результаті загострення інфекційного процесу у хворих з маніфестною
формою ХГС в порівнянні з когортою пацієнтів з латентним гепатитом  спо-
стерігались ознаки більш тяжкого перебігу хвороби із значним цитолітичним
і мезенхімально-запальним синдромом та порушенням функціональної спро-
можності печінки. У цих пацієнтів значно частіше реєструвались гепатомега-
лія, спленомегалія, фіброз печінки (табл. 1), а також підвищення середніх
біохімічних показників крові – білірубіну, АЛТ, АСТ, тимолової проби, гамагло-
булінів та зниження кількості тромбоцитів. 

Несприятливим свідком стійкого загострення інфекційного процесу у МП
з маніфестним перебігом гепатиту слід вважати  підвищення середніх значень
активності ГГТП і ЛФ, які є не тільки раннім свідком цитолізу та внутрішньо-
печінкового холестазу, але й прогнозують наступну декомпенсацію функцій
печінки (табл. 2). 

Вірусологічне підтвердження ХГС у МП значно частіше (р<0,001) спосте-
рігалось при маніфестному перебігу інфекції, ніж у хворих з суб’єктивно-
безсимптомним гепатитом (відповідно - 99±1,0% і 87±9,0%). В обох порівняль-
них групах хворих переважав 1-й генотип вірусу (59,2%).   

Таблиця 2
Якісні показники крові при маніфестному і латентному перебігу

ХГС у медичних працівників 
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Незважаючи на те, що якісні показники цитолітичного синдрому гепато-
цитів в групі хворих з маніфестним гепатитом значно перевищували такі у
хворих з безсимптомним перебігом захворювання, реплікативна активність
вірусу в порівняльних групах МП статистично не відрізнялась, а у більшості
пацієнтів (84,7%) спостерігалась  низька вірусемія. Більш того, ознаки високої
вірусної реплікації з нормальними або мінімальними показниками цитолізу
були зареєстровані в обох групах, але  переважно у пацієнтів з автоімунними
проявами хвороби, що не виключає  можливості позапечінкової реплікації вірусу.

Проведений нами в порівняльних групах аналіз серологічного профілю
антитіл до антигенних детермінант структурних і неструктурних білків ВГС
показав суттєве (р<0,001) підвищення кількості антитіл до IgM та білку NS3 у
МП з маніфестним пербігом гепатиту (відповідно – 73±6,6% і 27±11,8% та
90±3,2% і 73±11,9%), що свідчило про загострення інфекційного процесу.
Активність доменів неструктурного протеїну NS5 у хворих з маніфестним і
латентним гепатитом статистично не відрізнялась. Водночас звертає на себе
увагу зворотня залежність білків NS3  і  NS5 від генотипу вірусу. У хворих з 1-
м генотипом анти-NS3 переважали такі пацієнтів з 2/3-м генотипом (відпо-
відно – 98,6±1,41% і 78,6 ±7,89%), а кількість анти-NS5 переважала у хворих
з 2/3-м генотипом  вірусу (відповідно – 64,3±9,22% і 48,6±6,01%) при р<0,001. 

В цій ситуації у зв’язку з різноплановою [6, 7] проліферативною функцією
неструктурних білків ВГС (NS3 – розплітає вірусну РНК на ранніх стадіях
геномної реплікації, а NS5 – забезпечує реплікацію/транскрипцію вірусної РНК
кінцевої фази) проглядається особлива роль генетичних детермінант неструк-
турного протеіну NS5 в перебігу та загостренні ГС незалежно від генотипу
вірусу, оскільки він відіграє важливу роль не тільки в формуванні механізмів
стійкості вірусу до дії ендогенного інтерферону, але й пригнічує запрограмо-
ваний природою апоптоз здорових гепатоцитів [3,6]. 

Ми порівняли клініко-лабораторні показники (клінічна форма, вірусемія,
цитоліз) у хворих з позитивним результатом анти-NS5 в залежності від гено-
типу вірусу (114 пацієнтів з 1-м генотипом і 64 пацієнти з 2/3 генотипом). Як і
слід було чекати антитіла до протеїнів NS5 реєструвались у хворих неза-
лежно від генотипу ВГС. Проте в групі пацієнтів з 2/3 генотипом вони реєст-
рувались частіше (р<0,001) у хворих з низькою вірусемією (відповідно –
68,8±6,76% і 53,5±5,41%), мінімальним цитолізом (71,4±7,75% і 48,8±5,55%)
та безсимптомним гепатитом (71,4±12,53% і 54,2±10,39%), ніж в порівняльній
групі, що свідчило про прихований перебіг ХГС.

Виходячи з властивостей протеїну NS5 слід припустити, що періодичні
загострення ХГС передусім пов’язані з «агресивними» доменами кінцевої
фази вірусної реплікації окремих штамів незалежно від генотипу ВГС. Інтег-
ральна дія протеїнів NS5 синергічна і водночас функціонально протилежна.
Білок NS5,  сполучаючись з протеїнкіназою PRK на конкурентній основі з ен-
догенним інтерфероном (переважно штами 1-го генотипу) блокує останній і
сприяє загостренню інфекційного процесу з підвищенням вірусемії та цитолізу.
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З іншого боку домени NS5, що відповідають за апоптоз (переважно штами
2/3-го генотипу), сприяють персистенції  вірусу в гепатоцитах (без викиду в
кров ферментів переамініровання)  та латентному перебігу інфекції.  

Заслуговують на увагу результати дослідження імунного статусу у хворих
з безсимптомним гепатитом. Показники кількості основних субпопуляцій лім-
фоцитів периферійної крові (CD3, CD4, CD8, CD16, CD20), ЦІК та рівня
неспецифічних імуноглобулінів (IgM, IgG, IgA) у них суттєво не відрізнялись
від референтних значень, що свідчило про відсутність функціональної недо-
статності клітинного та гуморального  імунітету. У хворих з маніфестним
гепатитом статистично вірогідно спостерігалась помірна супресія клітинної
(зниження CD4 та імунорегуляторного індексу) і активація гуморальної ланки
імунітету (підвищення кількості CD20, IgG, ЦІК) в порівнянні з референтними
показниками та показниками хворих з латентним перебігом інфекції (табл. 3). 

Таблиця 3 
Порівняльна характеристика вмісту основних показників 

клітинного та гуморального імунітету в залежності від перебігу ХГС

Примітка: вірогідність розбіжностей в порівнянні з нормою: * р<0,05;
вірогідність розбіжностей в групах хворих: # р<0,05.

Цілком ймовірно, що загострення латентного гепатиту С у МП певною
мірою пов’язано з імуносупресивною дією різного роду чинників (супутня
патологія кишкового тракту, автоімунні прояви, цукровий діабет) та неспри-
ятливих предикторів захворювання (довготривалий прийом медикаментів,
метаболічний синдром, хіміотерапія та ін.), що частіше реєструвались у
обстежених хворих з маніфестним перебігом захворювання (табл. 1). 
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ВИСНОВКИ
1. ХГС у медичних працівників реєструються переважно в активній формі

у людей старшого віку із стажем роботи більше 5 років. Періодичні загост-
рення хвороби свідчать про прихований інфекційний процес, який неуклінно
прогресує із значним некротично-запальним синдромом та порушенням
функціональної спроможності печінки, що без негайної противірусної терапії
може призвести до циротичної трансформації і гепатоцелюлярної неоплазії. 

2. Перебіг ХГС у медичних працівників не залежить ні від статі хворих, ні
від профілю спеціальності, ні від давності вірогідного інфікування, ні  від
генотипу вірусу. Більшою мірою він зумовлений специфікою доменів кінцевої
фази вірусної реплікації та різного роду імуносупресивних пре дикторів
захворювання, які сприяють дисбалансу клітинної та гуморальної ланки
імунітет, що приводить до активації інфекційного процесу.

3. Слід припустити, що періодичні загострення ХГС передусім  пов’язані
з доменами протеїну NS5, які відіграють важливу роль в формуванні меха-
нізмів стійкості вірусу до ендогенного інтерферону (перважно штами 1-го
генотипу). Домени протеїну NS5, що відповідають за апоптоз інфікованих
гепатоцитів (переважно штами 2/3-го генотипу), сприяють латентному пере-
бігу інфекції з персистенцією вірусу в організмі хворого.
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М.Л.Чуйков, В.П.Малый, П.В.Нартов 
Клинико-эпидемиологическая и лабораторная характери-

стика течения хгс у медицинских работников
Харьковская медицинская академия последипломного

образования 
Введение. Несмотря на значительные успехи в изучении гепатита С (ГС)

многие аспекты его патогенеза и клиники остаются нерешёнными. В частно-
сти до конца не определена роль бессимптомных форм заболевания, а также
главные причины прогрессирования и обострения скрытого течения инфек-
ционного процесса. 

Цель. Изучение клинико-лабораторных особенностей течения хрониче-
ского гепатита С (ХГС) у медицинских работников и причины его обострения.

Материалы и методы. У 178 больных в возрасте от 18 до 72 лет (в т.ч.
112 медицинских работников) проведен анализ жалоб, эпидемиологического
анамнеза и объективного статуса. Определялись общеклинические и биохи-
мические показатели с использованием стандартных реактивов и биохими-
ческих анализаторов, а также вирусологические и серологические тесты  ГС.
Морфологические изменения в печени больных изучались при помощи
неинвазивных методов.

Результаты. Установлено, что ГС у медицинских работников регистри-
руется преимущественно в активной форме у людей старшего возраста со
стажем работы более 5 лет. Скрытый инфекционный процесс у них прогрес-
сирует с выраженным некротически-воспалительным синдромом и наруше-
нием функциональной способности  печени. Течение и обострение ХГС не
зависят ни от пола больных, ни от профиля специальности, ни от давности
предполагаемого инфицирования, ни от генотипа вируса. В большей степени
они обусловлены спецификой доменов конечной фазы вирусной репликации
и разного рода иммуносупрессивных предикторов, которые способствуют
дисбалансу клеточного и гуморального  звена иммунитета, что приводит к
активации инфекционного процесса.  

Ключевые слова: хронический гепатит С, медицинские работники.

M.L.Chuikov, V.P. Maliy, P.V.Nartov 
Clinical and Epidemiological, Laboratory Characteristics of the Course

of Chronic Hepatitis C in Healthcare Practitioners
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. Despite considerable progress in studying hepatitis C (HC), its

pathogenesis and clinical picture are not studied enough. In particular, the roles

of asymptomatic disease as well as the main causes of the progress and exacer-

bation of the latent infection course are defined incompletely. 

Purpose. The research is studying the clinical and laboratory features of the

course of chronic hepatitis C (CHC) in healthcare practitioners and the causes of

its exacerbation. 
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Methods. In 178 patients, aged 18-72, (including 112 healthcare practitioners)

were examined as for their complaints, epidemiological history and objective sta-

tus. There were detected their clinical and biochemical parameters by means of

standard reagents and biochemical analyzers, and there were carried out virologic

and serologic tests of hepatitis C. The morphological changes in the liver of the

patients were studied by means of non-invasive methods. 

Results. The active hepatitis C is detected to be recorded in the elderly health-

care practitioners who have not less than five years' work experience. They have

latent infections which steadily grow accompanied by severe necrotic and inflam-

matory syndromes and impaired functional capacity of the liver. The course and

exacerbation of chronic hepatitis C do not depend on the patients' sex, specialty,

the limitation of infection, the genotype of the virus. To a greater extent they are

due to the specificity of the domains of the final phase of viral replication and var-

ious immunosuppressive predictors which promote the cellular imbalance and hu-

moral immunity that lead to the activation of the infectious. 

Key words: chronic hepatitis C, healthcare practitioners.
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Г.В.Загорий 

ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ
Национальная медицинская академия последи-
пломного образования  имени П. Л. Шупика

Введение. При разработке нового лекарственного препарата основная
роль уделяется биофармацевтическим аспектам, на основании исследований
которых и разрабатывается рациональная технология производства лекарств. 

Цель. Разработка рациональной технологи крема, с постадийным
обоснованием каждой технологической стадии.

Материалы и методы. Материалами исследования стали образцы
крема с клотримазолом, метронидазолом, бетаметазоном и мочевиной, при-
готовленные разными способами. Использовали фармако-технологические
и биофармацевтические методы исследования (согласно ДФУ).

Результаты. В результате проведенных биофармацевтичных и техноло-
гических исследований разработана технология крема для терапии грибко-
вых повреждений кожи, осложненных гиперкератозом. Предложена поста-
дийная технология изготовления крема, включающая стадии: подготовка
сырья; приготовление раствора мочевины и Na-КМЦ; приготовления масля-
ной фазы; приготовление суспензии метронидазола; введение суспензии
метронидазола в масляную фазу; приготовление раствора клотримазола и
бетаметазона дипропионата в ПЭО-400; получение эмульсии и добавление ГНР;
гомогенизация; выгрузка; фасовка; упаковка туб в пачки; упаковка пачек в коробки. 

Выводы. На основании комплекса фармако-технологических и биофар-
мацевтических исследований разработана рациональная технология нового
комбинированого лекарственного препарата для лечения грибковых пораже-
ний кожи, осложненных гиперкератозом. Составлена блок-схема технологи-
ческого процесса производства крема, с определением критических
контрольных точек на всех его стадиях.

Ключевые слова: крем, фармацевтическая технология, противогрибко-
вое лекарственное средство
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ВСТУПЛЕНИЕ
На качество лекарственного препарата, его терапевтическую активность

и потребительские характеристики огромное влияние оказывает технология.
Особенно важными в этом отношении являются стадии растворения, плав-
ления, смешивания, фильтрования, при которых происходит изменение агре-
гатного состояния лекарственного и вспомогательного веществ, интенси-
фикация и рост числа контактов между ними [1, 2].

Учитывая, что мягкие лекарственные формы представляют собой эмуль-
сионные системы, то технология их приготовления является важнейшим фак-
тором, влияющим на их качество и стабильность. Процесс получения
эмульсии включает разные технологические стадии: нагревание, сплавление,
смешивание, гомогенизация, скорость охлаждения и др. [3, 4].

С помощью комплексных исследований был разработан оптимальный
состав нового комбинированного лекарственного препарата местного дей-
ствия – эмульсионно-суспензионного крема 1-го рода на основе клотрима-
зола, метронидазола, бетаметазона и мочевины для лечения грибковых
поражений кожи, осложненных гиперкератозом. 

Цель роботы: разработка рациональной технологи создания крема с
постадийным обоснованием каждой технологической стадии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектами исследования для разработки технологии были образцы

крема, приготовленные разными способами. Использовали фармако-техно-
логические и биофармацевтические методы. Для контроля качества разра-
ботанного препарата использовали методики и рекомендации раздела
«Мягкие лекарственные средства для местного использования» (Государст-
венной Фармакопеи Украины І издание, с. 507-511), и ДСТУ 4765:2007
«Кремы косметические. Общие технические требования» [5, 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Учитывая, что технологические факторы оказывают непосредственное

влияние на биодоступность лекарственного препарата, провели биофарма-
цевтическое обоснование введения активных фармацевтических ингредиен-
тов (АФИ) в основу крема.

На основании результатов антимикробной активности определили опти-
мальный метод введения клотримазола и бетаметазона дипропионата в ос-
нову - в виде раствора в ПЭО-400.

На следующем этапе определяли рациональный метод введения метро-
нидазола в основу. Учитывая, что метронидазол труднорастворим в воде и
других растворителях его вводили в суспензии в разных видах полимеров и
масел. На основании микробиологической активности образцов обосновали
введение метронидазола в виде суспензии с кукурузным маслом. Доказали
методом in vitro использование АФИ метронидазола без предварительного
измельчения.
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Учитывая физико-химические свойства мочевины, в состав основы крема
ее вводили в виде водного раствора.

На следующем этапе готовили эмульсии методом инверсии фаз. Эмуль-
гаторы сплавляли с маслом при температуре 75±5 С. Отдельно готовили
раствор мочевины, в котором растворяли Na-КМЦ при температуре 35-40 ºС.
Клотримазол и бетаметазона дипропионат растворяли в ПЭО-400 при тем-
пературу 35–40 ºС, после чего их вводили в масляную фазу, которую пред-
варительно охлаждали до 35–40 ºС. Эмульгировали при помощи лопастной
мешалки, затем при постоянном перемешивании добавляли в раствор с
мочевиной и Na-КМЦ. Перемешивание продолжали до получения гомогенной
массы при постепенном охлаждении до комнатной температуры. Получили
эмульсию типа в/м. 

В результате проведенных биофармацевтичных, технологических иссле-
дований разработали состав и технологию крема для терапии грибковых по-
вреждений кожи, осложненных гиперкератозом, также составили техноло-
гическую схему производства (рис. 1).

Технологический процесс производства крема проводится в соответствии
с требованиями GMP. С целью предупреждения микробной контаминации
проводятся технологические и санитарные роботы по подготовке производ-
ственных помещений, технологического оборудования, технологической
одежды и персонала.

Предложена постадийная технология приготовления крема, которая
включающая следующие стадии:

Стадия 1. Подготовка сырья.
Стадия 2. Приготовление раствора мочевины и Na-КМЦ.
Стадия 3. Приготовления масляной фазы.
Стадия 4. Приготовление суспензии метронидазола.
Стадия 5. Введение суспензии метронидазола в масляную фазу.
Стадия 6. Приготовление раствора клотримазола и бетаметазона дипро-

пионата в ПЭО-400.
Стадия 7. Получение эмульсии и добавление ГНР
Стадия 8. Гомогенизация.
Стадия 9. Выгрузка. 
Упаковка крема.
Стадия 10. Фасовка крема в тубы. 
Стадия 11. Упаковка туб в пачки. 
Стадия 12. Упаковка пачек в коробки. 
На стадии 8 после окончания гомогенизации крема мешалку выключают

и отбирают пробу для анализа на соответствие его требованиям МКЯ.
Серия готовой продукции формируется из расчета одной загрузки реак-

тора-гомогенизатора.
Блок-схема технологического процесса производства крема представ-

лена на рис. 1.
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Рис.1. Технологическая блок-схема производства крема
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ВЫВОДЫ
На основании комплекса фармако-технологических и биофармацевтиче-

ских исследований разработана оптимальная технология для нового лекарст-
венного препарата для лечения грибковых поражений кожи осложненных
гиперкератозом. Составлена блок-схема технологического процесса про-
изводства крема, с определением критических контрольных точек на всех его
стадиях.

Перспективой работы является проведение доклинических исследований
разработанного крема.
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Арам Дуллах, І.О.Власенко, Л.Л.Давтян, Г.В.Загорій 
Технологія нового лікарського засобу для місцевого ліку-

вання грибкових уражень шкіри
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика
Вступ. При розробці нового лікарського препарату основна роль приді-

ляється біофармацевтичним аспектам, на дослідженнях яких і розробляється
раціональна технологія виробництва ліків.

Мета. Розробка раціональної технології крему з постадійним обґрунту-
ванням кожної технологічної стадії.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження для розробки технології
стали зразки крему з клотримазолом, метронідазолом, бетаметазоном і сечо-
виною, що виготовлені різними способами. Використовували фармако-техно-
логічні та біофармацевтичні методи досліджень (згідно ДФУ).

ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМСПРАВИ

586
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Результати. В результаті проведених біофармацевтічних, технологічних
досліджень розроблено технологію крему для терапії грибкових ушкоджень
шкіри, що ускладнені гіперкератозом. Запропонована технологія виготов-
лення крему, що включає стадії: підготовка сировини; приготування розчину
сечовини і Na-КМЦ; приготування олійної фази; приготування суспензії мет-
ронідазолу; введення суспензії метронідазолу в масляну фазу; приготування
розчину клотримазолу та бетаметазону дипропіонату в ПЕО-400; отримання
емульсії і додавання ГНР; гомогенізація; вивантаження; фасовка; упаковка
туб в пачки; упаковка пачок в коробки.

Висновок. На підставі комплексу фармако-технологічних та біофарма-
цевтичних досліджень розроблена раціональна технологія нового лікарського
препарату для лікування грибкових уражень шкіри, що  ускладнені гіперкера-
тозом. Складено блок-схему технологічного процесу виробництва крему, з
визначенням критичних контрольних моментів на всіх его стадіях.

Ключові слова: крем, фармацевтична технологія, протигрибковий лікарський засіб.

Aram Dullah, I.O.Vlasenko, L.L. Davtyan, G.A.Zagoriy
Technology new drug for topical treatment of fungal skin
Shupik National medical academy of postgraduate education

Introduction. When developing a new drug is given to the primary role of bio-
pharmaceutical aspects, on the basis of research which developed efficient tech-
nology and production of medicines.

Goal. Developing a rational technology cream with stepwise justification each
process step. 

Materials and methods. Research materials steel samples cream with clotri-
mazole, metronidazole, betamethasone and urea, cooked in different ways. Used
pharmaco-technological and biopharmaceutical methods (according to SPU) study.

Results. As a result of biopharmaceutical, technological research has devel-
oped a technology for the treatment of fungal cream skin lesions hyperkeratosis.
Proposed a stepwise cream manufacturing technology, including stages: prepa-
ration of raw materials; preparing a solution of urea and Na-CMC; preparing an oil
phase; preparing a suspension of metronidazole; introducing the slurry into the oil
phase of metronidazole; preparing a solution of betamethasone dipropionate and
clotrimazole in PEO- 400; an emulsion and adding PLR; homogenization; unload-
ing; packing; packing tubes in bundles; packing packs in the box.

Conclusion. On the basis of the complex pharmaco-technological and bio-
pharmaceutical research developed efficient technology combining new drug for
the treatment of fungal infections of the skin, hyperkeratosis. Drawn flowchart
cream production process, with the identification of critical control points at all stages.

Keywords: cream, pharmaceutical technology, antifungal drug.
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О.С.Соловйов

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНО-
ТВОРЧОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ФАРМСЕКТОРУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, ГАРМОНІЗОВАНОЇ

ДО СТАНДАРТІВ ЄС
Повідомлення 2

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика

Вступ. Законодавче, нормативно-правове забезпечення, адаптоване до
міжнародних та європейських стандартних вимог, гарантує безпеку обігу ліків
на фармацевтичному ринку України.

Мета. Законодавче та нормотворче регулювання й оптимізації ефектив-
ної системи обігу, промоції та споживання ліків гарантованої якості.

Об'єкт – міжнародні, європейські та вітчизняні законодавчі, нормотворчі
процеси регуляторної політики фармації.

Предмет. Визначає ефективні шляхи прискореного процесу, створення
та адаптації законодавчих, нормативно-правових чинників фармацевтичного
сектору охорони здоров'я України інтегрованих до міжнародних та європей-
ських вимог GMP, GDP, GPP та інших належних практик.

Методи. Система методологічної стратегії як цілого полягає у застосу-
ванні сукупності методів, принципів, прийомів, способів і засобів їх реалізації.
Конкретні методи, як приватне до цілого, передбачають емпіричні методи пар-
них, порівняльних, багатоваріантних або суто визначених стандартних вимог
регуляторного адміністративного права.

Результати. Описані основні напрямки науково-практичних заходів щодо
розробки нормативно-правових та законодавчих чинників, поетапність їх про-
цедур: обговорення, внесення змін, доповнень та пропозицій напрацьованих
проектів їх прийняття у якості наказів та постанов уряду України.

Висновки. На підставі загальних показників розміщення, навантаження
на окремі суб'єкти господарчої діяльності, які визначають індивідуальну особ-
ливість та загальні вимоги до них, запропоновано низку розроблених норма-
тивно-правових та законодавчих змін у регуляторній політиці фармгалузі.

Ключові слова: настанови, накази, фармація, контроль якості продукції,
ліцензування, акредитація.

ВСТУП
Загальні показники динаміки розвитку фармацевтичної галузі як в обсягах

реалізації продукції аптечного асортименту, так і матеріально-технічної бази,
трансформацій суб'єктів промислової та практичної фармації, потребує від
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відповідних органів розробки і створення нормативно-правового середовища
для їх нормального функціонування. Так до недавнього  окремою структур-
ною одиницею існували аптечні кіоски, які поступово трансформувалися в ап-
теки. Кількість населення на одну аптеку наприклад, у 2011 році в Україні
складало 2500 людей, а у 2013 р. значно зменшилося і складало 2120 осіб
на торгівельну точку (Київ – 2165, Донецька обл. – 2388; Львівська – 2237;
Київська – 2261; Черкаська – 1865; Закарпатська – 1893;  Кіровоградська –
1734 осіб т.п. [1- 6; 8 - 12].

Одночасно, слід підкреслити, що значне позитивне зменшення середньо-
статистичного показника навантаження обслуговуючого населення однією ап-
текою відбулося не за рахунок зменшення обсягів реалізації лікарських
засобів. Отже, необ'єктивні звинувачення небагаточисельних дискунтантів,
відносно доцільності та раціонального розміщення аптечної мережі, обґрун-
тованої та запропонованої за нашої участі – є недоречним фактом, а лише
підтвердженням вірно обраної нормативно-організаційної стратегії регулю-
вання та не директивне (демократично-усвідомлене) реформування та структурної
перебудови й трансформування відокремлених підрозділів у повноцінні аптеки. 

Так в цілому по Україні обсяг реалізації лікарських засобів за підсумками
2013 року складав 30 465,3 млн. грн., за 1,27 млрд. упаковок що на 12,6%
більш у порівнянні з попереднім роком у грошовому і на 0,6% натуральному
виразі. Одночасно слід підкреслити, понад 65% придбаних споживачами ліків
були вітчизняного виробництва. Отже 111 українських заводів на протязі
останніх років стабільно забезпечують потребу пацієнтів у ліках до 70% [8, 9, 11].

Підвищуючи рівень забезпеченості (торгівельної ніші) імпортозамінної
продукції на фармацевтичному ринку України вітчизняного виробництва, всту-
пивши до системи фармацевтичних інспекцій PIC/S, одночасно підвищилися
й вимоги до якості лікарських засобів, заходів до мінімізації фальсифікату,
нечесної реклами ЛЗ, просочування наркотичних ліків у незаконний обіг їх ви-
користання т.п. Відомо, що за наявності критерій якості, ефективності, без-
печності слід враховувати цінову доступність ліків, як для амбулаторних, так
і стаціонарних хворих (тендерних закупівель за державні кошти). Усі вище-
означені складові мають нормативно-правове супроводження й бути під по-
стійним патронатом держави на визначені переліки життєво необхідних ЛЗ [7].

Мета. Законодавче та нормотворче регулювання й оптимізації ефектив-
ної системи обігу, промоції та споживання ліків гарантованої якості.

МАТЕРІАЛИ, ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ
Об'єкт дослідження – міжнародні, європейські та вітчизняні законодавчі,

нормотворчі процеси регуляторної політики фармації.
Предмет дослідження визначає ефективні шляхи прискореного процесу,

створення та адаптації законодавчих, нормативно-правових чинників фарма-
цевтичного сектору охорони здоров'я України інтегрованих до міжнародних
та європейських вимог GMP, GDP, GPP та інших належних практик.
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Методи дослідження. Загальна методологія дослідження показників
діяльності базується на даних які відображають обсяг аптечних продаж у
цінах кінцевого споживача. Задіяні методи аналітичної стандартної системи
дослідження ринку "PharmXplorer"/ "Фармстандарт", індикативної бази даних
"Axioma" Держкомстатистики України. Система методологічної стратегії як
цілого полягає у застосуванні сукупності методів, принципів, прийомів,
способів і засобів їх реалізації. Конкретні методи, як приватне до цілого,
передбачають емпіричні методи парних, порівняльних багатоваріантних або
суто визначених стандартних вимог регуляторного адміністративного права.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Важливим поштовхом на шляху підвищення ефективності та законотвор-

чої продуктивності регулювання фармсектору в Україні стало те, що 8 листо-
пада 2010 року у м. Куала-Лампур (Малайзія) Україна першою серед країн
СНД приєдналася до 37 провідних країн світу до Міжнародної системи спів-
робітництва фармацевтичних інспекцій Pharmaceutical Inspection Cooperation

Scheme (PIC/S) [11-13] .

В дослідження, при визначенні якості ліків, за рівних критеріїв врахована
ціна ЛЗ. Ціна, як і рівень та структура захворюваності, середнього рівня
місячної заробітної плати т.ін. впливають на доступність ліків для населення
України. Так, у 2013 році вісім регіонів, переважно з потужною промисловою
інфраструктурою, середньозважений показник споживання ліків на 1 меш-
канця перевищив середньоринковий показник і склав – 670 грн. (Закар-
патська обл. – 411 грн., Тернопільська – 422 грн., Кіровоградська – 478 грн.,
Волинська – 429 грн.). Середня вартість упаковки вітчизняного виробництва
у 2013 році складала 12 грн., а зарубіжного 47,9 грн. В цілому по  Україні за
2013 рік середньозважена вартість однієї упаковки лікарських засобів пере-
вищила, а ніж у 2012 р.  на 12% і складала 23,99 грн. (30 465,3 мрд. грн. та
1,27 мрд. уп.). В різних регіонах даний показник коливається в межах від 18,91
грн. (Волинська обл.) до 29,77 грн. (м. Київ). У сучасних умовах аптечна ме-
режа стає полем бою виробників за лояльність власної торгівельної марки.
Станом на 01.01.2014 р. в Україні функціонувало 21439 торгівельних точок, з
них 16167 аптек і 5272 аптечних пункта [8, 9, 11]

Парні показники кореляції споживчого індексу в залежності від витрат на
ліки – зарплата: витрати на ліки для Волинської області складають – 0,18 (2,2
тис. з/пл. до 479 грн. : 12 міс. = 39,9 або інд. =0,18;) по м. Києву – 0,2  (4,7 тис.
та 1120:12=93,33 грн. (1,99%) або інд. =0,2). На нашу думку, опираючись на
результати перманетного щорічного моніторингу, проведеного нами, висока
ціна іноземних препаратів обумовлена витратами компаній на рекламу. Так,
у 2013 році в Україні фармкомпанії витратили понад 3,5 млрд. гривень лише
на рекламу на телебаченні, і складає 11,49%, що у підсумку оплачує пацієнт
(3,5 млрд. грн. на телерекламу від 30 4653 млрд. грн. – обсяг аптечних продаж
по Україні за 2013 рік) [11].
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Таким чином витрати на споживання ліків у залежності від зарплати як у
Києві (Київській області), так і Волинські області майже мають рівнозначні від-
носні числові значення (питомої ваги) витрат на ліки (0,2 та 0,18 – відповідно).
Тобто з сімейного бюджету на ліки витрачається до 2%, більшість з яких без-
контрольно вживається під впливом телереклами. І це постало гострою
загрозою в усьому світі, у тому числі й Україні. За даними Всесвітньої Орга-
нізації Охорони Здоров'я (ВООЗ) смертність від неправильного та некон-
трольованого застосування ліків посідає одне з провідних місць серед причин
смертності. Близько 50% придбаних без рецептів і без призначення лікарем
препаратів куплені після стимулювання рекламними повідомленнями.
У зв'язку з цим, гострим залишається одне з проблемних питань – високий
рівень самолікування, обумовлений, зокрема, рекламою в ЗМІ. Лідерами про-
дажів в аптеках України є препарати, які не належать до життєво важливих
лікарських засобів. Лише 1/3 реалізованих у 2013 році ліків – препарати
рецептурної групи. У розвинених країнах частка рецептурних препаратів на
ринку 60 – 80%. Слід зазначити, що у 2013 році, за даними Держстандарт-
служби спостерігався приріст експорту фармацевтичної продукції на 8%. Гео-
графія експорту поширюється на 35 країн світу [11]. У 2014 р. на фінансування
медичної галузі в цілому (з центрального та місцевого бюджетів) передбачено
60,8 млрд. грн., що на 4,36 млрд. грн. більше, ніж минулого року: 48,521 млрд.
грн. з місцевих бюджетів та 12,279 млрд. грн. – з державного бюджету (з них
МОЗ України – 7,361 млрд. грн.).

Зазначені зміни, трансформації, реорганізації потребували упереджених
заходів та змін нормативно-правового характеру, що узгоджують діяльність
усіх учасників фармацевтичного ринку на користь споживача ліків.

Як відмічалося, 2010 рік, після прийняття України до PIC/S відбувся знач-
ний стрибок законотворчої продуктивності в Україні, як одного з вирішальних
етапів розробки та внесення конкретних змін до законів України адаптованих
до вимог та стандартів GMP, GDP, GPP інших належних практик. Співпраця з
провідними науковцями Національного фармацевтичного університету,
Запорізького, Київського, Львівського, Тернопільського медичних університе-
тів, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
Комітетом з охорони здоров'я Верховної Ради України, Міністерством охорони
здоров'я України, Державною службою України з лікарських засобів за без-
посередньої участі Національної академії медичних наук нами разом з орга-
нізаторами практичної фармації Громадської ради при МОЗ України, прове-
дена значна робота щодо напрацювання відповідних змін до існуючого зако-
нодавства фармацевтичної галузі. 

Проекти та наміри щодо вдосконалення регуляторної політики у фармга-
лузі широко було обговорено як у пресі, так і на "круглих столах", науково-
практичних конференціях. Це стало аргументованою й переконливою
підставою для проведення та формування змісту парламентських слухань на
тему: "Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі
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України", які відбулися 15.06.2011 року. Прийняті Рекомендації були затверд-
жені Постановою Верховної ради України від 6 жовтня 2011 року. Рекомен-
дації стали відправною віхою поетапного вдосконалення для подальшого
забезпечення нормативно-правовими чинниками у сфері обігу лікарських
засобів та  здійснення надійного державного фармацевтичного нагляду.
Основні кількісні характеристики фармацевтичного сектору наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Кількісні характеристики об'єктів постійного фармацевтичного 

нагляду в Україні на 15.06.2011 року

15 червня 2011 року проведені парламентські слухання на тему: "Про
сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України".
На той час обсяги внутрішнього фармацевтичного ринку у 2010 році складали
понад 25 млрд. гривень. Обсяги продажу лікарських засобів вітчизняного
виробництва у грошовому вираженні у 2010 році становили 24.5%, імпортного
– 75,5%. За обсягами продажу у натуральному вираженні (в упаковках
лікарські засоби вітчизняного виробництва становили у 2010 році 69,0%,
іноземного – 31,0%). Частка генеричних лікарських засобів вітчизняного
виробництва становила у середньому лише 16,0%. Беззаперечно цей факт
негативно впливав на експортно-імпортний баланс України і на національну
безпеку держави, ставив її залежною від імпорту фармацевтичної продукції
у разі виникнення глобальних чи локальних ситуацій [10].

На час парламентських слухань, як засвідчено у Рекомендаціях затверд-
жених Постановою Верховної Ради України від 6 жовтня 2011 року № 3901-
VI, мережа аптечних закладів налічувала 6446 об'єктів господарювання (табл. 2).
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Таблиця 2
Наявність фармацевтичних суб'єктів фармацевтичної діяльності

станом на 15.06.2011 року

Як видно з табл. 2 з початку 2011 року кількість ліцензіатів зменшилась
на 10 суб'єктів господарської діяльності, що пов'язано з імплементацією в
Україні вимог виробничої практики GMP до виробництва лікарських засобів,
прийнятих у Європейському Союзі. Станом на 1 січня 2011 року в Україні було
сертифіковано на відповідність GMP 21 дільницю 15-ти вітчизняних фарма-
цевтичних підприємств на яких вироблялося 361 найменувань вітчизняних
ліків [10].

ВИСНОВКИ
На підставі загальних показників розміщення, навантаження на окремі

суб'єкти господарчої діяльності, які визначають індивідуальну особливість та
загальні вимоги до них, запропоновано низку розроблених нормативно-пра-
вових та законодавчих змін у регуляторній політиці фармгалузі.
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А.С.Соловьев
Научно-практические обоснования законотворческой нормативно-

правовой деятельности регуляторной политики фармсектора здраво-
охранения Украины, гармонизированных к стандартам ЕС

Сообщение 2
Национальная медицинская академия последипломного образова-

ния имени П. Л. Шупика
Введение. Законодательное, нормативно-правовое обеспечение, адап-

тированное к международным и европейским стандартным требованиям, га-
рантирует безопасность обращения лекарств на фармацевтическом рынке
Украины.

Цель. Законодательное и нормотворческое регулирование и оптимиза-
ция эффективной системы обращения, продвижения и потребления лекарств
гарантированного качества.

Объект - международные, европейские и отечественные законодатель-
ные, нормотворческие процессы регуляторной политики фармации.

Предмет. Определяет эффективные пути ускоренного процесса, созда-
ния и адаптации законодательных, нормативно - правовых факторов фарма-
цевтического сектора здравоохранения Украины интегрированных с
международными и европейскими требованиями GMP, GDP  GPP и других
надлежащих практик .

Методы. Система методологической стратегии как целого, состоит в при-
менении совокупности методов, принципов, приемов, способов и средств их
реализации. Конкретные методы, как частное к целому, предусматривают эм-
пирические методы парных сравнительных многовариантных или чисто опре-
деленных стандартных требований регуляторного административного права.

Результаты. Описаны основные направления научно-практических ме-
роприятий по разработке нормативно-правовых и законодательных факто-
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ров, поэтапность их процедур: обсуждения, внесения изменений, дополнений
и предложений наработанных проектов их принятия в качестве приказов и
постановлений правительства Украины.

Выводы. На основании общих показателей размещения, нагрузки на от-
дельные субъекты хозяйственной деятельности, которые определяют инди-
видуальную особенность и общие требования к ним, предложен ряд
разработанных нормативно - правовых и законодательных изменений в ре-
гуляторной политике фармотрасли.

Ключевые слова: рекомендации, приказы, фармация, контроль каче-
ства продукции, лицензирование, аккредитация.

O. S. Solovyov
Substantiating Ukrainian healthcare pharmaceutical sector 
law-making regulatory policy coordinated with the EU standards

Report 2
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. The legislative environment which is adapted to the interna-
tional and European standard requirements, ensures the drugs circulation security
in the pharmaceutical market of Ukraine .

Purpose. Legislative regulation and optimization for making the system of the
circulation, promotion and consumption of assured quality drugs efficient.

Object. Pharmaceutical international , European and national legislative reg-
ulatory policy.

The subject of the study defines the effective approaches to the accelerated
process, creation and adaptation of the Ukrainian healthcare pharmaceutical sec-
tor legislative regulatory factors which are integrated into the GMP, GDP, GPP in-
ternational and European standards and other appropriate practices.

Мethods. The methodological strategy system as a whole is aimed at apply-
ing combined methods, principles, techniques and at their implementing. The spe-
cific methods, as part-to-whole ratio, include using empirical methods of the paired,
comparative, multivariate or strictly defined standards of the regulatory adminis-
trative law.

Results. There are defined the basic lines of scientific and practical measures
as for developing regulatory and legislative factors, their staged procedures i.e.
discussion, amendments, additions and suggestions of the tried-and-tested proj-
ects, their acceptance as orders and resolutions of the Government of Ukraine .

Conclusions. There is suggested a number of the legislative changes devel-
oped in the pharmaceutical regulatory policy according to the general indices of
the load on the individual subjects of the economic activity that define an individual
feature and general requirements for them.

Key words: instructions, orders, pharmacy, product quality control, licensing,
accreditation.
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АНАЛІЗ ПОМИЛОК У ДІАГНОСТИЦІ ТА ВЕДЕННІ
ХВОРИХ З АТРОФІЯМИ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. 
Ромоданова НАМН України”

Вступ. Атрофія зорових нервів – важка патологія зі значним зниженням
зорових функцій. 

Мета. Проаналізувати найбільш типові помилки у діагностиці та веденні
хворих з атрофіями зорових нервів. 

Матеріали та методи. Проведений аналіз медичної документації хворих,
що звертаються до нейроофтальмологів відділу нейроофтальмології ДУ
«Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ».  

Результати.  Проаналізовано  найбільш типові помилки у діагностиці
атрофій зорових нервів різного ґенезу, а саме не повний збір анамнезу та
скарг хворих, помилки у візометрії та периметрії. Приведено клінічний випа-
док низхідної  атрофії зорових нервів з обговоренням помилок у тактиці
ведення хворих. 

Висновки. Для встановлення діагнозу атрофії зорових нервів необхідно
максимально повно збирати анамнез та скарги хворого, проводити ретельно
візометрію та в обов’язковому порядку проводити периметричне дослід-
ження. Чим раніше встановлюється діагноз атрофії зорових нервів, тим
більше шансів врятувати зір хворого. 

Ключові слова: атрофія зорових нервів, методи дослідження, помилки. 
ВСТУП
Атрофія зорових нервів (АЗН) – важка, інвалідізуюча патологія зі стійким

зниженням зорових функцій внаслідок органічної деструкції аксонів гангліоз-
них клітин сітківки та їхніх мієлінових оболонок. Дана патологія зустрічається
в практичній діяльності всіх лікарів – офтальмологів.  Чим раніше буде вста-
новлений діагноз і розпочато адекватне лікування, тим більше шансів стабі-
лізувати зорові функції хворого. Нажаль, не завжди діагноз атрофії зорових
нервів встановлюється своєчасно. 

Мета роботи: проаналізувати найбільш типові помилки у діагностиці та
веденні хворих з атрофіями зорових нервів. 
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Проведений аналіз медичної документації хворих, що звертаються до

нейроофтальмологів відділу нейроофтальмології ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. А.П. Ромоданова НАМНУ».  У 2011  році лікарями - офтальмологами було
проконсультовано 5412 хворих. У 623 хворих (11,51%) була виявлена пер-
винна атрофія зорових нервів. Вторинні атрофії (після застійних дисків зоро-
вих нервів) діагностувались у 44 хворого (0,81 %). У більшості випадків хворі
направляються в інститут з різних лікуванльних закладів України. Ми проана-
лізовали найбільш типові нейроофтальмологічні помилки при діагностиці
атрофій зорових нервів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Скаги, збирання анамнезу захворювання. Надзвичайно важливо для

постановки нейроофтальмологічного діагнозу правильно зібрати анамнез
захворювання. Нажаль, про це дуже часто забувають лікарі - офтальмологи,
або анамнез збирається не повно. Аналізуючи амбулаторні картки, записи з
історій хвороб та виписні епікризи, дуже рідко зустрічалися повноцінні опиту-
вання хворих щодо початку хвороби, супутні захворювання та інші життєво
важливі фактори (стреси, шкідливі фактори праці, зловживання алкоголем,
паління, тощо). Наявність цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, захворю-
вання нирок, паління більше пачки цигарок на день на протязі більше 10 років,
хронічні порушення мозкового кровообігу, атеросклеротичні ураження судин,
дисметаболічний синдром (гіпертонія, ожиріння за абдомінальним типом, дис-
ліпідемія) можуть призводити  до порушення кровообігу в системі зорового
нерва, що проявляється передньої та задньою ішемічною нейропатіями з роз-
витком атрофії зорових нервів. При задній ішемічній нейропатії картина
очного дна певний час може бути не зміненою, пізніше розвивається атрофія
зорового нерва. Диференційна діагностика з низхідною АЗН проводиться на
основі швидкості погіршання гостроти зору. При ішемічній нейропатії зір зни-
жується швидко, може навіть раптово, або на протязі доби, часто на фоні
підйому артеріального тиску, стресу, тощо. Можуть бути варіабельні зміни в
полі зору, при ураженні папіломакулярно пучка виявляється відносна або аб-
солютна скотома. При низхідній АЗН гострота зору, як правило, знижується
поступово, хоча можливо і різке падіння, наприклад, при крововиливі в аде-
ному гіпофіза. Виявляються характерні зміни в полях зору по типу геміанопсій
(чаткові, повні, відносні чи абсолютні). При невриті зорових нервів, що закін-
чується атрофією, не слід забувати про больовий синдром при рухах очами
на фоні зниження гостроти зору, характерні зміни у полях зору (частіше ско-
томи). Молодий вік хворих, відсутність терапевтичної супутньої патології,
зловживання алкоголем, наркотичними засобами, двосторонній характер ура-
ження скоріше свідчать в бік токсичного ураження зорових нервів. При підозрі
на нейрохірургічний профіль захворювання обов’язково треба розпитувати
хворих на предмет головного болю, нудоти, блювоти, шуму в голові, пору-
шення координації рухів, зміни поведінки та всіх інших скарг на момент
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огляду. Не можна обмежуватися лише питанням „коли у Вас знизився зір”,
треба намагатися якомога повніше зібрати анамнез захворювання та виявити
супутню патологію.

2.Вимірювання гостроти зору. Будь-яке офтальмологічне дослідження
починається з вимірювання гостроти зору хворого. Нажаль, при проведенні
такого, на перший погляд, не складного дослідження, зустрічаються помилки.
У амбулаторних картках пацієнтів, що зверталися до нейроофтальмологів
відділення, часто виявлялися неточності у візометрії. Ми пов’язуємо це,
в першу чергу, зі значною кількістю пацієнтів, що оглядають лікарі – офталь-
мологі поліклінік та неможливістю приділити кожному хворому достатньо
часу. Якщо хворий має нормальну гостроту зору (1,0 на обидва оки) без  ко-
рекції або з корекцією, то підозра на АЗН зберігається лише при змінах у полі
зору пацієнта. Інше питання, коли гострота зору знижена. Перш за все не-
обхідно провести скіаскопічне дослідження для вияснення будови ока паці-
єнта. Можливо, має місце різного виду астигаматизм, який не дає 100% зір.
По можливості, виконується також авторефрактометрія, якщо даний прилад
є у наявності медичного закладу. Наявність астигаматизму не виключає мож-
ливість розвитку АЗН, але в таких випадках діагноз ставиться на основі всього
сипмтомокомплексу, а не лише на даних візометрії.  Не треба забувати також
про можливість амбліопії у хворого, але в такому випадку зниження гостроти
зору бути відмічатися на протязі тривалого часу, з дитинства. Хворий може
також згадати про косоокість, яка була в дитинстві. Іноді хворі навіть при 100%
гостроті зору можуть скаржитися на дискомфорт в очах, періодичне зниження
гостроти зору, „став бачити не так як завжди”. Такі симптоми не можна зали-
шати без уваги. Навіть при нормальній гостроті зору в такому випадку не-
обхідно ретельно перевірити поля зору, можливо, зоровий дискомфорт
пов’язаний зі скотомати в полі зору. 

3. Периметрія. Визначення стану полів зору вкрай важливо для встанов-
лення нейроофтальмологічного діагнозу. Нажаль, медична документація на
амбулаторному прийомі лікаря-офтальмолога часто ведеться не в повному
обсязі. Майже всі записи офтальмологів зводяться до даних щодо перевірки
гостроти зору, іноді скіаскопії (частіше у дітей), опису заломлюючих середо-
вищ та очного дна. Нами вивчалися амбулаторні картки пацієнтів з АЗН раз-
ного генезу, у більшості випадків амбулаторні записи не містили даних
периметрії і це є грубою помилкою. Ми розуміємо, що  великий потік хворих
не дозволяє лікарю-офтальмологу приділяти достатньо уваги кожному хво-
рому. Не всі офтальмологічні кабінети оснащені сучасними периметрами, крім
того дане дослідження вимагає певного часу для проведення. Але ми напо-
лягаємо на тому, що при підозрі на АЗН периматрія повинна проводитися
обов’язково, без виключень. 

Таким чином, лікарі – офтальмологи повинні більше уваги приділяти опи-
туванню хворого, максимально повно збираючи анамнез, а також об’єктивно
оцінювати нейроофтальмологічний статус хворого. Нами приводиться історія
хвороби хворої, що лікувалась в Інститут нейрохірургії та мала низхідну
атрофію зорових нервів. 
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Хвора М., історія хвороби № 140465. З анамнезу відомо, що захворіла
гостро 3 грудня 2013 року, коли почала відмічати, що погано бачить на ліве
око. Звернулися до районного окуліста за місцем проживання 4.12.2013.
Запис в амбулаторній історії хвороби наступний: VIS OD=0,3  н/к VIS OS =0,4

н/к. Гіперметропічна рефракція на обидва ока (+3,5). Передній відділ очного
яблука не змінений. На очному дні диски зорових нервів блідо-рожеві, межі
чіткі, звужені судини. Діагноз: гіперметропія обох очей, помірний страбізм
лівого ока (5 градусів за Гіршбергом). Було призначено постійне носіння оку-
лярів. На протязі наступного місяця зір поступово знижувався, тому 9.01.2014
звернулася до приватного медичного закладу за місцем проживання.VIS OD=

0,4sph +0,75 cyl -0,75 ax 180= 0,5-0,6, VIS  OS= 0,1 sph +2.75 cyl -1,5 ax165=0,3

екцентрично. Передній відрізок очного яблука не змінений. Заломлюючі се-
редовища прозорі. На очному дні диски зорових нервів бліднуваті, межі чіткі,
дещо звужені судини. Діагноз: гіперметропічний астигматизм слабкого сту-
пеню, анізометропія, амбліопія середнього ступеню обох очей. Часткова ат-
рофія зорових нервів обох очей (?). Рекомендовано проведення курсу
консервативного лікування амбліопії в  офтальмологічного стаціонару. З 21.01
по 23 01. 2014 хвора знаходилася на очному відділенні ДМКЛ м. Полтави.
При поступленні VISOD = 0,3 зі sph +0,75 cyl -0,75 ax180,VIS OS- світловід-
чуття. Об’єктивно: очі спокійні. Кон’юнктива блідо-рожева, рогівка прозора,
чутливість рогівки збережена. Передня камера без патології, волога прозора,
райдужка в кольорі та малюнку не змінена. Зіниці круглі, реакція на світло
жива. Циліарне тіло безболісне при пальпації. Кришталик та склисте тіло про-
зорі. Очне дно: диски зорових нервів бліді, межі чіткі, справа сітківка не змі-
нена, зліва дещо монотонна, судини не змінені. Враховуючі прогресивне
зниження гостроти зору та наявність атрофії зорових нервів на очному дні,
було негайно запропоноване проведення КТ та МРТ дослідження мозку.
22.01.2014 на КТ були виявлені ознаки об’ємного утворення супраселярної
локалізації, внутрішня гідроцефалія. 23.01.2014  проведене МРТ головного
мозку з внутрішньовенним посиленням. Супраселярно з розповсюдженням у
ІІІ шлуночок, виявляється кистозно-солідне новоутворення, яке фрагмен-
тарно накопичує контрастну речовину, розміром 3-3,5-3,5см. Хворій негайно
запропоновано звернутися до нейрохірургів. 30.01.2014 оглянута нейро-
офтальмологом ДУ «Інститут нейрохірургії ім.А.П. Ромоданова НАМН
України». VISOD=0,6 н/к,VIS OS= 0. У полі зору правого ока відмічається аб-
солютна верхньоквадрантна геміанопсія, поле зору лівого ока не визнача-
ється. Заломлюючі середовища прозорі. На очному дні диски зорових нервів
бліді, межі чіткі, звужені судини. Діазноз: хіазмальний синдром, проста низ-
хідна атрофія зорових нервів обох очей (справа часткова). Хворій проведено
хірургічне втручання по видаленню новоутворення. 17.02.2014 повторний
огляд нейроофтальмолога після операції. VISOD=0,7н/к.,VISOS= 0,01н/к. У
полі зору правого ока відмічається абсолютна верхньоквадрантна геміанопсія,
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зліва поле зору збережено у верхньовнутрішньому квадранті. На очному дні
проста часткова атрофія зорових нервів обох очей. 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Хвора звернулася до районного окуліста відразу як відчула зниження

гостроти зору. Лікар вказує гіперметропічну рефракцію та амбліопію на обидва
ока, але зниження гостроти зору внаслідок гіперметропії не відбувається рап-
тово. Хвора поскаржилася на гостре зниження гостроти зору. В даному
випадку мало місце тиснення новоутворення хіазмально-селярної локалізації
на зорові нерви. Це призвело як до зниження гостроти зору так і до змін у полі
зору. Коли ці зміни досягли критичного рівня,  хвора почала відчувати значний
зоровий дискомфорт. Не проводилось дослідження поля зору хоча б орієн-
товним методом у той час, коли були значні зміни по типу бітемпоральної
геміанопсії. Відсутність атрофії зорових нервів на очному дні пояснюється
тим, що атрофія зорових нервів в даному випадку низхідна та момент огляду
очне дно ще було не змінене. Лікарем призначені лише окуляри для постій-
ного носіння. Через 2 тижня хвора знов звернулася до окуліста приватного
лікувального закладу. На момент огляду зір ще більше погіршився та з’яви-
лися ознаки атрофії зорових нервів на очному дні. Лікар направив хвору в
стаціонар, але не для дообстеження причини виникнення атрофії зорових
нервів, а для лікування амбліопії в умовах стаціонару. Через 2 тижні хвора
поступає в очний стаціонар. Гострота зору лівого ока становила світловід-
чуття, що й привело до негайного направлення на інструментальні дослід-
ження (КТ, МРТ). Пацієнтка  направлена до Інституту нейрохірургії, де і була
прооперована. Зауваження до ведення хворої лікарями – офтальмологами
наступні: 1) На першому прийомі не враховано, що зір знижувався за останній
час, тобто не зібраний правильно анамнез захворювання, 2) не вимірювалися
поля зору, навіть орієнтовним методом, 3) при погіршанні зору та наявності
атрофії зорових нервів на очному дні направлення у стаціонар для консер-
вативного лікування амбліопії. У післяопераційному періоді відбулося не-
значне (до 0,7 справа та  0,01 зліва) покращення зору, але прогноз щодо
повного відновлення зорових функцій на обидва ока залишається сумнівним. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, для встановлення діагнозу атрофії зорових нервів

необхідно максимально повно збирати анамнез та скарги хворого, проводити
ретельно візометрію та в обов’язковому порядку проводити периметричне
дослідження. Чим раніше встановлюється діагноз атрофії зорових нервів, тим
більше шансів врятувати зір хворого. 
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Васюта В.А., Задоянный Л.В., Братусь Н.Н., Жданова В.Н. 
Анализ ошибок в диагностике и ведении больных с

атрофиями зрительных нервов
ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»

Вступление. Атрофия зрительных нервов – тяжелая патология со значи-
тельным снижением зрительных функций.

Цели. Проанализировать наиболее типичные ошибки в диагностике и
ведении больных с атрофиями зрительных нервов. 

Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации
больных, которые обращаются к нейроофтальмологам отдела нейроофталь-
мологии ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины». 

Результаты. Проанализировано наиболее типичные ошибки в диагно-
стике атрофий зрительных нервов различного генеза, а именно не полный
сбор анамнеза и жалоб больных, ошибки в визометрии и периметрии. При-
веден клинический случай нисходящей атрофии зрительных нервов с обсуж-
дением ошибок в тактике ведения больных.  

Выводы. Для установки диагноза атрофии зрительных нервов необхо-
димо максимально полно собирать анамнез и жалобы больного, проводить
тщательно визометрию и в обязательном порядке проводить периметриче-
ское исследование. 

Ключевые слова:атрофия зрительных нервов, методы исследования, ошибки. 

V.A.Vasyuta, L.V.Zadoyanni, N.N.Bratus, E.S.Egorova, V.N. Zhdanova 
Error analysis in the diagnosis and management of patients

with optic nerve atrophy
A.P. Romodanov Institute of Neurosurgery NAMSOF Ukraine, Kyiv

Introduction.  Optic nerve atrophy - severe pathology with a significant de-

crease in visual function.

Purpose. Analyze the most common errors in diagnosis and management of

patients with optic nerve atrophy.

Materials and methods. The analysis of medical histories of patients who

visited neuroophtalmologists  of the department of neuroophtalmology of „Institute

of Neurosurgery, named after Romodanov A.P. NAMSU”.

Results. Analyzed the most common errors in the diagnosis of optic nerve

atrophy, the most common are not complete medical history and complains of pa-

tients, errors in visometry and perimetry. Present a clinical case of descending

optic nerve atrophy with discussion of errors in the management of patients.

Conclusions. For the diagnosis of optic nerve atrophy is necessary to collect

the fullest history and patients complaints, conduct carefully visometry and  nec-

essarily  perimetry.
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О.А. Галушко 

ГІПОФОСФАТЕМІЯ У ПАЦІЄНТІВ ВІДДІЛЕНЬ
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І

ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л.Шупика
Резюме. Гіпофосфатемія – один з частих електролітних розладів, для

розвитку якого у критично хворих пацієнтів є багато причин. Ми проаналізу-
вали базу даних Medline з метою ідентифікування статей, які містили б в яко-
сті одного з ключових слів «гіпофосфатемія» за останні 40 років. Результати
були обмежені статтями англійською мовою та статтями про дослідження у
людей. Цей пошук дав 1665 статей. Всі статті були проаналізовані на предмет
відношення до критично хворих пацієнтів. На основі вивчених статей нами
були підсумовані відомості про метаболізм фосфатів, відображені основні клі-
нічні прояви гіпофосфатемії (респіраторні, кардіоваскулярні, гематологічні,
ендокринні, нейром᾽язові), обговорені проблеми взаємозв’язку гіпофосфате-
мії та летальності у пацієнтів відділень інтенсивної терапії (ВІТ). Представ-
лений аналіз способів діагностики та корекції гіпофосфатемії, а також власний
досвід лікування гіпофосфатемії у пацієнтів ВІТ.

Ключові слова: гіпофосфатемія, відділення інтенсивної терапії, критично
хворі пацієнти.

ВСТУП
Електролітні розлади часто виникають у критично хворих пацієнтів про-

тягом терміну їх перебування у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ). Тому
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пацієнти ВІТ програмно перевіряються на розлад електролітів, і їх корекція є
загальною практикою. Гіпофосфатемія – один з частих електролітних розла-
дів, для розвитку якого у критично хворих пацієнтів є багато причин. Як пока-
зує світовий досвід, ще точно не відомо – коли і як коригувати
гіпофосфатемію, і чи впливає така корекція на наслідки лікування у критично
хворих пацієнтів.

Для того, щоб спробувати дати відповідь на поставлені питання, ми
дослідили літературу з гіпофосфатемії у пацієнтів ВІТ. З цією метою ми про-
аналізували базу даних Medline з метою ідентифікування статей, які містили
б в якості одного з ключових слів «гіпофосфатемія». За останні 40 років (з 1
січня 1974 по 1 січня 2014 року) цей пошук дав 4323 статей. Ми включили клі-
нічні та експериментальні дослідження, а також повідомлення про клінічні ви-
падки. Результати були обмежені статтями англійською мовою та статтями
про дослідження у людей. Цей пошук дав 1665 статей. Всі статті були про-
аналізовані на предмет відношення до критично хворих пацієнтів. Ці статті
були досліджені детально. Натомість, статті про хронічну гіпофосфатемію (на-
приклад, внаслідок спадкових гіпофосфатемічних синдромів), були виключені. 

На основі вивчених статей нами були підсумовані відомості про метабо-
лізм фосфатів та методи лікування порушень обміну цих іонів, які викладені
нижче у представленому огляді.

Метаболізм фосфата та причини гіпофосфатемії у критично хворих пацієнтів
Фосфор є суттєво важливим елементом для всіх живих клітин, з різнома-

нітними функціями (Таблиця 1) [1]. 
Таблиця 1

Функції фосфату (Gaasbeek A, Meinders AE., 2005)

Баланс фосфату є наслідком комплексної взаємодії між поступленням та
видаленням фосфата. Нормальні рівні сироваткового фосфату – від 0,80 до
1,45 ммоль/л (2,5 – 4,5 мг/дл).
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Гіпофосфатемія може виникати внаслідок трьох механизмів [1,2]: 
• знижене поглинання (всмоктування) в кишковику, 
• збільшена ниркова екскреція, 
• внутрішній перерозподіл неорганічного фосфату. 
У більшості пацієнтів з тяжкою гіпофосфатемією, було знайдено два ос-

новних механізми – виснаження загальних запасів фосфору та перерозподіл
фосфатів у внутрішньоклітинний простір. Зменшення інтенстинального
поглинання фосфату рідко викликає гіпофосфатемію. Так само й низько-фос-
фатна дієта, яка підвищує ниркову реабсорбцію та підвищує інтестинальне
всмоктування фосфата. Але все ще недоїдання (мальнутріція), діарея та
назогастральна аспірація є загальними характеристиками критично хворих  пацієнтів.

Перерозподіл через мембрану клітини – найбільш загальна причина
гіпофосфатемії у пацієнтів ВІТ і може бути викликана численними клінічними
станами [1,3]: 

• індуковане респіраторним алкалозом збільшення внутрішньоклітинного
pH призводить до активізації гліколізу, що потребує входження в клітину глю-
кози і фосфату [4]; 

• призначення глюкози та інсуліну також стимулює метаболізм вуглеводів,
протягом якого фосфат переміщується в клітини разом з глюкозою; 

• високі сироваткові рівні катехоламінів, таких як, епінефрин та норепі-
нефрин (незалежно, чи ендогенного, чи екзогенного походження), викликають
зниження рівню фосфату сироватки [5];

• поглинання фосфату клітинами підвищується за певних специфічних
умов, таких як синдром голодної кістки , та в разі хвороб зі швидкою проліфе-
рацією клітин, наприклад, гостра лейкемія; 

• ниркове виділення фосфату підвищується при метаболічному ацидозі
та застосуванні багатьох ліків, таких як сечогінні, глюкокортикоїди [6], аміно-
глікозиди, антиретровірусні засоби, та протиракові ліки.

Рівні фосфату сироватки зворотньо корелюють з рівнями запальних
цитокінів interleukin-6 та показником TNF-α [7]. Точний механізм неясний: нир-
кове виділення фосфату є дуже низьким у пацієнтів, що отримують interleukin

для терапії рака [8], вважають, що високий рівень interleukin призводить до
внутрішнього перерозподілу фосфата; гіпофосфатемія може бути викликана
підвищеною утилізацією фосфата імунними клітинами. Гіпофосфатемія може
бути виявлена у пацієнтів з серйозними інфекціями, як наприклад, з сепси-
сом. Особливо у пацієнтів з Грам-негативною бактеріємією може виникнути
гіпофосфатемія [9]. Гіпофосфатемія корелює з тяжкістю захворювання та
може навіть бути використана у якості прогностичного маркеру в пацієнтів з
сепсисом [10]. Інфекція, пов’язана з видом Legionella, особливо асоціюється
з гіпофосфатемією [11].

Гіпофосфатемія часто розвивається в післяопераційному періоді [12-15].
Можуть бути представлені численні причинні фактори, як наприклад: респі-
раторний алкалоз, призначення інсуліну, використання сечогінних засобів.
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Це особливо стосується великої хірургії, як наприклад, кардіохірургія чи хі-
рургія черевної аорти. Роль екстракорпорального кровообігу не з’ясована.
Після великої печінкової хірургії гіпофосфатемія виникає надзвичайно часто.
Механізми, про які повідомлялося,  включають як переміщення фосфата в
гепатоцити [16], так і ниркову втрату фосфата [17]. Повідомлялося, що гіпо-
фосфатемія часто виникає у травмованих пацієнтів [18]. Нирковий метабо-
лізм фосфата змінений у травмованих пацієнтів, що призводить до
неадекватно збільшеної екскреції фосфата. Гіпофосфатемія також зустріча-
ється у постраждалих від опіків, де фосфат втрачається через шкіру [19,20].
У пацієнтів з ЧМТ, індукція поліурезу може бути усугубляючим фактором [21].

У пациєнтів з недоїданням (мальнутріцією), так званий refeeding синдром
може виникати тоді, коли вони отримують (par-) enteral харчування. Синдром
характеризується численними метаболічними аномаліями, включаючи вис-
наження загальних запасів фосфору організму та перерозподіл фосфатів у
інтрацелюлярний простір, що може закінчитися тяжкою гіпофосфатемією [22].

Гіпотермія індукує поліурію і як результат також асоціюється з гіпофос-
фатемією [23]. Використання (тривалої) ниркової замісної терапії може при-
звести до гіпофосфатемії у випадках, коли використовується діалізуючий
розчин з низьким вмістом фосфату. Пацієнти, які потребують високо-об'єм-
ного діалізу для лікування iнтоксикацій, мають підвищений ризик. Додавання
фосфату калію в діалізат та рідину заміни безпечно попереджає розвиток
гіпофосфатемії [24].

Нарешті, у пацієнтів з діабетичним кетоацидозом зазвичай розвивається
гіпофосфатемія через підвищене виділення фосфату з сечею. Рівень фос-
фату знижується також під час терапії цього стану через внутрішньоклітинне
переміщення разом з глюкозою та калієм [25].

Епідеміологія гіпофосфатемії
Таблиця 2 підсумовує зареєстровану захворюваність та розповсюдже-

ність гіпофосфатемії у хірургічних та нехірургічних пацієнтів ВІТ
[7,12,14,15,17-19,21,26-30]. 

Таблиця 2
Розповсюдженість та/або захворюваність на гіпофосфатемію

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

605
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО
імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



Продовження таблиці

Гіпофосфатемію зазвичай поділяють на: помірну (рівень фосфата сиро-
ватки дорівнює 0.32-0.65 ммоль/л (1-2 мг/dl) та тяжку (<0.32 ммоль/л (<1
мг/dl)). В загальній кількості пацієнтів лікарні, розповсюдженість помірної
гіпофосфатемії коливається від 2.2 до 3.1% [31,32], а розповсюдженість тяж-
кої гіпофосфатемії складає від 0.2 до 0.4% [32-34]. В одному дослідженні
повідомлялося, що 45% всіх випадків лікарняної гіпофосфатемії припадає на
пацієнтів ВІТ [35]. Гіпофосфатемія більш часто виникає в певних группах
пацієнтів, як наприклад, пацієнти з діабетичним кетоацидозом, сепсисом та
у післяопераційних пацієнтів. Гіпофосфатемію знаходять у майже 34% паці-

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

606
Зб. наук. праць співробіт. НМАПО

імені П.Л.Шупика 23 (2)/2014



єнтів після елективної серцевої хірургії [12]. Про надзвичайно високу частоту
виникнення гіпофосфатемії повідомляється після великих печінкових опера-
цій, коли у майже всіх пацієнтів спостерігається гіпофосфатемія протягом пер-
шого післяопераційного тижня [17,26]. В цій групі рівень фосфату сироватки
знижується до крайньої нижньої точки протягом приблизно 2 днів та віднов-
люється протягом наступних днів. Цей ранній провал також описаний післе
кардіохірургії та у пацієнтів з діабетичним кетоацидозом та рефідінг-синдро-
мом. Травматологічні пацієнти мають також більш високу зустрічаємість гіпо-
фосфатемії, особливо пацієнти з опіковими ранами [19] та ЧМТ [21]. Хоча
застосування замісної ниркової терапії призводить до гіпофосфатемії, ніяких
епідеміологічних повідомлень не було знайдено.

Про способи корекції гіпофосфатемії, з якою стикнулися дослідники, в
епідеміологічних дослідженнях не повідомлялося, і загальний напрямок рівнів
фосфату сироватки, зазвичай, не відображений. 

Симптоми гіпофосфатемії
Рівні фосфату сироватки точно не відображують загальні запаси фос-

фора організму; отже ступінь гіпофосфатемії не завжди корелює з наявними
симптомами. Хоча у  більшості пацієнтів з гіпофосфатемією симптоми не роз-
виваються, фатальні ускладнення в літературі описані. Загальний механізм
ускладнень, викликаних гіпофосфатемією, полягає в порушенні енергетич-
ного метаболізму, який веде до кліткової дисфункції у мультиорганних систе-
мах.  Симптоми підсумовані в таблиці 3.

Респіраторні ефекти
Гіпофосфатемія асоціюється з дисфункцією дихальних мя’зів, що може

призвести до (гострого) ушкодження легень та невдач при відлученні від рес-
піратору [36-38]. Вважається, що механізм цих явищ пов’язаний зі зменшен-
ням доступності фосфат-вміщуючих енергетичних джерел. Зниження вмісту
2,3-діфосфогліцерату (2,3-ДФГ), зміщує криву дисоціації оксигемоглобіну
вліво та зменшує доставку кисню до периферичних тканин [39,40]. Це могло
б бути особливо важливим для пацієнтів з хронічними захворюваннями ле-
гень, тому, що ці пацієнти можуть мати більш високі рівні 2,3-ДФГ, які компен-
сують гіпоксемію. Крім того, гіпофосфатемія також асоціюється зі зниженням
оксигенації тканин після корекції рівня 2,3-ДФГ [41].

Таблиця 3
Симптоми гіпофосфатемії
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Кардіо-васкулярні ефекти
Гіпофосфатемія може призводити до міокардіальної дисфункції та до

аритмій. Зниження фосфату викликає порушення енергетичного метаболизму
в міокарді, що призводить до зменшення скорочувальної здатності [42,43].
В присутності тяжкої гіпофосфатемії описані випадки тяжкої гострої серцевої
недостатності. Гіпофосфатемія, що виникала після кардіохірургічних опера-
цій, асоціювалася з більш високою потребою в інотропній підтримці [12]. При
корекції гіпофосфатемії відбувалося покращення (збільшення) хвилинного
об'єму серця (серцевого викиду) [14]. Гіпофосфатемія – значимий предиктор
шлуночкової аритмії після гострого інфаркту міокарду [44] та виникнення
аритмій у пацієнтів із сепсисом [45]. Під час корекції гіпофосфатемії, фосфат
може осаджувати кальцій та викликати гіпокальціємію. Важливо мати на увазі,
що гіпокальціємія також може мати негативний вплив на серцеві функції. 

Гіпофосфатемія та летальність
Численні дослідження показують взаємозвязок між гіпофосфатемією та

підвищеною летальністю [10,12,14,35]. Тяжка гіпофосфатемія є предиктором
дуже значного (до 8-разового) підвищення летальності у пацієнтів із сепсисом
[10]. Тим не менш, гіпофосфатемія не асоціюється з підвищеною летальністю
після кардіохірургічних операцій [12]. Залишається неясним, чи гіпофосфа-
темія дійсно незалежно сприяє збільшенню летальності, чи це – просто
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маркер тяжкості захворювання. Питання – чи корекція гіпофосфатемії змен-
шує летальність пацієнтів – залишається на сьогодняшній день не з'ясованим.  

Корекція гіпофосфатемії 
У зв’язку з широким розповсюдженням гіпофосфатемії у критично хворих

пацієнтів, часта лабораторна перевірка рекомендована, особливо в згаданих
групах високого ризику. Зазвичай рекомендують коригувати гіпофосфатемію
у гіпофосфатемічних пацієнтів при наявності специфічної симптоматики [2].
Тим не менш, жодне рандомізоване контрольоване дослідження не вказує на
те, що незалежна корекція гіпофосфатемії у безсимптомних пацієнтів покра-
щує наслідки лікування. Беручи це до уваги, рекомендації по частоті лабора-
торного моніторингу, а також покази та рекомендації по лікуванню
гіпофосфатемій не з’ясовані.

Корекція гіпофосфатемії можлива оральним та внутрішньовенним шля-
хами. Але внутрішньовенне призначення фосфату все ж таки може призво-
дити до ускладнень. Фосфат може взаємодіяти (преципітувати, осаджувати)
з кальцієм. Великі внутрішньовенні дози фосфату можуть приводити до роз-
витку гіперфосфатемії, гіпомагнезіємії, гіпокальціємії та гіпотензії. Відповідно,
необхідно знати: 

• коли показана внутрішньовенна терапія фосфатом,
• скільки потрібно вводити фосфату,
• як швидко фосфат повинен бути введений. 
Внутрішньовенна терапія, зазвичай, рекомендована при симптомній

гіпофосфатемії та рівні фосфата < 0.32 ммоль/л. 
Помірна гіпофосфатемія може лікуватися оральним призначенням фос-

фату. Слід мати на увазі, що активний вітамін D є необхідним для інтести-
нального поглинання фосфата. Зазвичай призначають три рази по денній
дозі, яка коливається в межах 2.5-3.5 g (80-110 ммоль) на добу, розділеної на
2-3 прийоми. Пацієнти, що отримують харчування після періоду голодування,
часто мають дефіцит фосфату, такий додатковий фосфат повинен бути до-
даний до харчових продуктів. Додаткова профілактична стратегія полягає в
поступовому нарощуванні калоричного навантаження [22]. Загальна потреба
у фосфаті не може бути спрогнозована за рівнем фосфату сироватки через
те, що фосфат пересувається між численними компартментами організму. 

Слід зазначити, що через поточний брак доказів сироватковий рівень
фосфату рутинно не вимірюється у пацієнтів ВІТ. 

У КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» у 2012 році було запро-
ваджено визначення показників рівню фосфатів у пацієнтів відділення інтен-
сивної терапії. Під нашим спостереженням знаходилось 15 хворих на
гіпофосфатемію помірного ступеню вираженості, яку лікували пероральними
засобами. Результати лікування були позитивними – всі хворі одужали і
переведені у профільне відділення.

ВИСНОВОК
Потрібні додаткові дослідження для того, щоб сформувати сучасні

погляди на гіпофосфатемію у пацієнтів відділень інтенсивної терапії, взаємо-
залежність гіпофосфатемії та смертності й захворюваності, ефекти корекції
цього електролітного розладу та розробити сучасний алгоритм діагностики
та корекції гіпофосфатемії у пацієнтів відділень інтенсивної терапії.
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А.А.Галушко 
Гипофосфатемия у пациентов отделений интенсивной тера-

пии: обзор литературы и собственный опыт
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика
Резюме. Гипофосфатемия – один из частых электролитных расстройств,

для развития которого у критически больных пациентов есть много причин.
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Мы проанализировали базу данных Medline с целью идентификации статей,
которые содержали бы в качестве одного из ключевых слов «гипофосфате-
мия» за последние 40 лет. Результаты были ограничены статьями на англий-
ском языке и статьями об исследованиях у людей. Этот поиск дал 1665
статей. Все статьи были проанализированы на предмет отношения к крити-
чески больным пациентам. На основе изученных статей нами были сумми-
рованы сведения о метаболизме фосфатов, отражены основные клинические
проявления гипофосфатемии (респираторные, кардиоваскулярные, гемато-
логические, эндокринные, нейромышечные), обсуждены проблемы взаимо-
связи гипофосфатемии и летальности у пациентов отделений интенсивной
терапии (ОИТ). Представлен анализ способов диагностики и коррекции ги-
пофосфатемии, а также собственный опыт лечения гипофосфатемии у па-
циентов ОИТ.

Ключевые слова: гипофосфатемия, отделение интенсивной терапии,
критически больные пациенты.

О. A. Halushko 
Hypophosphatemia in patients of intensive care units: a litera-

ture review and our own experience 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

Summary. Hypophosphatemia is one of the most common electrolyte disor-

ders and there are many different causes for the development of it. We analyzed

the Medline database to identify the articles that could contain "hypophos-

phatemia" as one of the key words for the last 40 years. The results were limited

to English language articles and articles on the human research. This search gave

1665 articles. All the articles were reviewed for the purpose of relevance to critically

ill patients. Based on the studied articles we have summarized the information on

the metabolism of phosphate; there were reflected the main clinical manifestations

of hypophosphatemia (respiratory, cardiovascular, hematologic, endocrine, neu-

romuscular); there were discussed the issues of correlation of hypophosphatemia

and mortality in patients of the intensive care units (ICUs). The analysis of methods

of diagnosis and correction of hypophosphatemia and our own experience of treat-

ing patients with hypophosphatemia of the ICU is presented. 

Key words: hypophosphatemia, ICU, critically ill patients.
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О. Ф. Сіренко 

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ  МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО АБАТМЕНТА ПРИ ПРОТЕЗУ-
ВАННІ З ОПОРОЮ НА ВНУТРІШНЬОКІСТКОВІ 

ДЕНТАЛЬНІ ІМПЛАНТАТИ
Національна медична академія післядипломної

освіти імені П. Л. Шупика
Вступ. Протезування з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплан-

тати набуває все більшого поширення.
Мета. Підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із

дефектами зубних рядів за допомогою дентальних імплантатів за рахунок
об’єктивізації оцінки напружено-деформованого стану ортопедичних кон-
струкцій та індивідуалізованого підходу до вибору методики протезування.

Матеріал і методи. Для вивчення топографії руйнування металокераміч-
них конструкцій з опорою на дентальні імплантати було застосовано матема-
тичний аналіз напружено-деформованого стану конструкцій та метод кінцевих
елементів (ANSYS). Експериментальне обґрунтування математичних розра-
хунків проводили за допомогою випробувальної машини TIRATEST-2151№

19/89 на  40 зразках металокерамічних коронок на гвинтових імплантатах SPI

«AlphaBio tec» (Ізраїль) діаметром 3,75 мм, довжиною 10 мм на стандартних
та індивідуальних абатментах. Були використані статистичні методи дослідження.

Результати. В ході математичних розрахунків та експериментального до-
слідження напружено-деформованого стану ортопедичних конструкцій з опо-
рою на внутрішньокісткові дентальні імплантати було встановлено, що
напруження в концентраторі під кутом 90º у 2,6 рази більше, ніж з кутом 137º

(р<0,05). Експериментально доведено, що оптимальний кут конусності аба-
тмента складає 7,5°, а максимальні напруження, що виникають в такому аба-
тменті, завдяки оптимізації конусності були зменшені у 1,4 рази порівняно з
кутом конусності абатмента 14° (р<0,05).

Висновки. Застосування розробленої удосконаленої методики виготовлення
індивідуальних абатментів дозволить знизити ризик виникнення ускладнень. 

Ключові слова: дентальна імплантація, остеоінтеграція, функціональна
оклюзія.

ВСТУП
Протягом останніх років, незважаючи на стрімкий розвиток сучасних тех-

нологій профілактики та лікування стоматологічної патології, спостерігається
збільшення кількості осіб, які потребують заміщення дефектів зубних рядів [1, 2].
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Одним з найважливіших факторів, що призводять до виникнення усклад-
нень при протезуванні на дентальних імплантатах, є нераціональний розподіл
жувального навантаження [3]. Цього можна уникнути при диференційованому
підході до вибору плану ортопедичного лікування пацієнтів при застосуванні
дентальної імплантації, нормалізації оклюзійних взаємовідносин та раціо-
нальному і своєчасному розподілі функціонального навантаження [4].

Мета дослідження - підвищення ефективності ортопедичного лікування
пацієнтів із дефектами зубних рядів за допомогою дентальних імплантатів за
рахунок об’єктивізації оцінки напружено-деформованого стану ортопедичних
конструкцій та індивідуалізованого підходу до вибору методики протезування.

Завдання дослідження. 
1. Математично обґрунтувати модель руйнування незнімних ортопедич-

них конструкцій з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати під дією
жувального навантаження.

2. Провести експериментальний аналіз напружено-деформованого стану
незнімних ортопедичних конструкцій з опорою на внутрішньокісткові ден-
тальні імплантати з урахуванням математичних розрахунків.

3. Розробити та впровадити удосконалену методику застосування незнім-
них ортопедичних конструкцій на індивідуальних абатментах з опорою на
внутрішньокісткові дентальні імплантати.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Для вивчення топографії руйнування металокерамічних конструкцій з

опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати було застосовано мате-
матичний аналіз напружено-деформованого стану конструкцій під дією жу-
вальних сил, за допомогою якого вдалося визначити ймовірну топографію
руйнації елементів незнімних зубних протезів на імплантатах під дією наван-
таження у вигляді сил, що діють на ортопедичну конструкцію вертикально та
під кутом γ до протезу та створено модель напружено-деформованого стану
незнімних зубних протезів під дією жувального тиску.

Розрахунки проводились за методикою Кнетіса І.В. (1980), Баса О.О.
(2003). Для перевірки математичних розрахунків було проведено моделю-
вання напружено-деформованого стану елементів ортопедичної конструкції
методом кінцевих елементів в комп’ютерній програмі ANSYS.

Експериментальне обґрунтування математичних розрахунків руйнування
незнімних ортопедичних металокерамічних конструкцій на імплантатах із ви-
користанням індивідуальних абатментів, виготовлених за власною методи-
кою, та стандартних абатментів під дією відповідного навантаження
проводили за допомогою випробувальної машини TIRATEST-2151№ 19/89 у
науково-випробувальному центрі «Надійність» Національного технічного уні-
верситету України «КПІ» разом із співробітниками кафедри «Динаміки міцно-
сті машин та опору матеріалів» та науково-випробувального центру «Надій-
ність» Національного технічного університету України «КПІ» (за участю до-
цента кафедри Трубачева С. І.).
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Дослідження проведені на 40 зразках металокерамічних коронок на гвин-
тових імплантатах SPI виробництва ф. «AlphaBio tec» (Ізраїль) діаметром 3,75
мм, довжиною 10 мм :на стандартних (20 препаратів) та індивідуальних аба-
тментах (20 препаратів), встановлених на імплантати, для заміщення молярів
(20 зразків) та премолярів (20 зразків). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На основі математичних розрахунків проаналізовано напружено-дефор-

мований стан незнімної ортопедичної конструкції з опорою на внутрішньокі-
стковий дентальний імплантат під дією жувального навантаження з метою
виявлення ділянок максимального граничного напруження, що є зонами ри-
зику руйнації протезу, з урахуванням всіх видів навантаження: сили, що діє
вертикально та під кутом γ до протезу, побудована математична модель на-
пружено-деформованого стану у точній математичній постановці з урахуван-
ням всіх особливостей конструкції протезу, а також проаналізовано роботу
протезу із конусністю 7,5°. Доведено умови міцності для протезів у випадку
вертикально діючої сили та під кутом.

На основі математичних розрахунків навантаження, що діє під різними
кутами (90º і 20º) на незнімні ортопедичні конструкції з опорою на внутрішньо-
кісткові дентальні імплантати, доведено, що граничні напруження в індивіду-
альному абатменті з конусністю 7,5° у 1,4 рази менші за напруження у
стандартнному з конусністю 14°. Доведено, що напруження в абатменті з
уступом під кутом 90° більше у 2,6 разів, ніж з уступом під кутом 137°, тому
рекомендовано вибір уступа з кутом 137°.

Встановлено, що навантаження при перших ознаках руйнування для кон-
струкції, виготовленої за запропонованою методикою, склало 3384,0±13,8 Н
на відміну від навантаження 2382,6±11,5 Н, яке призвело до появи перших
ознак руйнування конструкції, виготовленої за традиційною технологією
(р<0,05). Для руйнації ортопедичної конструкції з опорою на внутрішньокістко-
вий дентальний імплантат із застосуванням індивідуального абатменту, ви-
готовленого за запропонованою методикою, потрібно статистично достовірно
більші зусилля (3874,5±11,2 Н), ніж для руйнування конструкцій, виготовлених
за традиційною технологією (2842,0±10,3 Н) (р<0,05). Різниця у показниках
конструкцій для заміщення молярів та премолярів в обох випадках виявилась
статистично не достовірною (табл.).
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Таблиця
Міцнісні характеристики досліджуваних зразків металокерамічних

коронок з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати в 
залежності від конструктивних особливостей абатментів

Примітка: ٭ –  достовірність відмінностей між групами зразків.
Таким чином, в ході проведеного дослідження нами було математично

розраховано, доведено та експериментально обґрунтовано висунуту гіпотезу
про різницю напруження в ортопедичних конструкціях з опорою на внутрі-
шньокісткові дентальні імплантати, виготовлених за запропонованою мето-
дикою із використанням індивідуальних абатментів, та конструкціях,
виготовлених за традиційною технологією. Отримані дані свідчать про доціль-
ність застосування ортопедичних конструкцій з опорою на внутрішньокісткові
дентальні імплантати із застосуванням індивідуальних абатментів, виготовлених за
запропонованою методикою, що значно знижує ризик руйнації зубних протезів.

ВИСНОВКИ
На основі математичних розрахунків навантаження, що діє під різними

кутами (90º і 20º) на незнімні ортопедичні конструкції з опорою на внутрішньо-
кісткові дентальні імплантати, доведено та підтверджено експериментально,
що граничні напруження в індивідуальному абатменті з конусністю 7,5° у 1,4
рази менші за напруження у стандартному з конусністю 14°.

В ході математичних розрахунків та експериментального дослідження на-
пружено-деформованого стану ортопедичних конструкцій з опорою на внут-
рішньокісткові дентальні імплантати з урахуванням концентраторів напру-
ження – уступів під кутом 90º та 137º, встановлено, що напруження в концент-
раторі під кутом 90º у 2,6 рази більше, ніж з кутом 137º.
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На підставі створеної математичної моделі, проведених математичних та
експериментальних досліджень розроблена удосконалена методика замі-
щення дефектів зубних рядів незнімними металокерамічними конструкціями
з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати, що передбачає засто-
сування індивідуальних абатментів з конусністю 7,5° та уступом під кутом
137° і створенням в області уступу закруглення, а також нанесенням по-
здовжнього пазу на апроксимальних поверхнях абатмента для посилення ре-
тенції штучної коронки. Уступ має бути розташований вище рівня ясен на
оральній та апроксимальних поверхнях і на рівні ясен – на вестибулярній.

Проведення подальших досліджень дозволить створити науково-обгрун-
тований підхід до вибору індивідуалізованого плану ортопедичного лікування
хворих з використанням дентальної імплантації з метою зниження ризику ви-
никнення ускладнень за рахунок удосконалення конструкції зубних протезів.
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А. Ф. Сиренко 
Математическое и экспериментальное обоснование 

возможности применения усовершенствованной методики
изготовления индивидуального абатмента при протезировании

с опорой на внутрикостные дентальные имплантаты
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика
Введение. Протезирование с опорой на внутрикостные дентальные им-

плантаты  приобретает все большее распространение.
Цель. Повышение эффективности ортопедического лечения пациентов

с дефектами зубних рядов с помощью дентальних имплантатов за счет объ-
ективизации оценки напряженно-деформированного состояния ортопедиче-
ских конструкций и индивидуализированного похода к выбору методики
протезирования.
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Материал и методы. Для изучения топографии разрушения металлоке-
рамических конструкций с опорой дентальные имплантаты был применен ма-
тематический анализ напряженно-деформированного состояния конструкций
и метод конечных элементов (ANSYS). Экспериментальное обоснование ма-
тематических расчетов проводили с помощью испытательной машины TIRAT-

EST-2151№ 19/89 на  40 образцах металлокерамических коронок на
винтовых имплантатах SPI «AlphaBio tec» (Израиль) диаметром 3,75 мм, дли-
ной 10 мм на стандартных и индивидуальных абатментах. Были использо-
ваны статистические методы исследования.

Результаты. В ходе математических расчетов и экспериментального ис-
следования напряженно-деформованного состояния ортопедических кон-
струкций с опорой на внутрикостные дентальные имплантаты было
установлено, что напряжения в концентраторе под углом 90º в 2,6 раза
больше, чем с углом 137º (р<0,05). Экспериментально доказано, что опти-
мальный угол конусности абатмента составляет 7,5°, а максимальные напря-
жения, которые возникают в таком абатменте, благодаря оптимизации
конусности были уменьшены в 1,4 раза по сравнению с углом конусности
абатмента 14° (р<0,05).

Выводы. Применение усовершенствованной методики изготовления ин-
дивидуальных абатментов позволит снизить риск возникновения осложнений.

Ключевые слова: дентальная имплантация, остеоинтеграция, функцио-
нальная окклюзия.

A. F. Sirenko 
Mathematical and experimental substantiation of the 

possibility of using the improved method of manufacturing of
individual abatments during prosthetic management on 

endosseous dental implants 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Filling defects of dentition on endosseous dental implants is be-

coming more and more widely-distributed. 

Aim. Improving the efficiency of orthopedic treatment of patients with defects

of dentition using dental implants by objectivization of the evaluation of stress-

strain state of orthopedic constructions and by individualizing approach to the

choice of posthetic method.

Material and methods. Mathematical calculations of stress-strain state of

constructions and the finite element method (ANSYS) were used for the research

of the topography of metal-ceramic constructions on dental implants destruction.

Experimental substantiation of  mathematical calculations was carried out using

testing machine TIRATEST-2151№ 19/89 on 40 samples of metal-ceramic crowns

on screw implants SPI «AlphaBio tec» (Israel) 3.75 mm in diameter, 10 mm long

on the standard and individual abatments. Statistical methods of the research were used.
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Results. In the course of mathematical calculations and experimental re-

search of stress-strain state of orthopedic constructions on dental implants it was

studied that the tension in the hub with the angle ledge at 90º is 2.6 times greater

than with 135º angle (р<0.05). It was experimentally proved that optimal abatment

conical angle is 7.5°, and by optimizing cone angle the maximum tension in such

abatment was decreased in 1.4 times compared with the angle of 14° (р<0.05).

Conclusions. Using the improved method of manufacturing of individual abat-

ments allows us to decrease the risk of complications.

Key words: dental implantation, osseointegration, functional occlusion.
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ФАКТОРИ ПРОГНОЗУ ЮВЕНІЛЬНОГО 
ІДІОПАТИЧНОГО АРТРИТУ У ДІТЕЙ

Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика

Вступ. В літературі є дані щодо значення генетичної схильності до юве-
нільного артриту. Головний комплекс гістосумісності — єдина генетична
ділянка, послідовно пов'язана з ювенільним  артритом. Найбільш ймовірно,
що розвиток захворювання у кожного окремого пацієнта зумовлений дією
цілого комплексу генетично детермінованих факторів, пов’язаних з різними
ланками виникнення  і прогресування аутоімунних реакцій.

Мета. Вивчити зв'язок наявності HLA-B27 антигену з віком початку захво-
рювання, статтю пацієнта, а також розвитком сакроілеіту і ентезит - асоційо-
ваного артриту, як прогностично несприятливих варіантів ювенільного
ідіопатичного артриту.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 32 дітей з
вперше виявленим діагнозом ювенільного ідіопатичного артриту. В обсязі об-
стеження пацієнтам проведено аналіз крові на носійство антигену HLA- B27.

Результати. На початку захворювання HLA- B27 антиген був позитивний
у 21,8 % пацієнтів (7 пацієнтів) ; слід відмітити більш високу частку HLA- B27

- позитивних хлопчиків в підлітковому віці (після 12 років). Також тільки у хлоп-
чиків - підлітків наявність HLA- B27 асоціювалась з ентезитом. HLA- B27 не-
гативно впливає на стан довгострокової ремісії, однак, результати
довготривалого спостереження залежать від типу терапії.
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Висновки. Значення HLA- B27 підвищується з віком у хлопчиків,  у яких
вперше діагностовано ювенільний ідіопатичний артрит. Наявність цього ан-
тигену асоціюється з більш важким варіантом хвороби та може бути факто-
ром прогнозу ЮІА.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, діти, фактори про-
гнозу, HLA- B27 антиген.

ВСТУП
Однією з актуальних проблем педіатричної ревматології є хронічні

запальні захворювання суглобів у дітей. У 1997 році Міжнародною антирев-
матичною лігою (ILAR) були запропоновані та прийняті на засіданні Постій-
ного комітету з педіатричної ревматології в квітні того ж року (м. Дурбан) нові
класифікаційні критерії ювенільних артритів. Було вирішено називати всі хро-
нічні запальні захворювання суглобів у дітей ювенільними ідіопатичними арт-
ритами (ЮІА)[1].  ЮІА може бути визначений, як артрит невстановленої
причини, тривалістю захворювання 6 і більше тижнів, при виключенні інших
захворювань (таких, як системний червоний вовчак, ревматична лихоманка,
неоплазія, імунодефіцит та ін.)[1,4]. 

Класифікація ILAR визначає однорідні групи хворих відповідно до їх клі-
нічних та біологічних особливостей. Прогностичні фактори розділені на різні
категорії ЮІА. Несприятливий прогноз системної форми корелює з маркерами
активності хвороби, такими як лихоманка і поліартрит, протягом перших 6 мі-
сяців. Ризик руйнування суглоба при олігоартриті корелює з вираженістю арт-
риту протягом перших двох років. Поліартрит з позитивним ревматоїдним
фактором асоціюється з помітним ростом інвалідизації в зрілому віці. У групі
хворих на псоріаз, ризик розвитку сакроілеіту вище у HLA-B27-позитивних па-
цієнтів чоловічої статі [6]. Пацієнти з ентезит- асоційованим артритом нижніх
кінцівок, з залученням коліна і плюсневих суглобів, також схильні до більшого
ризику розвитку сакроілеіту. Хронічний увеїт є ускладненням ЮІА і спостері-
гається, в основному, у пацієнтів з олігоартритом, пов'язаним з позитивними
антинуклеарними антитілами в сироватці [8]. Вторинний амілоїдоз спостері-
гається переважно у дітей з системним варіантом ЮІА [9].

Дотепер не ідентифіковано конкретного етіологічного чинника, що став
би первинною причиною ЮІА. Розвиток захворювання зумовлений багатьма
патогенетичними механізмами, що взаємодіють у генетично схильному до ви-
никнення ревматоїдного артриту організмі. Хвороба може виникати після
травм, стресів, інфекційних захворювань, переохолодження, у період гормо-
нальної перебудови тощо, проте це лише зовнішні чинники, що реалізують
внутрішні глибинні механізми ревматоїдного артриту[1].

Найбільше є доказів про генетичну схильність до ювенільноого артриту.
Встановлено факт сімейної агрегації цього захворювання. У близьких родичів,
хворих на ревматоїдний артрит, захворювання розвивається в 3-8% випадків,
що в кілька разів вище, ніж у популяції[9].
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Головний комплекс гістосумісності — єдина генетична ділянка, послі-
довно пов'язана з ЮІА. Це великий генетичний регіон на короткому плечі 6-ї
хромосоми. Більша частина головного комплексу гістосумісності включає гени
HLA[1]. Найміцніший зв'язок з ЮІА мають гени II класу HLA-регіону, зокрема
HLA-DRB1 (підтип HLA-DR5). Так, у хворих на ревматоїдний артрит, позитив-
них за ревматоїдним фактором (РФ), ген HLA-DR4 виявляють у середньому
в 50—55% випадків, тоді як при РФ-негативному ревматоїдному артриті та в
популяції — у 20—25%. Більше того, різні підтипи HLA-DR4 корелюють із клі-
нічними проявами й перебігом захворювання. Наприклад, для хворих зі швид-
ким виникненням кісткових ерозій і позасуглобовими проявами характерна
наявність HLA-DRBl*0401-nurran, а пацієнти з HLA-DRB1*01- підтипом мають
більш сприятливий перебіг хвороби. Виявлено також кореляцію між амінокис-
лотними послідовностями HLA-DRB1 і виробленням РФ: у РФ-позитивних па-
цієнтів у 71-й позиції представлено лізин, тоді як у РФ-негативних це
положення займає аргінін. Існує функціональний зв'язок між носійством HLA-

DR4 і виробленням антитіл до цитрулінованих білків. Білки, що містять амі-
нокислоту цитрулін, широко представлені в організмі, однак у хворих на ЮІА
активно виробляються антитіла до цієї амінокислоти. Асоціації варіантів ЮІА
з HLA та з не-HLA молекулами вже описані, а деякі з них навіть підтверджені
в наукових дослідженнях [4,5]. З HLA-антигенами  чітко асоціюється остео-
артрит (ОА). Позитивні асоціації ОА включають HLA-А2, HLA-DRB1*11 (підтип
HLA-DR5) та HLA-DRB1*08. Однак частота HLA-DRB1*04 і HLA-DRB1*07 зни-
жена. Поліартрит РФ-позитивний  у дітей, як і у дорослих, асоціюється з HLA-

DR4. При обстеженні 52 осіб європеоїдної раси з поліартритом, у яких через
5 років від дебюту хвороби розвинулися ерозії суглобів, у 62% випадків вия-
вили HLA-DR4[6]. При ентезитасоційованому артриті (ЕАА) виявляли HLA-

B27 у 76% пацієнтів, у той час, коли частота в популяції становить 5-8% [6,7].
Точні механізми реалізації ролі так званого РА-епітопа (загальні амінокис-

лотні послідовності в HLA-DRBl-ланцюгу) у розвитку захворювання до кінця
не з'ясовані.  Хоча жодний аутоантиген для ревматоїдного артриту остаточно
не ідентифіковано, білки більшості гіпотетичних провокаторів ЮІА (вірусів,
бактерій) містять пептидні фрагменти, які можуть зв'язуватися з HLA-DR-мо-
лекулами, що містять РА-епітоп. Є й інші потенційні пояснення цієї генетичної
асоціації. Наприклад, HLA-тип змінює сценарій для Т-клітин, вироблених у
тимусі, і РА-епітоп обирає Т-клітини зі специфічною спорідненістю до сугло-
бових антигенів. У будь-якому разі HLA-тип скоріше визначає особливості пе-
ребігу захворювання, а не його виникнення, а характер перебігу ревма-
тоїдного артриту відображає сформований HLA-системою тип імунорегуляції [4].

Мета. Вивчити маркерне значення антигену HLA- B27 при визначенні
групи ризику ЮІА, а також зв'язок наявності цього антигену з віком початку
захворювання, статтю пацієнта та розвитком сакроілеіту і ентезит — асоці-
йованого артриту (EАA).
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Під спостереженням перебувало 32 дитини, які знаходилися на лікуванні

в педіатричному відділенні НДСЛ «Охматдит» протягом січня - липня 2013
року з вперше виявленим діагнозом ЮІА. Серед дітей було 20 дівчаток у віці
від 5 до 16 років (медіана 9,5 років) та 12 хлопчиків у віці від 2 до 17 років
(медіана 11,2 років). Діти мали наступні варіанти ЮІА: олігоартрит персистую-
чий - 10 дітей; поліартрит РФ-негативний - 7 дітей; системний артрит - 13
дітей, ентезит-асоційований артрит - 2. Діагноз встановлено на основі клініч-
них критеріїв та наявності гостро - запальних змін в аналізі крові. Обстеженим
пацієнтам проведено аналіз крові на носійство антигену HLA- B27 методом
полімеразної ланцюгової реакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
при встановленні діагнозу ЮІА, HLA- B27 антиген був позитивний у  7 з

32 пацієнтів (21,8 %): у 6 хлопчиків та одної дівчинки (табл. 1).
Таблиця 1

Наявність HLA- B27 антигену в крові хлопчиків в залежності від
варіанту ЮІА та віку

Серед хлопчиків слід відмітити більш високу частку HLA- B27 - позитив-
них підлітків після 12 років – 5 пацієнтів (41,7%), що погоджується з даними
світових когортних спостережень [3,4,9]. Також виявлено одного HLA- B27 -

позитивного хлопчика у віці 7 років. Загалом, наявність HLA- B27 антигену
серед хлопчиків виявлена у 50% дітей (табл. 1). У дітей з позитивним HLA-

B27 відмічався більш високий ризик залучення більшої кількості суглобів при
розвитку хвороби у  віці 14-17 років (р<0,05): 3 пацієнта мали за шкалою
DAS28 коефіцієнт 4,7±0,2, який відповідає важкому перебігу хвороби, у 2
хлопчиків - підлітків наявність HLA- B27 антигену асоціювалась з ентезитом (16,7%). 

Серед дівчаток виявлена тільки одна HLA- B27 - позитивна дитина, що
складає 5%. Залежності між наявністю HLA- B27 антигену, віком початку хво-
роби і важкістю її  протікання в групі дівчаток  не виявлено (табл. 2). 

За літературними даними [3], при оцінці прогнозу ЮІА, наявність HLA-

B27 антигену негативно впливає на стан довгострокової ремісії, можливо,
тому, що зв'язок з клінічними характеристиками захворювання, такі як ентезит
і сакроілеіт може розцінюватися як загальний маркер персистуючої хвороби.
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На сьогодні, результати довготривалого спостереження залежать від інтен-
сивності терапії. Для дітей з активним захворюванням на фоні базисної
терапії запропоновані нові обнадійливі  підходи до лікування, такі як антици-
токінова терапія[5].  

Таблиця 2
Кількість HLA- B27 антигену в крові дівчаток в залежності від 

варіанту ЮІА та віку

ВИСНОВКИ
Значення наявності HLA- B27 антигену при початкових проявах ЮІА під-

вищується у хлопчиків підліткового віку. Хлопчики, у яких було виявлено HLA-

B27 антиген були більш старшого віку на початку захворювання в порівнянні
з хлопчиками, у яких антиген не виявлено. Наявність HLA- B27 асоціювалась
з ентезітом тільки у хлопчиків і визначала більш важкий перебіг хвороби.
Таким чином, у певної когорти пацієнтів виявлення HLA- B27 антигену може
бути визначальним не лише для вибору терапевтичної тактики, а і як фактор
прогнозу ЮІА у дітей.
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Е.В. Поночевная 
Факторы прогноза при ювенильном идиопатическом артрите

Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П. Л. Шупика

Вступление. В литературе имеются данные относительно генетической
предрасположенности к ювенильному артриту. Главный комплекс гистосо-
вместимости - единственный генетический участок, последовательно связан-
ный с ювенильным артритом. Наиболее вероятно, что развитие заболевания
у каждого отдельного пациента обусловлен действием целого комплекса ге-
нетически детерминированных факторов, связанных различными звеньями
возникновения и прогрессирования аутоиммунных реакций.

Цель. Изучить связь наличия HLA-B27 антигена с возрастом пациента в
начале заболевания, полом, а также развитием прогностически неблагопри-
ятных вариантов ювенильного идиопатического артрита.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 32 ребенка с впер-
вые выявленным диагнозом ювенильного идиопатического артрита. У обсле-
дованных пациентов проведен анализ крови на носительство HLA-B27

антигена.
Результаты. При обследовании в начале заболевания HLA-B27 антиген

выявлен в 21,8% случаев. Следует отметить большее количество HLA-B27-

положительных мальчиков - подростков в возрасте после 12 лет. Также
только у этой группы пациентов наличие HLA-B27 антигена ассоциировалось
с энтезитом. Наличие антигена неблагоприятно влияет на длительность ре-
миссии, но окончательные результаты зависят от типа терапии.

Выводы. Значение HLA-B27 антигена повышается с возрастом у маль-
чиков с впервые установленным диагнозом ювенильного идиопатического
артрита. Наличие этого маркера ассоциируется с более тяжелыми вариан-
тами болезни.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, дети, факторы
прогноза, HLA-B27 антиген.
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O. V. Ponochevna
Prognostic factors in juvenile rheumatoid arthritis

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Introduction. There is given the information about genetic predisposition as

the most common evidence of juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Major histocom-

patibility complex is a single genetic site consistently associated with JRA. The

disease pathway in each individual is likely to depend on the complex of genetically

determined factors associated with progression of autoimmune responses.

Aim. To study the relationship between HLA-B27 antigen and age, sex of the

patient as well as the development of sacroileitis and enthesit- related arthritis.

Materials and methods. 32 children with newly diagnosed JRA were inves-

tigated. The investigation included HLA-B27antigen carrier testing.

Results. 21.8 % of patients were HLA-B27- positive at the onset of the dis-

ease; a high proportion of HLA-B27 - positive older boys (15-17 year old) should

be noted. Furthermore, HLA-B27 antigen was associated with enthesitis in male

teenagers. HLA-B27 was revealed to impact the long-term remission negatively;

however, the results of long-term observations depended on the type of therapy.

Conclusions. Meaning of HLA-B27 antigen increases with age in boys -

teenagers with newly diagnosed juvenile idiopathic arthritis. If this marker is asso-

ciated with more severe variants of the disease. 

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, children, prognostic factors, HLA-

B27 antigen.
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ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ 
НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ 

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»
Вступ. В роботі представлено результати хірургічного лікування хворих

на неспецифічний виразковий коліт за останні 13 років в клініці хірургії і прок-
тології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». 
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Результати. Обґрунтовано необхідність розширення показань до хірур-
гічного лікування таких хворих за відносними показаннями, як основного ре-
зерву поліпшення безпосередніх і віддалених функціональних результатів
оперованих пацієнтів з виразковим колітом. Післяопераційні ускладнення
переважали у пацієнтів, оперованих за абсолютними показаннями (23,0%).
У групі пацієнтів, оперованих за відносними показаннями, післяопераційні
ускладнення зустрічалися в 15,3%. Серед оперованих хворих 39 (75,0%)
пацієнтів склали гарні й задовільні  результати.

Ключові слова: неспецифічний виразковий коліт, хірургічне лікування,
колектомія.

ВСТУП
Питання хірургічного лікування хворих на важкі форми неспецифічного

виразкового коліту (НВК) в даний час привертає увагу хірургів різних країн.
Це пояснюється не тільки збільшенням кількості випадків захворювань, а й
відсутністю єдиної думки в питаннях хірургічної тактики [1,3,4].

Швидке прогресування захворювання, переоцінка можливостей консер-
вативної терапії, неуточненість показань до операції часто ведуть до затягу-
вання термінів виконання хірургічного втручання. Водночас, обширна резекція
товстої кишки (ТК) у хворого в термінальній фазі інтоксикації і метаболічних
порушень супроводжується незадовільними результатами хірургічного лікування -
післяопераційні ускладнення досягають 50-80 %, а летальність - 15,5-60% [2,3,4].

В даний час хірургія НВК з «екстреної» поступово переходить в розряд
«термінової», коли збільшується група хворих, яким показання до операції
встановлюють ще до розвитку ускладнень, одночасно з констатацією неефек-
тивності консервативної терапії [1,4,6].

Зволікання з переходом від консервативного до хірургічного лікування,
недооцінка важкості стану хворих і безперспективність подальшої медика-
ментозної терапії при виразковому коліті погіршує безпосередні результати
лікування [1,3]. Розвиток кишкової кровотечі на тлі НВК збільшує летальність до 12
% [1,4], токсичної дилатації до 25 % і перфорації товстої кишки до 50-60% [3,6].

Ризик розвитку раку ТК при виразковому коліті в 7-8 разів вищий, ніж у
загальній популяції [2,5,6]. Частота колоректального раку при 5-річному анам-
незі захворювання складає 2-3%, при 10-річному - 12 %, при 20-річному - 23
%, а при тривалості хвороби більше 25 років - 42 % [5,6,8].

Всі перераховані проблеми диктують необхідність розробки суворої ліку-
вальної тактики, яка поєднує своєчасне застосування консервативних і хірур-
гічних методів лікування в залежності від індивідуальних особливостей
конкретного пацієнта [4,7].

Метою дослідження було вивчення та оцінка результатів хірургічного лі-
кування хворих з неспецифічним виразковим колітом.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
За останні 13 років в клініці хірургії і проктології ДЗ «ЗМАПО МОЗ

України» під спостереженням перебувало 312 хворих на НВК.
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Чоловіків було 148 (47,4%), жінок 164 (52,6 %). 
Важкий перебіг захворювання виявлено у 96 (30,7 %) пацієнтів, серед-

нього ступеня тяжкості НВК було діагностовано у 124 (39,8 %), легкий перебіг
виявлено у 92 (29,5%) хворих.

Тотальне ураження ТК встановлено у 74 (23,8 %) хворих, субтотальне - у
46 (14,7 %) пацієнтів, лівостороннє ураження ТК виявлено у 90 (28,8 %) хво-
рих, а запальні зміни дистальних відділів ТК були у 102 (32,7 %) пацієнтів.

Позакишкові прояви спостерігали у 164 (52,6 %) пацієнтів.
Показання до операції при НВК можуть бути як абсолютними, так і від-

носними. Такі ускладнення захворювання, як перфорація, профузна кишкова
кровотеча, гостра токсична дилатація ТК вважаються абсолютними показаннями.

Відносні показання до оперативного лікування досить повно сформуль-
овано в роботі М.П. Захараша і співавторів [2,3], які до них відносять:

- хронічні безперервні форми ВК, з тотальним ураженням товстої кишки
(панколіт), тривалістю захворювання більше 10 років, без тенденції до нор-
малізації морфологічного стану слизової оболонки ТК, з наявністю безлічі
псевдополіпів;

- хронічні часто рецидивуючі форми ВК при тотальному ураженні ТК, реф-
рактерністю до консервативної терапії;

- важкі стероїдозалежні, стероїдорезистентні форми ВК;
- наявність дисплазії слизової оболонки ТК;
- значне відставання дітей у рості, фізичному і психічному розвитку;
- наявність важких позакишкових проявів ВК (склерозуючий холангіт,

цироз печінки, гангренозна піодермія та ін.).
Після поглибленого обстеження та встановлення остаточного діагнозу

було прооперовано 52 хворих (16,6 %). За абсолютними показаннями (кровотеча,
перитоніт, токсична дилатація ТК, прогресування синдрому поліорганної недостат-
ності) операції проведені 28 (53,8 %) хворим. За відносними - 24 (46,2 %).

Найбільш радикальним методом хірургічного лікування, що дозволяє до-
могтися повного лікування хворих, є колпроктектомія [2,5,7]. Але при важкому
стані хворих в першу чергу доводиться думати про порятунок життя пацієнта.
Дане оперативне втручання хворі з важким перебігом захворювання не
завжди можуть перенести. Переконлива в цьому відношенні точка зору, згідно
з якою при вирішенні питання про хірургічну тактику, необхідно брати до уваги
не тільки тяжкість загального стану, але й можливість подальшої соціальної
та медичної реабілітації.

Залежно від тяжкості стану хворого, наявності ускладнень і показань до
операції хворим виконували такі оперативні втручання:

- колектомія, передня резекція прямої кишки з накладенням ілеостоми -
12 (23,0 %);

- колектомія з виведенням ілеостоми - 6 (11,5 %);
- колонпроктектомія з довічною ілеостомою - 2 (3,8 %);
- колектомія, низька передня резекція, з накладенням резервуарних

ілеоанальних анастомозів - 22 (42,3 %);
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- колектомія, передня резекція, з накладенням ілеоректальних анастомо-
зів - 10 (19,4 %).

У хворих, оперованих за абсолютними показаннями, в 12 (23,0 %) випад-
ках була виконана колектомія, передня резекція прямої кишки з накладенням
ілеостоми, у 4 (7,6 %) пацієнтів через тяжкість загального стану була виконана
операція колектомія з виведенням ілеостоми.

У 19 (30,0 %) хворих вдалося провести повторну реконструктивно-
відновну операцію. У 3 (5,7 %) пацієнтів через виражені морфологічні зміни в
прямій кишці була виконана колонпроктектомія з довічною ілеостомою.

У групі хворих, оперованих за відносними показаннями, пріоритетним
було виконання первинних відновних операцій, а саме - колектомія, низька
передня резекція, з накладенням резервуарних ілеоанальних анастомозів.
Таке оперативне втручання було виконано у 22 (42,3 %) хворих. У більшості
випадків 77,3 % дану операцію завершували формуванням превентивної іле-
остоми, у зв'язку з високим ризиком розвитку неспроможності анастомозу.
У 10 (19,4 %) хворих була проведена колектомія, передня резекція, з накла-
денням ілеоректальних анастомозів.

У 2 ( 3,8 %) пацієнтів зважаючи на виражені зміни в прямій кишці була
проведена колектомія, ілеостомія, що дозволило в майбутньому виконати
вторинні реконструктивно-відновні операції.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Післяопераційні ускладнення переважали в групі пацієнтів оперованих

за абсолютними показаннями 23,0 % (12 хворих). Серед них гнійно-септичні
ускладнення: нагноєння ран, абсцеси малого таза, післяопераційний перито-
ніт, які спостерігалися у 9 (17,3 %) хворих. Тромбоемболія легеневої артерії
(ТЕЛА) була в 2 (3,8 %) випадках, один з яких привів до летального результату.

У групі пацієнтів, оперованих за відносними показаннями, післяопераційні
ускладнення зустрічалися в 15,3 % (8 пацієнтів).

Неспроможність резервуарного ілеоанального анастомозу була у 3 (5,7
%) хворих, що потребувало накладення превентивної ілеостоми, яку вдалося
закрити через 2 місяці. Нагноєння післяопераційної рани і абсцеси малого
таза склали 7,6 % (4 пацієнта). Тромбогенних ускладнень у цій групі пацієнтів
вдалося уникнути.

Летальність відзначена у 4 пацієнта (7,6 %). Летальні результати насту-
пали у хворих з важким перебігом захворювань, із зміненою імунною реак-
тивністю і наявністю ускладнень.

При проведенні оперативного втручання з приводу важкої форми НВК
враховували такі особливості, як розвиток коагулопатії на тлі геморагічного
синдрому, зниження еластичності кишкової стінки і небезпека її травматич-
ного пошкодження при інтраопераційних маніпуляціях, зниження регенера-
тивних здатностей тканин.

Нормалізація гомеостазу в післяопераційному періоді у хворих на важку
форму виразкового коліту потребувала проведення інтенсивної терапії не
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менше 7-10 днів, а специфічне лікування в амбулаторних умовах триває не
менше 3-5 місяців.

Функціональні результати у хворих, що перенесли реконструктивно-від-
новні операції, вважали хорошими, якщо після відновної операції повністю
нормалізувалася функція сфінктера (хворі самостійно утримували гази і кал).
Частота стільця 1-2 рази на день. Стілець оформлений або напіврідкий. Скарги про-
ходили протягом перших 2-3 тижнів після операції. Працездатність збережена.

Задовільні - частота стільця не перевищувала 4-6 разів на добу через 3-
6 місяців. Стілець оформлений або напіврідкий. Деякі обмеження працездатності.

Серед оперованих хворих 39 (75,0 %) пацієнтів склали гарні й задовільні
результати.

ВИСНОВКИ
1. Застосування розробленої лікувальної тактики дозволило більш чітко

і своєчасно визначати показання до оперативних втручань, що позначилось
на результатах хірургічного лікування.

2. Своєчасне визначення показань до операції, оптимальний вибір обсягу
і техніки виконання втручання, комплексна терапія в післяопераційному
періоді, індивідуальне застосування різних методів хірургічної реабілітації в
даний час допомагають вирішити проблему досягнення хороших і задовіль-
них результатів хірургічного лікування НВК.
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Н.Н. Милица, Н.Д. Постоленко, К.Н. Милица, 
И.Н. Ангеловский, В.В. Солдусова

Хирургические аспекты лечения неспецифического 
язвенного колита

ДЗ «ЗМАПО МОЗ Украины»
Введение. В работе представлены результаты хирургического лечения

больных с неспецифическим язвенным колитом за последние 13 лет в кли-
нике хирургии и проктологии ДЗ «ЗМАПО МОЗ Украины». 

Результаты. Обоснована необходимость расширения показаний к
хирургическому лечению больных по относительным показаниям, как основ-
ного резерва улучшения непосредственных и отдаленных функциональных
результатов оперированных пациентов с язвенным колитом. Послеопера-
ционные осложнения преобладали у пациентов, оперированных по абсолют-
ным показаниям 23,0%. В группе пациентов, оперированных по относи-
тельным показаниям, послеоперационные осложнения встречались в 15,3%.
Среди оперированных больных 39 (75,0%) пациентов составили хорошие и
удовлетворительные результаты.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, хирургическое
лечение, колэктомия.

N.N.Militsa, N.D.Postolenko, I.N.Angelovskij, K.N.Militsa, V.V.Sol-
dusova

Surgical aspects treatment ulcerative colitis
State Institute "Zaporizhia Medical Academy of Postgraduate Educa-

tion of Ministry of Health of Ukraine"
Introduction. In papers  presents the results of treatment of patients with

ulcerative colitis for the latest 13 years in clinical surgery and proktology State

Institute "Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of

Health of Ukraine".  

Results. The necessity of expanding the indications for surgical treatment of

such patients on a strictly defined relative indications, as the main reserve of im-

mediate improvement, long-term, functional results and quality of life of operated

patients with ulcerative colitis. Postoperativ complications were greater in patients

operated on absolute indications – 23%. In the group of patients operated on rel-

ative indications postoperative complications occurred in 15.3%. Among the 39

operated patients (75.0%) were enrolled in a good and satisfactory results.

Key words: ulcerative colitis, surgical reatment, colectomy.
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