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решітчастої пластинки у хворих на міопію різного ступеня. - Кваліфікаційна 

наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.18 «Офтальмологія». -Харківський національний 

медичний університет МОЗ України, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена розробці нового алгоритма діагностики стану 

решітчастої пластинки та морфологічних змін диску зорового нерва за 

допомогою оптичної когерентної томографії при аксіальної міопії різного 

ступеня та експериментальному медикаментозному зміцненню склери та 

решітчастої пластинки в експериментальних тварин (кролів) за допомогою 

інстиляцій низьких доз атропіну сульфату. 

Міопія -найбільш частий дефект зору. Ускладнена міопія -одна з 

головних причин інвалідності внаслідок захворювань очей. Під час 

короткозорості збільшується осьова довжина, відбувається розтягування усіх 

оболонок ока. Особливих змін зазнає решітчаста пластинка (РП) - дірчаста 

архітектура, яка складається з мережі пучків волокон сполучної тканини, що 

забезпечують структурну й функціональну підтримку аксонів ретінальних 

гангліозних клітин і судин у зоровому нерві.  

Клінічна оцінка параметрів РП, очевидно, має високу діагностичну 

значущість. Дефекти РП, зміни її товщини й глибини розташування можуть 

бути добре візуалізовані за допомогою сучасних методів дослідження, а 

значить -дозволяють детально вивчити ці параметри в нормі й при розвитку 

очної патології. Співвідношення деформації диска зорового нерва й 

деформації РП та її пір залишається невідомим. Відомо лише, що тяжкість 

ураження буде залежати від ступеня пошкодження нервових і гангліозних 

волокон та ступеня зміни структури решітчастої пластини. 
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Існує сучасній метод стабілізації міопії завдяки низьким дозам атропіну 

сульфату. Біохімічна основа того, як атропін гальмує подовження аксіальної 

довжини очного яблука, залишається незрозумілою.  

Пошук нових методів діагностики морфологічних змін решітчастої 

пластинки та диску зорового нерва а також стабілізації зорових функцій при 

розвитку міопії є актуальний. 

Дослідження морфологічних змін решітчастої пластинки за допомогою 

оптичної когерентної томографії були проведені у пацієнтів, хворих на 

міопію низького, середнього, високого ступеня, та у групі контролю. 

Проведено комплексне діагностичне обстеження 120 осіб, 230 очей. Серед 

яких 64 жінки [(53,33 ± 6,44) %] та 56 чоловіків [(46,67 ± 6,44) %]. Група 

контролю становила 20 волонтерів без міопії 40 очей, з яких 11 жінок та 9 

чоловіків порівнянні за статтю та віком. 

Дослідження показників диску зорового нерву у пацієнтів з різним 

ступенем міопії показало, що найсуттєвіші зміни відбувалися у показниках 

GLV, Nerve Head, Optic disc area. Так, відзначалося збільшення глобальної 

втрати об’єму комплексу гангліозних клітин сітківки (GLV) порівняно з 

показниками контрольної групи в 4,4; 2,8 та 1,5 рази (відповідно групи І, ІІ та 

ІІІ, р < 0,05). Слід зазначити, що значення GLV у І групі було більшим в 1,6 

рази, ніж у ІІ групі, яке перевищувало зазначений показник у ІІІ групі у 1,9 

рази (р < 0,05). Відзначалося збільшення середнього показника Nerve Head в 

2,5; 1,6; 1,2 рази в порівнянні з даними груп І, ІІ, та ІІІ (р < 0,05). 

При проведені дослідження клініко-анатомічних характеристик змін 

зорових функцій при міопії різного ступеня було виявлено, що за показником 

гостроти зору, гостроти зору із корекцією рефракції та ПЗВ пацієнти усіх 

груп відрізнялися за ступенем міопії та від контрольної групи. При вивченні 

показника ВОТ хворі з різними ступеням міопії та здорові особи не 

відрізнялися між собою (p > 0,05), показник еластотонометрії (підвищення) 

був достовірно нижчим у хворих на міопію груп І–ІІІ (9,97 ± 0,19; 10,01 ± 

0,23; 10,12 ± 0,21 відповідно) порівняно з його рівнем в осіб групи IV (10,58 ± 
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0,18, p < 0,05). При проведені периметрії враховувались результати 

параметрів MD та PSD, які відрізнялися достовірно в усіх групах. Наступний 

кореляційний аналіз цих параметрів показав, що при збільшенні ПЗВ і GLV 

відбувається збільшенні MD; зменшення Visus, рефракції, Visus с кор., Avg 

RNFL, Sup Avg, Avg GCC, Inf GCC при збільшенні MD. При тому параметр 

PSD має сильний прямий кореляційний зв’язок з ПЗВ (r = 0,85, p < 0,05) та 

середньої сили з GLV (%) (r = 0,60, p < 0,05). Отримано, що при зменшенні 

рефракції, Visus, Vis з кор., Sup Avg буде збільшуватись PSD. 

На основі ОКТ нами були розроблені маркери по яких можна оцінити 

загальну морфологію й положення РП у пацієнтів, шляхом вимірювання 

глибини та вставки РП в різних меридіанах. Завдяки цьому було обчислено 

такі показники: довжина від одного краю мембрани Бруха до іншого, 

максимальна глибина залягання РП, глибина вставки РП, довжина від одного 

краю залягання РП до іншого. При аналізі отриманих результатів було 

виявлено відмінності даних груп І та ІІ порівняно зі значеннями контрольної 

групи (група ІV) ті всередині груп (р < 0,05). Показник довжина від одного 

краю мембрани Бруха до іншого в контрольній групі становила 

(1,71±0,08) мм. У групах хворих з високим та середнім ступенями міопії 

результати показника відрізняються майже на 25 % та 14 % відповідно (p < 

0,05). Показники максимальної глибини залягання РП у групах І та ІІ вищі за 

дані контрольної групи на 47 % та 28 % (p < 0,05). Показники глибини 

вставки РП та середня глибини РП у пацієнтів з міопією також вищі за дані 

контрольної групи майже в 1,5 та 1,3 рази, ніж у контрольній (p < 0,05). 

У результаті проведення кореляційного аналізу параметрів РП та 

зорових функцій визначено сильний зворотній кореляційний зв’язок між 

глибиною вставки РП та рефракцією (r= –0,97, p < 0,05), а також достовірну 

пряму кореляційну залежність між глибиною вставки РП і ПЗВ (r=0,96, p < 

0,05); сильний прямий кореляційний зв’язок між показником MD та 

довжиною від одного краю мембрани Бруха до іншого (r=0,97, p < 0,05), а 

також між показником PSD та максимальною глибиною залягання РП (r = 
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0,78, p < 0,05), глибиною вставки РП (r = 0,91, p < 0,05), відстанню від одного 

краю вставки РП до іншого (r = 0,83, p < 0,05). Натомість, сильну зворотну 

кореляційну залежність має MD з максимальною глибиною залягання РП (r= 

–0,84, p < 0,05), глибиною вставки РП (r= –0,93, p < 0,05), відстанню від 

одного краю вставки РП до іншого (r = –0,87, p < 0,05), а також PSD з 

довжиною від одного краю мембрани Бруха до іншого (r= –0,85, p < 0,05). 

Усе це свідчить про збільшення морфологічних змін при посиленні ступеня 

міопії. 

Для профілактики дистрофічних наслідків міопії було проведено 

лікування пацієнтів на основі вітамінного комплексу з вмістом каротиноїдів, 

омега-3 жирних кислот, лютеїну, зеаксантину та комплексу вітамінів В. Для 

визначення ефективності запропонованого комплексного лікування в ході 

дослідження всіх пацієнтів з міопією середнього та високого ступеня було 

розподілено на 2 підгрупи. Пацієнти основної групи отримували вітаміни 

групи В р-н для ін'єкцій, амп. 2 мл, № 10 внутрішньом’язово 2 рази на 

тиждень упродовж 1-го місяця, та вітамінний комплекс по 1 капсулі під час 

їжі 1 раз на день протягом 12 тижнів. Для контролю ефективності лікування 

всім пацієнтам було проведено стандартні офтальмологічні методи 

дослідження, а також вимірювання ВОТ за методом Маклакова, 

ультразвукова біометрію для визначення ПЗВ ока, периметрію Humphrey, 

авторефрактометрію з періодичністю 2, 6, 12, 18 місяців після лікування та до 

лікування. В результаті дослідження виявлено статистично достовірне 

поліпшення показників периметрії Humphrey MD та PSD а також тенденція 

до поліпшення гостроти зору, відсутність достовірних змін ПЗВ ока, ВОТ, 

середньої рефракції в основній групі хворих протягом усього періоду 

лікування без достовірних статистичних змін. Завдяки цьому можна говорити 

про стабілізацію світлочутливості у пацієнтів досліджуваних груп та 

рекомендацію нутріцевтиків як превентивної терапії при міопії. 

Завдяки доведеному сприятливому впливу атропіну на зорові функції 

та на структуру очного аналізатора було проведено експеримент. Під час 
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якого було вивчено 42 кролі (84 ока), розподілені на дві групи та контрольну 

залежно від застосованої концентрації атропіну сульфату 1 раз на день. 1-а 

група (концентрація атропіну 0,5 %) 19 тварин (38 очей). У 2-й групі 

(концентрація атропіну 0,01 %) становила 17 тварин (34 ока). У групі 

контролю було включено 8 тварин (16 очей.) При експерименті була 

виявлена поява функціонально активних фібробластів з накопиченням 

основної речовини й потовщенням пучків колагенових волокон склери та 

стінок вікон решітчастої пластинки, що супроводжується потовщенням як 

склери, так і решітчастої пластинки при застосуванні 0,5 % і 0,01 % розчину 

атропіну сульфату порівнянні з контрольною групою. При чому при 

використанні концентрації 0,01% мікроскопічна картина характеризується 

зміцненням склери й решітчастої пластики зі збереженням 

морфофункціонального стану рецепторного апарату ока, що дозволяє 

вважати за доцільне застосування вибраної концентрації препарату в 

подальшому у хворих на міопію. 

Ключові слова: міопія, решітчаста пластинка, склера, диск зорового 

нерва, атропіну сульфат, оптична когерентна томографія, гістологічне 

дослідження. 
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ANNOTATION 
 

Gulida A. Features of morphofunctional changes of the eye and the lamina 

cribrosa in patients with myopia of varying degrees. -Qualified scientific work on 

the rights of the manuscript. 

A thesis competing for a scientific degree of Medical Sciences in specialty 

14.01.18 «Ophthalmology» (222 -Medicine), Kharkiv National Medical University 

of the Ministry of Health of Ukraine, Shupyk National Medical Academy of 

Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of a new algorithm for the 

diagnosis of the state of the lamina cribrosa and morphological changes of the 

optic nerve disc with the help of optical coherent tomography with different 

degrees of axial myopia and experimental medication strengthening of the sclera or 

a scientific and lamina cribrosa in experimental animals (rabbits) by instillations of 

low doses of atropine sulfate. 

Myopia is the most common visual defect. Complicated myopia is one of the 

main causes of disability due to eye diseases. In the case of myopia, the axial 

length increases, and all shells are loosened. Especially changes lamina cribrosa 

(LC). It is a spongey architecture that consists of a network of bundles of 

connective tissue fibers that provide structural and functional support for axons of 

retinal ganglion cells and vessels in the optic nerve. 

Clinical evaluation of the parameters of LC is obviously of high diagnostic 

significance. Defects of LC, changes in its thickness, and depth of location can be 

well visualized with the help of modern methods of research, which means that 

they allow studying these parameters in the norm and during the development of 

ocular pathology in detail. The relation between the deformity of the optic nerve 

disc and the deformation of the LC and its pores remains unknown. It is known 

only that the severity of the lesion will depend on the degree of damage to the 

nerve and ganglion fibers and the degree of change in the structure of the lamina 

cribrosa. 
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There is a modern method of stabilizing myopia due to low doses of atropine 

sulfate. The biochemical basis of how atropine inhibits the extension of the axial 

length of the eyeball remains unclear.  

The search for new methods for the diagnosis of morphological changes of 

the lamina cribrosa and optic nerve disc, as well as the stabilization of visual 

functions in the development of myopia, is relevant. 

Studies of morphological changes in the lamina cribrosa using optical 

coherence tomography were performed in patients with low, medium, high degree 

myopia, and in the control group. A comprehensive diagnostic examination of 120 

people, 230 eyes was performed. Among them, 64 are women [(53.33 ± 6.44) %] 

and 56 men [(46.67 ± 6.44) %]. The control group consisted of 20 volunteers 

without myopia of 40 eyes, of whom 11 women and 9 men were comparable in sex 

and age. 

Twelve indicators of the optic nerve disk (OND) were determined. During 

the analysis of these indicators of patients with myopia of different degrees and 

control group, the following was determined. A reliable increasing of the volume 

of the neuroretinal belt (Rim Volume) in 2.8 - 1.6 times (Groups I and II), 

neuroretinal belt (Rim Area) by almost 40, 20 and 10% (I, II and III groups), focal 

ganglion cell volume loss (FLV) is observed to increase 6.8, 5.3, and 1.7 fold 

(groups I, II, and III, p < 0.05) than the control group. There is an increase in 

global retinal ganglion cell volume loss (GLV) when compared to the control 

group 4.4; 2.8 and 1.5 times (respectively for groups I, II, and III, p < 0.05). 

In the study of clinical and anatomical characteristics of changes in visual 

function in myopia of varying degrees, it was found that in terms of visual acuity, 

visual acuity with correction and Anteroposterior Eye Segment (AES) in patients 

of all groups differed in the degree of myopia and the control group. In the study of 

IOP, patients with varying degrees of myopia and healthy individuals did not differ 

(p > 0.05), the rate of elastotonometry (increase) was significantly lower in patients 

with myopia groups I -III (9.97 ± 0.19; 10.01 ± 0.23; 10.12 ± 0.21, respectively) 

compared with its level in persons of group IV (10.58 ± 0.18, p < 0.05). The results 
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of MD and PSD parameters were taken into account during the perimetry, which 

differed significantly in all groups. Subsequent correlation analysis of these 

parameters showed that with increasing AES and GLV there is an increase in MD; 

decrease in Visus, refraction, Visus with cor., Avg RNFL, Sup Avg, Avg GCC, Inf 

GCC with increasing MD. The PSD parameter has a strong direct correlation with 

PZO (r = 0.85, p < 0.05) and medium strength with GLV (%) (r = 0.60, p < 0.05). 

It is obtained that with decreasing refraction, Visus, Vis et al., Sup Avg, PSD will 

increase. 

Based on OCT, we have developed markers that can be used to assess the 

overall morphology and position of LC in patients by measuring the depth and 

insertion of LC in different meridians. The following parameters were calculated: 

length from one edge of the Bruch membrane to the other, maximum depth of the 

LC, insertion depth of the LC, length from one edge of the LC to the other. The 

following results were obtained. The analysis of the obtained results revealed 

probable differences between the data of groups I and II in comparison with the 

values of the control group (group IV) and those within the groups (p < 0.05). The 

length from one edge of the Bruch's membrane to the other in the control group 

was (1.71 ± 0.08) mm in the groups of patients with high and moderate myopia, 

the results differ by almost 25% and 14%, respectively (p < 0.05). Indicators of the 

maximum depth of RP in groups I and II are higher than the control group by 47% 

and 28% (p < 0.05). The depth of RP insertion and the average depth of LC in 

patients with myopia are also higher than in the control group by almost 1.5 and 

1.3 times higher than in the control group (p < 0.05). 

As a result of correlation analysis of LC parameters and visual functions, a 

strong inverse correlation between LC insertion depth and refraction was 

determined (r = 0.97, p < 0.05), as well as a significant direct correlation between 

LC insertion depth and AES (r = 0.96, p < 0.05); strong direct correlation between 

the MD index and the length from one edge of the Bruch's membrane to another (r 

= 0.97, p < 0.05), as well as between the PSD index and the maximum depth of LC 

(r = 0.78, p < 0.05), the depth of RP insertion (r = 0.91, p < 0.05), the distance 
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from one edge of the LC insert to the other (r = 0.83, p < 0.05). Instead, MD has a 

strong inverse correlation with the maximum depth of LC (r = –0.84, p < 0.05), the 

depth of insertion of LC (r = –0.93, p < 0.05), the distance from one edge of the LC 

insert to the other (r = –0.87, p < 0.05), as well as PSD with a length from one edge 

of the Bruch membrane to the other (r = –0.85, p < 0.05). All this indicates an 

increase in morphological changes with increasing degree of myopia. 

For the prevention of dystrophic consequences of myopia, patients were 

treated with a vitamin complex containing carotenoids, omega-3 fatty acids, lutein, 

zeaxanthin, and a complex of B vitamins. In order to determine the effectiveness of 

the proposed comprehensive treatment, all patients with mid- and high-grade 

myopia were divided into 2 subgroups. 

Patients in the main group received B group vitamin injections 2 ml, No. 10 

intramuscularly 2 times a week for 1 month, and a vitamin complex 1 capsule with 

a meal once a day for 12 weeks. To monitor the effectiveness of treatment, all 

patients underwent standard ophthalmological methods, as well as measurement of 

IOP by the method of Maklakov, ultrasound biometry to determine the AES eye, 

Humphrey perimeter, autorefractometry at intervals of 2, 6, 12, 18 months after 

treatment and before treatment. The study revealed a tendency to improve visual 

acuity, lack of significant changes in AES, IOP of the eye, mean refraction in the 

main group of patients throughout the treatment period, improving the perimeter of 

Humphrey MD and PSD. Due to this, we can talk about the stabilization of visual 

function in patients of the studied groups and the recommendation of nutraceuticals 

as a preventive therapy for myopia. 

Due to the proven beneficial effect of atropine on visual functions and the 

structure of the ocular analyzer, we conducted an experiment. During which 42 

rabbits (84 eyes) were studied, divided into 2 groups and a control depending on 

the applied concentration of atropine sulfate once a day. Group 1 (atropine 

concentration 0.5%) 19 animals (38 eyes). In group 2 (atropine concentration 

0.01%) was 17 animals (34 eyes). The control group included 8 animals with 16 

eyes. The experiment revealed the appearance of functionally active fibroblasts 
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with the accumulation of the main substance and the thickening of the bundles of 

collagen fibers of the sclera and the walls of the lamina cribrosa, accompanied by 

thickening of both the sclera and the lamina cribrosa using 0.5% and 0.01% 

atropine solution. control group. Moreover, the microscopic picture after using a 

concentration of 0.01%, is characterized by strengthening of the sclera and lamina 

cribrosa while preserving the morphofunctional state of the receptor apparatus of 

the eye, which allows us to consider the appropriate concentration of the drug in 

patients with myopia. 

Keywords: myopia, lamina cribrosa, sclera, optic nerve disc, atropine, 

optical coherence tomography, histological examination. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Аномалії рефракції, 

зокрема міопія, є найбільш поширеними патологіями. За даними 

Е. С. Аветісова (2002), міопія зустрічається більш ніж у 50 % дорослих 

людей, а в окремих популяціях -у 70 % [1, 67]. Поширеність цього 

захворювання в розвинених країнах становить 19-42 %, у деяких країнах 

Сходу сягає 50-70 % [73, 75]. Видима в кінці XX століття масова поширеність 

міопії в країнах Південно-Східної Азії (до 85% населення), а також 

загрозлива тенденція її прогресування в розвинених країнах (30-55% 

населення) вказують, що патогенез придбаної міопії вивчений недостатньо і, 

в першу чергу, не знайдені виконавчі механізми патологічного подовження 

передньозадньої осі ока, пов'язані в тому числі і з роботою його акомодації 

системи [37, 146]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

більше 800 мільйонів людей на нашій планеті страждають на міопію [89, 90]. 

Прогресування міопії може призвести до серйозних дистрофічних 

необоротних змін в очах і значної втрати зору [52,72]. Ускладнена міопія або 

міопічна хвороба -одна з головних причин інвалідності по зору внаслідок 

аномалії рефракції [40]. Медико-соціальна значущість проблеми 

збільшується у зв’язку з тим, що ускладнена міопія розвивається в осіб 

найбільш працездатного віку [36]. Однак лікування та діагностика міопії на 

сьогоднішній день залишається надзвичайно складними завданнями. 

Загальновідомий і доступний широкий спектр лікувальних заходів, - 

консервативних, хірургічних, лазерних, можна використовувати при 

короткозорості. Проте, у зв'язку з недостатністю знань про більшість 

патогенетичних механізмів її розвитку, практичні офтальмологи майже 

ніколи не можуть достовірно і раціонально обґрунтувати план лікування цієї 

категорії хворих і підібрати адекватну терапію. Згідно з існуючими 

уявленнями, якість біомеханічних (опорних) властивостей капсули очного 

яблука має вирішальне значення в процесі формування рефракції. Цим 



18 

питанням присвячені роботи дослідників останнього десятиліття [2, 42]. 

У переважній більшості випадків прогресування міопії пов’язано зі 

збільшенням передньозадньої довжини ока, розтягуванням склери [15]. Під 

час експериментальних досліджень встановлено, що при рівномірному 

розподілі прикладених сил нормальна склера менш стійка в сагітальному 

напрямку, ніж в екваторіальному [42]. У цьому можна бачити прояви 

біологічної доцільності, оскільки регуляція рефрактогенезу здійснюється 

переважно за рахунок впливу на анатомічний компонент рефракції -довжину 

передньозадньої осі ока. При патології ця доцільна властивість 

перетворюється на свою протилежність і створює сприятливі умови для 

прогресування [4].  

У ділянці виходу зорового нерва в задньому полюсі ока розташовується 

решітчаста пластинка [47, 48, 61]. Це дірчаста архітектура, яка складається з 

мережі пучків волокон сполучної тканини, що забезпечують структурну й 

функціональну підтримку аксонів ретінальних гангліозних клітин і судин у 

зоровому нерві, зберігає градієнт тиску між інтраокулярним й 

екстраокулярним простором, у такий спосіб забезпечуючи комфортний 

фізіологічний стан зорового нерва [64, 68, 71]. 

На сьогодні існує досить багато робіт про дослідження змін 

решітчастої пластини при глаукомі [99,100,101,133]. Донедавна такі 

дослідження були можливі лише за допомогою морфологічних досліджень на 

енуклейованих очах [66,93,96,125,129]. В останні роки у зв’язку з розвитком 

науково-технічного прогресу й збільшенням кількості діагностичних методів 

стало можливим вивчення змін структур решітчастої пластини за допомогою 

вітальних методів дослідження, таких як оптична когерентна томографія 

(OКТ) [24, 91, 130, 131]. Проте вивчення питання: як змінення решітчастої 

пластини виникає у міопів та впливає на зорові функції, не було досі 

вивчено. Подібних досліджень у міопів досі проведено не було. Не 

виключено, що недостатня підтримка самої решітчастої пластинки стає 

тригером тих змін, які провокують пошкодження її аксонів. Вивчення 
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характеру змін решітчастої пластинки при короткозорості дозволить 

з’ясувати механізми порушення зорових функцій у цій категорії хворих і 

слугуватиме основою розроблення методів профілактики й лікування сліпоти 

у людей, які страждають на міопію [34, 42]. Цим і зумовлена актуальність 

обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету 

«Оцінка змін зорового нерва при оптикопатіях різного генезу» (№ державної 

реєстрації 0114U003385, 2014-2016 рр.). Дисертант була співвиконавцем та 

виконувала фрагменти дослідження. 

Мета роботи - підвищити ефективність діагностики та лікування міопії 

в залежності від ступеня хвороби на підставі вивчення морфологічних та 

морфометричних параметрів змін зорового нерва та решітчастої пластинки 

методом оптичної когерентної томографії  (ОКТ).  

Завдання дослідження: 

1. Вивчити морфологічні зміни диску зорового нерва у хворих на 

міопію високого, середнього та слабкого ступеня на основі даних оптичної 

когерентної томографії. 

2. Вивчити морфологічні особливості решітчастої пластинки у хворих 

на міопію високого, середнього та слабкого ступеня на підставі розроблених 

маркерів дослідження як нового діагностичного підходу щодо дослідження 

решітчастої пластинки за допомогою оптичної когерентної томографії та 

вивчити його ефективність. 

3. Вивчити зв’язок морфологічних змін решітчастої пластинки та 

особливостей зорових функцій у пацієнтів з міопією високого, середнього та 

слабкого ступеня. 

4. Вивчити вплив нутріцевтиків (омега-3 жирних кислот, 

антиоксидантів та каротиноїдів, вітамінів групи В) на перебіг міопії залежно 

від стадії. 
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5. Вивчити вплив малих доз атропіну сульфату на склеру, решітчасту 

пластинку та шари сітківки в умовах експерименту. 

Об’єкт дослідження: міопія слабкого, середнього, високого ступеня 

(МКХ-10: Н 52.1). 

Предмет дослідження: морфологічні та морфометричні зміни диска 

зорового нерва та решітчастої пластинки на очах хворих на міопію різного 

ступеня за даними ОКТ; особливості показників функцій, рефракції, ПЗВ ока 

та ОКТ очей хворих на міопію при застосуванні нутріцевтиків; в умовах 

експерименту на тваринах дослідження впливу низьких доз атропіну 

сульфату на морфогенез склери за даними гістологічного та 

імуногістохімічного методів.   

Методи дослідження:  

1. Офтальмологічні: візометрія, офтальмоскопія (Welch Allyn Auto Step 

Coaxial Ophthalmoscope), біомікроскопія (щілинна лампа Alcon SL 1000) 

тонометрія за методом Маклакова масою 10 г, з попереднім закапуванням 

анестетика, еластотонометрія, ультразвукова біометрія (Topcon ALADDIN) за 

допомогою програми Aladdin Summary (V. 1.4.0), статична периметрія 

Humphrey на апараті HFA II 750-31582-5.1.1/5.1.1 (Carl Zeiss, Німеччина), 

автокераторефрактометрія (Topcon KR-8800), оптична когерентна томографія 

(ОКТ) на апараті RTVue-100 Fourier-Domain Optical Coherence Tomography 

(OCT) from Optovue Incorporated за програмою RTVue optovue version 6.11. 

2. Гістологічний та гістохімічний метод дослідження на 

експериментальних тваринах. Гістологічні препарати вивчали в 

люмінесцентному мікроскопі «Axioskor 40» (Carl Zeiss, Німеччина) з 

використанням фотокамери Pixera. Шляхом цитофототометричного 

дослідження проводили оцінку експресії кожного маркеру з визначенням 

оптичної щільності імунофлюоресценції колагенів I, III типів за допомогою 

методу Губіної-Вакулік Г.І. і співавт. 2009 рік [30] і виражали в умовних 

одиницях світіння (ум. од. св.). 

3. Статистичні: обробка даних за допомогою «STATISTICA® for 
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Windows 6.0» (StatSoft Inc., США № AXXR712D833214FAN5).  

Наукова новизна отриманих результатів.  

* Доповнено наукову інформацію щодо характеру змін решітчастої 

пластинки ДЗН у хворих на міопію залежно від ступеня в порівняння з 

параметрами очей в групі контроля, при міопії високого, середнього та 

слабкого ступенів параметри решітчастої пластинки (РП), а саме: діаметр РП 

на 20% менший (р < 0,05), максимальна глибина залягання РП на 47 % 

більша (р < 0,05), глибина вставки РП та середня глибина РП більші в 1,5 

рази (р < 0,05). 

* Доповнено наукову інформацію про міопію при співставленні 

морфометричних параметрів решітчастої пластинки диска зорового нерву 

(РП), визначеного за допомогою ОКТ, із змінами  клінічних проявів міопії  та 

зорових функцій. Вперше встановлено кореляційний зв’язок між глибиною 

вставки РП та рефракцією ока (r = - 0,97, р < 0,05), між глибиною вставки РП 

і ПЗВ  (r = 0,96, р < 0,05), що свідчить про збільшення морфологічних змін 

при посиленні міопії. Відмічена залежність між показником MD та діаметром 

РП та (r=0,97, р < 0,05), максимальною глибиною залягання РП (r= -0,84, р < 

0,05), глибиною вставки РП (r= -0,93, р < 0,05), діаметром  РП (r= -0,87, р < 

0,05) та між показником PSD та діаметром РП (r=0,83, р< 0,05), 

максимальною глибиною залягання РП (r=0,78, р < 0,05), глибиною вставки 

РП (r = 0,91, р < 0,05), довжиною між краями мембрани Бруха (r=0,85, р < 

0,05) 

* Доповнено наукову інформацію щодо впливу медикаментів- 

нутріцевтиків на зорові функції у хворих на міопію середнього та високого 

ступенів. Впродовж 12-18 місяців з початку лікування спостерігали стабільні 

показники ПЗВ ока (р > 0,05), ВОТ (р > 0,05), рефракції (р > 0,05)  в основній 

групі хворих, а також  покращення показників периметрії (Humphrey) -MD (р 

< 0,05) та PSD (р < 0,05), порівняно з групою контроля. 

* Вперше досліджено вплив низьких доз атропіну сульфату в 

експериментальних тварин в дозі 0,01 %, 0,5 % порівняно з групою інтактних 
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тварин. Мікроскопічна картина характеризувалась зміцненням склери й 

решітчастої пластики зі збереженням морфофункціонального стану 

рецепторного апарату ока. Виявлені імуногістохімічним методом  ознаки 

стимуляції колагеногенезу характеризуються посиленням продукції колагену 

типів I (1,020±0,019) ум. од. св. (р < 0,05),  і III (1,025±0,020) ум. од. св. (р < 

0,05) з більш інтенсивним накопиченням молодого колагену типу III, що 

морфометрично підтверджується достовірним зростанням інтенсивності 

свічення, На гістограмах за рахунок посилення синтетичної активності 

фібробластів з накопиченням основної речовини й потовщенням пучків 

колагенових волокон, відмічалося збільшення товщини  РП  (42,43±5,75) мкм 

(р < 0,05), стінки її вікон, (8,17±1,25) мкм (р < 0,05), склери (187,74±8,38) мкм 

(р < 0,05), що достовірно вище, ніж відповідні показники  у тварин в групі 

контролю. Це дозволяє вважати перспективним подальше дослідження 

застосування обраної концентрації препарату при міопії (Патент України на 

корисну модель № 142308 UA, МПК A61F 9/00, G09B 23/28). 

Відмінність одержаних результатів від відомих раніше. Вперше на 

підставі розроблених маркерів дослідження решітчастої пластинки було 

вивчено морфологічний стан решітчастої пластинки за допомогою оптичної 

когерентної томографії на міопію високого, середнього та слабкого ступеня в 

порівнянні з групою контроля на підставі вивчення наступних показників: 

діаметр РП, максимальна глибина залягання РП, глибина вставки РП та 

середня глибина РП. Вперше на основі експерименту досліджено на 

експериментальних тваринах (кролі) вплив низьких доз атропіну сульфату 

(0,01 %, 0,5 %) на склеру та решітчасту пластинку за допомогою 

гістологічних та гістохімічних методик з визначенням оптичної щільності 

імунофлюоресценції колагенів I, III а також морфометричне дослідження  

наступних параметрів: товщина склери, товщина решітчастої пластинки, 

товщина стінки пір решітчастої пластинки, товщина шарів сітківки.  

Вперше проведено кореляційний аналіз залежності зміни зорових 

функцій від стану решітчастої пластинки. Виявлено сильний зворотній 
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кореляційний зв’язок між глибиною вставки РП та рефракцією 

(r= –0,97, р < 0,05), а також достовірну пряму кореляційну залежність між 

глибиною вставки РП і ПЗВ (r=0,96, р < 0,05). Виявлені показники свідчить 

про збільшення морфологічних змін при посиленні ступеня міопії. Сильний 

прямий кореляційний зв’язок між показником MD та довжиною від одного 

краю мембрани Бруха до іншого (r=0,97, р < 0,05), а також між показником 

PSD та максимальною глибиною залягання РП (r=0,78, р < 0,05), глибиною 

вставки РП (r = 0,91, р < 0,05), відстанню від одного краю вставки РП до 

іншого (r=0,83, р < 0,05). Також сильну зворотну кореляційну залежність MD 

з максимальною глибиною залягання РП (r= –0,84, р < 0,05), глибиною 

вставки РП (r= –0,93, р < 0,05), відстанню від одного краю вставки РП до 

іншого (r= –0,87, р < 0,05), а також PSD з довжиною від одного краю 

мембрани Бруха до іншого (r = –0,85, р < 0,05). 

Практичне значення отриманих результатів. 

1. Запропоновано геометрично-маркерний метод діагностики 

морфологічних змін РП ДЗН за допомогою ОКТ у хворих на міопію різного 

ступеня, враховуючи чотири  параметри РП, а саме: глибина вставки РП, 

довжина від одного краю мембрани Бруха до іншого, максимальна глибина 

залягання РП, довжина від одного краю залягання РП до іншого (Патент 

України на корисну модель № 119345 UA, МПК A61B3/10). Завдяки 

розробленим маркерам на основі ОКТ у пацієнтів можливо оцінити загальну 

морфологію, конфігурацію й положення РП ДЗН в 75-94,4 % випадків. 

2. Удосконалено спосіб профілактики прогресування міопії на основі 

вживання нутріцевтиків, що містять  каротиноїди, омега-3 жирні кислоти та 

антиоксиданти, який приводить до  стабілізації зорових функцій у  89 % очей  

досліджуваних груп,  що розглядається як метод превентивної терапії при 

міопії. 

Особистий внесок здобувача. Під керівництвом наукового керівника 

д.мед.н. професора, завідувача кафедри офтальмології Бездітко П.А. 

розглянута і визначена ідея наукового дослідження. В процесі роботи спільно 
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з науковим керівником сформульована мета, завдання дисертаційної роботи, 

методологія роботи. 

Автором особисто проведено патентний та інформаційний пошук, 

аналіз наукової літератури за темою кандидатської роботи, обґрунтування 

доцільності проведення даного дослідження. 

Автором самостійно проведено обстеження і лікування 120 хворих з 

міопією та 20 пацієнтів без міопії. Самостійно проведено експериментальне 

дослідження впливу низьких доз атропіну сульфату на експериментальних 

тваринах (42 кролі) за консультативної підтримки завідувача 

Експериментальної біологічної клініки Марченко О.В., проведено 

гістологічне та гістохімічне дослідження структур ока експериментальних 

тварин (за консультативної підтримки виконуючого обов’язки завідувача 

кафедри патологічної офтальмології академіка д. мед. н., професора 

Сорокіної І.В.,  к. м. н., доцента Наумової О.В.). 

Статистична обробка та аналіз отриманих результатів виконана 

здобувачем самостійно. Положення наукової новизни, практичної 

значимості, висновки дисертації обговорені та остаточно сформульовані 

спільно з науковим керівником професором Бездітко П.А. 

Впровадження результатів дослідження в практику. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджені в очному 

відділенні для дорослих КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» (зараз КНП Харківської 

обласної ради «Обласна клінічна лікарня»), у КНП «Міська клінічна лікарня 

№ 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана». Та у педагогічний процес кафедр 

офтальмології Харківської медичної академії післядипломної освіти, 

Харківського національного медичного університету, оториноларингології з 

офтальмологією Української медичної стоматологічної академії м. Полтава. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення і результати дисертаційних досліджень 

доповідалися і обговорювалися на: Міжвузівській конференції молодих 
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вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2016); 114-му 

конгресі Німецького офтальмологічного товариства (Берлін, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з них 

4 у виданнях, що у «Переліку наукових видань України» та 2 в іноземних 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, 2 патенти 

України на корисну модель, 2 тез. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 120 сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається зі вступу, 

огляду літератури, 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (містить 149 найменувань, займає 16 сторінок) та 3 

додатків. Робота ілюстрована 63 рисунками та містить 11 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕПІДЕМІОЛОГІЮ, КЛАСИФІКАЦІЮ, 

ДІГНОСТИЧНУ ЗНАЧУЩІСТЬ ВІТАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ МІОПІЇ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Роль міопії та її ускладнень у патогенезі патології ока 

Міопія (міопія) -найбільш частий дефект зору. Прогресування міопії 

може спричинити серйозні необоротні зміни в оці і значну втрату зору. 

Ускладнена міопія -одна з головних причин інвалідності внаслідок 

захворювань очей. Медико-соціальна значущість проблеми збільшується у 

зв’язку з тим, що ускладнена міопія розвивається в осіб найбільш 

працездатного віку. У зв’язку з цим боротьба з міопією -це державне 

завдання, для вирішення якого необхідне проведення активних та широких 

заходів щодо попередження короткозорості та її ускладнень. Поширеність 

міопії в розвинених країнах становить 19–42 %, а в деяких країнах Сходу 50–

70 % [1,141]. 

За останні 50 років частота короткозорості значно зросла. На цей час 

від міопії страждає 1,6 мільярда людей у всьому світі [88]. Виходячи з 

глобальних оцінок, вважається, що до 2021 року приблизно у 2,5 мільярда 

людей, що становлять 1/3 світового населення, буде розвинена міопія [83, 

84]. У США та Західній Європі приблизно 1/4 населення віком старше 40 

років матиме міопія [115, 117, 118]. 

На сьогодні найбільш прийнятними класифікаціями міопії у світі є:  

-на підставі ступеня похибки рефракції: 1) низька (<3 D) 2) середня (3-6 

D) 3) висока (> 6 D) ; 

-залежно від віку початку: 1) вроджена (congenital) (наявна при 

народженні і така, що зберігається в дитинстві); 2) в юному віці (youth-onset ) 

(<20 років); 3) міопія в молодому дорослому віці (early adult-onset) (20-

40 років) 4) пізньому дорослому віці (late adult-onset) (> 40 вік); 
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-залежно від клінічної картини: 1) проста (менше 6 дптр, без 

патологічних змін); 2) нічна (що виникає тільки при тьмяному освітленні), 

3) псевдоміопія (є результатом збільшення заломлюючої здатності ока через 

надмірну стимуляцію акомодаційного механізму очей або циліарний спазм); 

4) дегенеративна (високий ступінь міопії пов’язаний з дегенеративними 

змінами в задньому сегменті ока, також відома як патологічна міопія); 

5) індукована (є результатом впливу різних фармацевтичних агентів, зміни 

рівня цукру в крові, ядерного склерозу кришталика або інших аномальних 

станів. Ця міопія часто буває тимчасовою і оборотною) [114, 123,124, 144]. 

Патогенез міопії 

Захворюваність на міопію залежить від генетичних та екологічних 

факторів. Міопія успадковується моно- або полігенно. Моногенетичне 

успадкування зрідка зустрічається як автосомно-домінантне, автосомно-

рецесивне та передане Х-зв’язком. Полігенне успадкування зустрічається 

набагато частіше [81]. 

Поточні дослідження визначили гени, відповідальні за міопію, що 

перевищує 6 дптр, на хромосомах 1–5, 7, 8, 10–12, 14, 17–22. Гени, 

відповідальні за міопія нижче 6 D, були виявлені на хромосомі 7. 

Міопія наявна в багатьох синдромах, як-от: синдроми Коена, Корнелія 

де Ланге, Дауна, Елерса-Данлоса, Найтса, Кноблоха, Марфана, Маккуна-

Олбрайта, Нунана, Прадера-Віллі, Рубінштейна-Тайбі, Стіклера, Вайля-

Марчесані, фетального алкоголю, а також при гомоцистинурії, вродженій 

нічній сліпоті, дефіциті орнітин-амінотрансферази та пролідази, нестачі 

кальцію, фтору та селену в їжі та в недоношених дітей [84, 90, 149]. 

Авторами [35, 89, 146] описано такі фактори ризику розвитку міопії: 

позитивна сімейна історія; наявність міопії при нециклоплегійній 

ретіноскопії в грудному віці, яка зменшується до еметропії перед вступом до 

школи; похибка рефракції еметропії до +0,5 дптр; зворотній астигматизм; 

гіперметропічний дефокус зображення, зниження акомодаційної функції; 

щоденна робота на близькій відстані; крута кривина рогівки або велика 
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осьова довжина ока; умови, які тимчасово затьмарюють сітківку від чітких 

зображень у грудному віці [49, 55, 56, 79]. 

На цей час вважається, що чинниками ризику виникнення міопії є сон в 

освітлених приміщеннях до 2-річного віку, високий рівень освіти, високий 

IQ, нечасті заходи на свіжому повітрі, пасивний вплив цигаркового диму [75, 

84, 114]. 

Анатомічні зміни. Під час міопії збільшується осьова довжина, глибина 

передньої камери та глибина склоподібної камери. Товщина сітківки, 

хоріоідеї та склери знижується. Дегенеративні зміни відбуваються в сітківці, 

хоріоідеї, зоровому нерві та склоподібному тілі. Дисперсія фоторецепторів, 

звуження судин сітківки, хоріоідеї, циліарного тіла, механічне розтягнення та 

розрив мембранно-пігментного епітелію-хоріокапілярного комплексу Бруха, 

морфологічні зміни в решітчастій пластинці, подовження, звуження, зміна 

фігурації слабкого зв’язку колагенових волокон склери. Усі ці прояви 

морфологічних змін обумовлюють такі тяжкі та подекуди необоротні 

процеси, які часто призводять до інвалідизації, наприклад: відшарування 

сітківки, стафілома, макулярні розриви, хоріоретінальні дістрофії, геморагії, 

тракційні синдроми та розриви, макулярні та хоріоретінальні атрофії, 

неоваскулярні мембрани, гіпоксія сітківки [39, 41, 113, 132, 147]. 

Біохімічні зміни 

Незважаючи на інтенсивні та тривалі дослідження, проведені щодо 

патогенезу міопії, ми все ще дуже мало знаємо про біохімічні реакції, що 

виникають у ході міопії. Визначено, що за міопії: активність гіалуронідази в 

крові збільшується, збільшується кількість мукополісахаридів, виділеної з 

сечею кислоти, підвищується рівень соматотрофного гормону в крові, 

підвищується рівень кортизолу в крові, є зменшення виведених 17-

гідроксикортикостероїдів разом із 17-кетостероїдами із сечею, рівень 

тестостерону в крові чоловіків знижується. У жінок надмірне підвищення 

секреції 17-естрадіолу у першій половині циклу та надмірне зниження у 

другій мають місце разом із надмірним зниженням секреційного 
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прогестерону у першій половині циклу та надмірним підвищенням у другій. 

Крім того, підвищення активності лужної фосфатази в крові; підвищення 

секреції неорганічної фосфатази із сечею; зниження рівня сполук магнію, 

кальцію та фосфору в крові; підвищення концентрації кальцію та зниження 

концентрації хрому у волоссі та інших мікроелементах у сльозовій рідині; 

різке зниження концентрації міді в склері; спостерігається збільшення 

вільних радикалів у скловидному тілі. Високий вміст: 

-аспартату, треоніну, серину, глутамату; 

-амінодіапату, гліцину, аланіну, цитруліну; 

-амінобутирату, валіну, цистеїну, метилгістидину, 3-метилгістидину 

виявлено в сироватці крові пацієнтів з високою короткозорістю [14,15,149]. 

 

1.2 Фізіологічні особливості решітчастої пластинки, обумовлені її 

будовою  

Решітчаста пластинка -дірчаста архітектура, яка складається з мережі 

пучків волокон сполучної тканини, що забезпечують структурну й 

функціональну підтримку аксонів ретінальних гангліозних клітин і судин в 

зоровому нерві, зберігає градієнт тиску між інтраокулярним й 

екстраокулярним простором, у такий спосіб забезпечуючи комфортний 

фізіологічний стан зорового нерва [27,57, 58]. 

Будова решітчастої пластинки визначається особливостями 

ембріонального розвитку цієї галузі. Кожна сполучнотканинна трабекула 

решітчастої пластинки відповідає місцю вростання в нерв коротких війкових 

артерій і артерій кола Цінна-Халлера (Zinn-Haller), супроводжуваних 

гліальними клітинами й склеральною сполучною тканиною. Саме з цієї 

причини кожна трабекула містить пучки колагенових та еластичних волокон. 

Колаген належить до типів I, III і IV. Із зовнішнього боку прилягають 

гліальні клітини, які відокремлюють пучки аксонів від прямого контакту зі 

склерою. Площа решітчастої пластинки дорівнює (2,88±0,84) мм2 (від 1,62 до 

5,62 мм2). У вертикальній площині пластинка довша. Її максимальний 
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діаметр на 14 % більше, ніж мінімальний. 

Кількість «пір» на внутрішній поверхні пластинки дорівнює в 

середньому 227,0±36,0. Середній розмір однієї «пори» становить 

(0,00387±0,00091) мм2. Площа «пір» більша зверху й знизу. Велика частина 

решітчастої пластинки складається з 3–10 шарів щільної сполучної тканини, 

яка змішується з периферії зі склерою. Колагенові пластини чергуються з 

гліальними. Передня частина решітчастої пластинки складається з 

астроцитів. Отвори, через які проходять пучки аксонів, мають різний діаметр. 

Найбільший діаметр отворів виявляють у верхніх і нижніх відділах 

решітчастої пластинки. Саме в цих місцях найменше забезпечується 

структурна підтримка аксонів гангліозних клітин сітківки. Необхідно 

підкреслити, що співвідношення гліального й сполучнотканинного 

компонентів решітчастої пластинки в різних індивідуумів визначає напрямок 

та інтенсивність розвитку екскавації диска зорового нерва при хронічній 

глаукомі [98,102,103]. 

Решітчаста пластинка має своєрідну ультраструктурну організацію. 

Кожна пластинка в центрі містить еластичне волокно, покрите колагеновими 

волокнами, що містять колаген типу III, кілька ззовні розташованих 

колагенових волокон, що складаються з колагену типу IV і ламініну. В 

астроцитах, розташованих навколо пучків аксонів, у м’якій мозковій 

оболонці і стінках кровоносних судин виявлено матричну РНК, яка 

забезпечує синтез колагену типу IV. Матрична РНК колагену типів I і III 

виявляється в цитоплазмі астроцитів тільки в дорослих. З віком відмічається 

низка структурних і біохімічних змін решітчастої пластинки, що, на думку 

багатьох авторів, сприяє розвитку ураження зорового нерва при глаукомі 

[66,95]. Помічено, що з віком еластичні волокна товщають і збільшується 

кількість колагену типів I, II та III. Змінюється також склад міжклітинного 

матриксу та функціональна активність астроцитів. Усі ці зміни, на думку 

Albona et al. [48], спричиняють зменшення еластичності решітчастої 

пластинки й збільшення її жорсткості. 
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Існує декілька непрямих доказів можливості зміни курсу волокон. 

Наприклад, аксони гангліозних клітин можуть відхилятися від очікуваного 

топографічного їхнього шляху, як у вертикальній, так і в горизонтальній 

площинах шару нервових волокон та зорового нерва. Про таку можливість 

свідчить і той факт, що кількість пір у решітчастій пластинці неоднакова в 

передніх і задніх її шарах [104, 126]. Одним з механізмів девіації волокон 

вважають також існування особливостей будови й щільності розташування в 

передній частині решітчастої пластинки клітин астроглії. Описане 

відхилення ходу волокон зорового нерва пояснюють особливостями 

ембріонального розвитку цієї частини очного яблука, а саме: особливостями 

формування ретінотопічних зв’язків. Відхилення ходу волокон через 

решітчасту пластинку може стати причиною їх більшої пошкоджуваності при 

підвищенні внутрішньоочного тиску (глаукома) у результаті стиснення 

аксонів гангліозних клітин і порушення аксоплазматичного транспорту. На 

відміну від аксонів преламінарної частини, аксони ретроламінарної частини 

зорового нерва мієлінізовані. Мієлінізація настає в ембріональному періоді, 

починаючись з передніх відділів зорового нерва. Припиняється вона в 

постнатальному періоді на рівні диска зорового нерва. Іноді ділянки 

мієлінізації можна знайти в преламінарній частини зорового нерва або навіть 

у сітківці [98, 128]. 

У результаті мієлінізації аксонів товщина зорового нерва майже 

подвоюється (від 1,5 до 3,0 мм). При цьому збільшується й кількість 

гліальних клітин. Ретроламінарна частина нерва продовжується у 

внутрішньоочну й огортається при цьому мозковими оболонками (тверда 

мозкова оболонка, павутинна й м’яка мозкова). 

У межах пучків аксонів розташовуються астроцити, олігодендроцити й 

дифузно розсіяні мікрогліальні (ретикулоендотеліальні) клітини. Діаметр 

аксонів збільшується на рівні решітчастої пластинки і зменшується при 

проходженні через її отвори. 

Решітчаста пластинка відіграє важливу роль у балансі 
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внутрішньоочного (ВОТ) і внутрішньочерепного (ВЧТ) тиску [60,76]. На 

думку Эйди У. Р. [69], склеральна пластинка в зоні диска зорового нерва 

повинна бути перфорованою й разом з тим еластичною, щоб не обмежувати 

нервові волокна при коливаннях ВОТ. У нормі рівні тиску з одного й з 

іншого боку від решітчастої пластинки диска зорового нерва різні, і з боку 

ока мембрана відчуває постійно вдвічі більший механічний вплив [23]. 

Іншими словами, решітчаста пластинка виступає в ролі мембрани, яка 

стримує зрушення тиску або в один (в оці), або в інший (у зоровому нерві та 

мозку) бік [27]. 

 

1.3 Роль решітчастої пластини в патогенезі захворювань ока 

Гістологічні дослідження. Решітчаста пластинка (РП) склери є 

частиною фіброзної оболонки ока, патологічні зміни якої безпосередньо 

пов’язані з патогенезом глаукоми [29]. Через її перфоровану структуру 

проходять аксони гангліозних клітин сітківки, саме тому деформована РП 

вважається основним місцем їх пошкодження, що викликає витончення шару 

нервових волокон і, як наслідок, звуження периферичних полів зору. Таким 

чином, змінена РП, з огляду на свою пористу сполучнотканинну структуру й 

особливості функціонування, стає визначальним елементом у розвитку та 

прогресуванні глаукоми. Сучасне розуміння механізму виникнення й 

розвитку глаукоми передбачає, зокрема глибоке вивчення патогенетичної 

ролі змін фіброзної оболонки ока в глаукомному процесі [16,77,87]. 

Клінічна оцінка параметрів РП, очевидно, має високу діагностичну 

значущість. Дефекти РП, зміни її товщини й глибини розташування можуть 

бути добре візуалізовані за допомогою сучасних методів дослідження, а 

значить, дозволяють детально вивчити ці параметри в нормі і при розвитку 

глаукоми. Зокрема, дослідження, проведені за допомогою оптичної 

когерентної томографії (ОКТ), показали, що зміна товщини РП відіграє 

істотну роль у патогенезі глаукоматозного пошкодження зорового нерва 

[42,46]. 
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Численні експериментальні дані [23, 54, 78, 79] свідчать про те, що при 

підвищенні ВОТ такі явища, як набряклість зорово-нервових аксонів, їх 

дезорганізація, зупинка аксоплазматичного плину тощо, які тягнуть за собою 

атрофію (руйнування) зорового нерва й призводять до дефектів поля зору, 

відбуваються саме в ділянці решітчастої пластинки. Крім того, як зазначають 

фахівці, екскавація диска свідчить про перехід гіпертензії в глаукому часто 

раніше, ніж периметричні параметри, тобто перші ознаки глаукоматозної 

екскавації диска зорового нерва, як правило, з’являються раніше дефектів у 

полі зору. [43,44,94] Прогресування екскавації -її розмірів, глибини, зміни 

конфігурації -пов’язане із збільшенням виявлених раніше дефектів поля зору. 

Таким чином, початкові зміни диска зорового нерва мають істотне значення 

для діагностики глаукоми, а їх динаміка важлива для оцінювання 

ефективності проведеної терапії. Окрім того, рання діагностика та адекватне 

лікування глаукоми залишаються для лікаря наразі одним із найскладніших 

завдань [3,80].  

Вивченню деформації решітчастої пластини при глаукомі присвячено 

деякі роботи [92,106,109,135,138]. У роботах дослідників [65,133,139] 

вивчався вплив ВОТ на деформацію решітчастої пластини. На основі 

проведених досліджень було отримані дані, що підтверджують деформацію 

решітчастої пластини при глаукомі, а саме: виникають у пластинці 

деформації зсуву, витончення, збільшення площі ламінарних пір, які лежать в 

основі механізму пошкодження волокон зорового нерва [120]. 

Групою вчених були досліджені очі з глаукоматозними ушкодженнями 

диска зорового нерва у високо короткозорих пацієнтів з глаукомою й 

пацієнтів з високою короткозорістю, у яких зоровий нерв не пошкоджено ні 

при глаукомі, ні за будь-якої іншої патології. До групи з відсутністю високої 

короткозорості були включені очі після енуклеації у зв’язку із злоякісною 

хоріоідальною пухлиною й пацієнти з відсутністю короткозорості та 

наявністю глаукоми. Енуклеація була проведена внаслідок больової 

глаукоми, яка не купіювалася. Зір в обох групах практично був відсутній. 
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Одразу після енуклеації очі фіксували в розчині 4 % формальдегіду і 1 % 

глутарового альдегіду. Залишали у фіксаційному агенті протягом одного 

тижня до їх подальшого оброблення для гістологічного секціонування. 

Підготовка не змінювалася залежно від груп. Далі передньозадній сегмент 

розрізався через макулу й диск зорового нерва. Ці сегменти були зневоднені 

в спирті, заливалися парафіном, розрізалися для світлової мікроскопії. 

Вимірювали такі параметри: 5 точок стоншування РП, а саме: у центрі 

зорового нерва (ЗН), біля краю ЗН, в інтермедіарній позиції між центром ЗН і 

краєм ЗН, довжину переднього й заднього простору РП. Для оцінювання 

вірогідності методу, випадковим чином 10 обраних гістологічних зрізів диска 

зорового нерва були оцінені 10 разів. Відтворюваність була визначена як 

коефіцієнт варіації, визначеної як відношення середнього значення 

стандартних відхилень поділене на середнє значення засобів. Показники РП 

групи пацієнтів з міопією високого ступеня порівняно з групою норми 

показали, що решітчаста пластинка була значно (р<0,001) тоншою у хворих 

на міопію високого ступеня, ніж у групі контролю. Відношення довжини 

внутрішньої решітчастої пластинки до зовнішньої довжини решітчастої 

пластинки істотно не змінюються між двома досліджуваними групами. У 

ході дослідження виявлено потоншення решітчастої пластини у всіх зонах 

практично вдвічі, що повинно позначатися на зорових функціях хворого з 

даною патологією [97,102,122]. 

Вітальні дослідження. Існує низка наукових робіт, присвячених 

вивченню зміни решітчастої пластини при глаукомі за допомогою вітальних 

методів дослідження Tadamichi Akagi зі співавторами [102] методом 

адаптивної оптичної скануючої лазерної офтальмоскопії (AOSLO). Погана 

видокремнівність зображення очного дна за допомогою кольорового 

фотографування й скануючої лазерної офтальмоскопії (SLO) відбувається 

перш за все через відхилення очної оптики. Адаптивна оптика (АО) системи, 

що складається з датчика хвильового фронту для вимірювання очних 

відхилень, і деформуюче дзеркало або просторовий оптичний модулятор для 
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компенсації виміряних аберацій, використовується для підвищення 

видокремнівності зображень очного дна очей in vivo. Застосування 

спеціальної насадки АО на обладнання, такої як скануючий лазерний 

офтальмоскоп і камери очного дна, дозволило дослідникам визначити 

відхилення мікроструктур очного дна, у тому числі фоторецепторів у 

пацієнтів з колірною сліпотою, фовеальною гіпоплазією, друзами диска 

зорового нерва або іншими оптичними невропатіями, макулярних 

мікроотворів, успадкування дегенерації сітківки і центральної серозної 

хоріоретінопатії. 

Прототип системи AOSLO використовується для отримання зображень 

ламінарної поверхні. Система складається з трьох основних оптичних 

підсистем. У підсистемі SLO використовували суперлюмінесцентний діод 

840-nm як джерело світла й рідкокристалічний модулятор як коректор 

хвильового фронту. Горизонтальні растрові сканування були створені 

резонансним сканером (SC-30; Electro-Optical Products Corp., Fresh Meadows, 

NY) і вертикальні скани були виконані за допомогою гальвонометра (6230H; 

Cambridge Technology, Inc., Lexington, MA). Використовували 2,0 Airy disc 

confocal pinhole. Зображення з високою видокремнівністю були отримані з 

частотою 10 кадрів за секунду. Синусоїдальне спотворення отриманого 

зображення було виправлено в автономному режимі. Кожне зображення 

зберігалося у форматі Audio Video Interleave (.avi) на комп’ютері. Для 

створення широкого поля зображення використовували 910-нм SLD як 

джерело світла. Поле зображення було 288 по горизонталі і 248 по вертикалі. 

Система AOSLO сканує диск зорового нерва з поверхні до дна. Перші 

зображення, що показують чіткі структури пір пластини були зафіксовані. 

Сканування було проведене на всю глибину решітчастої пластини. 

Результати зображення за допомогою AOSLO порівнювалися з кольоровою 

фотографією диска зорового нерва того самого ока. Далі за допомогою 

програми Adobe Photoshop (Adobe Systems, San Jose, CA) зображення 

накладалися одне на одне [116,135] . 
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Для порівняння AOSLO, SLO без АТ і кольорової фотографії диска 

число всіх видимих пір диска було підраховано. Для порівняння груп норми 

й глаукоми число видимих пір при AOSLO у всіх 40 очах (20 норма і 20 

глаукома) було підраховане за допомогою програми AOSLO [45] .  

Heidelberg Retina томограф II (HRT II; Heidelberg Engineering) був 

використаний для вимірювання площі диска й екскавації диска, а для 

отримання SLO зображень без АО. HRT II був також використаний для 

отримання найбільш можливого чіткого зображень ламінарних пір при 

клінічно доступних SLO зображень без АО.  

Були досліджені 40 очей (20 з глаукомою і 20 норма). Всі пацієнти були 

японці. Серед усіх випадків глаукоми 8 -первинної відкритокутової глаукоми 

і 12 пацієнтів з нормотензивною глаукомою. У ході дослідження було 

визначено загальну кількість ламінарних пір в ділянці диска зорового нерва у 

20 пацієнтів з глаукомою та у 20 пацієнтів з нормою. 516 (268 у верхній та 

248 у нижній зонах) та 471 (241 у верхній та 230 у нижній зонах), відповідно. 

У результаті автори дійшли висновків, що збільшення площі ламінарних пір 

значною мірою пов’язане зі збільшенням осьової довжини ока і підвищеним 

очним тиском без лікування. Хоча площа ламінарних пір не була пов’язана з 

тяжкістю дефекту поля зору, вона було значною мірою пов’язана з 

підвищеним ВОТ. Це означає, що збільшення площі пір може бути наслідком 

підвищеного ВОТ, але не обов’язково нервові волокна, що проходять через 

пори РП будуть пошкоджуватися. 

Зміна розмірів ламінарних пір може бути пов’язана з багатьма 

чинниками, такими як ремоделювання тканини й механічні деформації 

решітчастої пластинки. Деякі зміни можуть залежати від віку, осьової 

довжини й деформацій ДЗН.  

Таким чином, автори прийшли до висновку, що необхідно проводити 

дослідження для вивчення ролі РП при глаукомі та інших нейропатіях. Зміна 

в ламінарних порах після збільшення осьової елонгації та пов’язані з цим 

пошкодження в структурах ДЗН при різних патологіях слід ще вивчати, 
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оскільки співвідношення деформації диска зорового нерва й деформації РП 

та її пір залишається невідомим. Відомо лише, що тяжкість ураження буде 

залежати від ступеня пошкодження нервових і гангліозних волокон та 

ступеня зміни структури решітчастої пластини. 

Метою дослідження Brenda Nuyen зі співавторами було дослідити такі 

характеристики РП in vivo, як товщина, розмір і форма ламінарних пір за 

допомогою swept-source optical coherence tomography. Неінвазивним методом, 

що дозволяє отримувати прижиттєві зображення оптично прозорих тканин 

ока з високою просторовою видокремнівністю. Фізичний принцип роботи 

ОКТ аналогічний ультразвуковому принципу, з такою лише різницею, що в 

когерентній томографії для зондування біотканини застосовуються не 

акустичні (звукові) хвилі, а оптичне випромінювання ближнього 

інфрачервоного діапазону (843 нм), яке сканує структури крізь головний 

судинний стовбур (робить кольорове фото) з візуалізацією переднього і 

заднього відділу РП, проходячи крізь зоровий диск, склеральну й 

нейроретінальну структуру, що неможливо при звичайній оптичній 

когерентній томографії. Автори порівняли відмінності в структурах РП у 

пацієнтів з відкритокутовою й нормотензивною глаукомою. При цьому 

витончення РП вимірювалося тільки в центральній зоні [89]. 

Використовуючи цей метод, Lee і співавтори [148] створили in situ 3D 

зображення РП. За допомогою 3D зображення і В-сканування стало 

можливим обчислити мінімальну й максимальну глибину РП, які були 

підраховані й порівняні у пацієнтів з відкритокутовою глаукомою. Автори 

продемонстрували варіанти форми РП, що було неможливим при 

горизонтальному скануванні. Автори дійшли висновку, що побудування 3D 

зображення РП може допомогти в ранній діагностиці глаукоми і виявити 

пацієнтів, які знаходяться в групі ризику [142,143]. 

Usui S. і співавтори [85] досліджували витончення хоріоідеї у пацієнтів 

з високою міопією при нормотензивній глаукомі порівняно з пацієнтами, у 

яких міопія без глаукоми. Було виявлено певне витончення хоріоідеї у 
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пацієнтів з глаукомою у верхній (p <0,05), верхньотемпоральній (р<0,01), 

темпоральній (p<0,01), нижньотемпоральній (p<0,05), макулярній (p< 0,001) 

зоні. Автори зробили висновок, що судинне витончення може мати вплив на 

патогенез глаукоми, перешкоджаючи кровообігу і у такий спосіб зменшуючи 

кровопостачання РП. Самовитончення може бути причиною механічного 

розтягування склери, особливо у пацієнтів при міопії, у яких і без того тонка 

склера через розтягування передньозаднього відрізка, що згодом є причиною 

пошкодження РП. 

Brenda Nuyen, Kaweh Mansouri, Robert N Weinreb [119] 

використовували у своїй роботі прототип SS-OCT (Topcon INC., Tokyo, 

Japan). Швидкість сканування 100.000 Hz. Видокремнівність 1050nm. Ці 

особливості дозволяють вивчити задній відділ РП. Використовувалися різні 

скануючі протоколи. Автори дійшли висновків, що за допомогою Source-

swept optical coherence tomography можливо виявляти глаукому на ранніх 

стадіях. 

S.C. Park зі співавторами [82,100] у своїй роботі проводили побудову 

3D зображення переднього відділу РП, використовуючи горизонтальні EDI-

OCT B-скани (Enhanced depth imaging optical coherence tomography). У 

даному дослідженні автори оцінили загальну морфологію й положення РП 

здорових пацієнтів шляхом вимірювання глибини та вставки РП у різних 

меридіанах, використовуючи EDI-ОСТ (при режимі збільшеної глибини 

зображення (EDI)). Шляхом вимірювання відстані від позначеного 

переднього краю РП до лінії, що з’єднує два краї мембрани Бруха [136,137]. 

Попередні гістологічні [125,126] дослідження показали наявність 

низької щільності сполучної тканини, гліальних клітинних процесів та 

великий діаметр ламінарних пір у верхніх і передніх відділах РП порівняно зі 

скроневою й носовою ділянками. Імовірно це є причиною глаукомотозного 

ушкодження у волокон ДЗН, які проходять саме через верхню й передню 

ділянки РП. Інше дослідження [129] показало, що пласти РП стискаються на 

ранніх стадіях глаукоми і на більш пізньому етапі відбувається вигинання РП 
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у зворотній бік (досередини). Верхні й передні ділянки пластини 

пошкоджуються більше, ніж середня частина. Ці попередні відкриття 

свідчать про те, що в горизонтальному центральному хребті гліальна й 

сполучна тканина мають велику щільність, ламінарні пори мають менший 

діаметр та можуть бути пов’язані з більшою сприйнятливістю клітин 

нервових волокон цієї ділянки до глаукомотозного пошкодження. 

У ході цього дослідження було виявлено, що вставка РП має W-

подібний вигляд у всіх меридіанах. Крім того, глибина вставки РП мала 

більший розмір у верхній і нижній частині, ніж у носовій і скроневій 

ділянках у всіх досліджуваних очах. W-подібна форма РП передбачає, що в 

пластині є центральний хребет (range), що йде від назальної до темпоральної 

частини, через який проходять центральні судини сітківки. Тканини 

центрального хребта РП, навколо центрального судинного стовбура сітківки, 

мають вигляд горбкуватої тканини. При дослідженні РП за допомогою 3D 

зображення з використанням EDI-OCT було доведено, що існує 

горизонтальний центральний хребет, вставка РП розташована була в кінці 

(posteriorly), швидше у верхній і передній частини, ніж у назальній і 

темпоральній.  

Ці відмінності відіграють важливу роль у сприйнятливості до 

глаукоматозних пошкоджень. Необхідно провести дослідження на 

підтвердження випадковості чи закономірності даного явища. Усі названі 

методи є доказом надзвичайної важливості структури решітчастої пластини, 

пояснюють її важливу роль у фізіологічних і патологічних процесах, що 

відбуваються всередині ока. 

 

1.4 Нові можливості в лікуванні міопічної хвороби. Застосування 

атропіну сульфату в малих дозах 

Перші згадки застосування атропіну можна зустріти в літературі 16–

17 століть. В основному його застосовували жінки, щоб розширити зіниці й у 

такий спосіб посилити виразність очей. 
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Атропін є неспецифічним антагоністом мускаринових рецепторів і, 

зв’язуючись з ними в циліарному м’язі, блокує акомодацію. Традиційно 

вважалося, що атропін працює, паралізуючи акомодацію. Наприклад, атропін 

блокує ефекти локального подовження очного яблука [127]. Крім того, 

еметропізація у тварин може відбуватися навіть при руйнуванні зорового 

нерва, тобто при порушеному механізмі зворотного зв’язку, необхідного для 

акомодації [7, 20, 21]. Ці дослідження показують, що місцеві ретінальні 

механізми відповідальні за деяке регулювання рефракції. Експериментальна 

міопія може бути отримана у тварин, у яких є руйнування ядер Едінгера-

Вестфаля [22]. 

Біохімічна основа того, як атропін гальмує подовження аксіальної 

довжини очного яблука, залишається незрозумілою. Кожне з цих досліджень 

про роль різних механізмів, показує, що атропін уповільнює прогресування 

короткозорості не за допомогою акомодаційного механізму. Ці дані 

обумовили пошук інших мускаринових препаратів, які не впливають на 

акомодацію й не розширюють зіниці. 

Як медикаментозний препарат атропін, уперше описаний Уеллсом, був 

застосований у дев’ятнадцятому столітті, з метою зменшення прогресування 

короткозорості  [6]. 

У 20-му столітті через побічні ефекти, такі як параліч акомодації й 

світлобоязнь, від застосування атропіну відмовилися [41]. Сучасна ера 

використання атропіну була оголошена Bedrossian і Gostin у 1968 році. 

Вони призначали одну краплю 1 % атропіну в одне око протягом 1-го 

року та плацебо в інше око. Через 1 рік вони робили навпаки (тобто тепер в 

інше око призначали атропін, а плацебо отримувало те око, в яке раніше 

закапували атропін). 

Через один рік очі, які лікували атропіном, мали середнє зниження 

міопії на 0,21 D, тимчасом як контрольні очі, мали прогресування міопії в 

середньому на 0,82 D. Аналогічні знахідки були відмічені після реверсування 

очей наступного року. 
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Схожі результати були отримані Gimbel, Kelly і ін. [51, 75, 76, 77, 78, 

79] з 1973 по 1989 рр. Прогресування міопії у вищезазначених дослідженнях 

варіювало від збільшення на 0,22 D/рік до зменшення на 0,58 D/рік у групах 

атропіну, тоді як у контрольних групах міопія демонструвала збільшення від 

0,28 D/рік до 0,91 D/рік. Проте всі ці дослідження були ретроспективними. 

Однак з 2012 року проводяться дослідження застосування низьких доз 

атропіну 0,5 %, 0,1 %, 0,01 % в дітей шкільного віку та його впливу на 

прогресування міопії не пов’язані з акомодацією, а спрямовані на 

стабілізацію оболонок ока. В одному з досліджень Chia A. і співавторів [53, 

54,69] провели подвійне сліпе рандомізоване дослідження, у якому взяли 

участь 400 дітей протягом 5 років, котрим застосовували низькі дози 

атропіну 0,5 %, 0,1 %, 0,01 %. Дослідження було розділено на 3 етапи. 

Діти отримували атропін 1 раз на день протягом 24 місяців (етап 1), 

після чого лікування припинялося на 12 місяців (етап 2). Діти, у яких 

відмічали прогресування короткозорості (0,50 діоптрій [D], принаймні на 1-

му оці) під час 2-го етапу стали отримувати атропін 0,01 % протягом ще 

24 місяців (етап 3). На першому етапі спостерігалося помітне поліпшення 

зору у дітей, які брали високі дози атропіну, однак після 2-го етапу 

(скасування прийому крапель) прогресування міопії було нижчим у тих 

пацієнтів, які приймали 0,01 % атропін. Деяким дітям 24 %, 59 % і 68 % 

застосовували відповідно атропін у дозуванні 0,01 %, 0,1 % і 0,5 %, а тим, які 

мали прогресування у 2-ій фазі, призначали атропін 0,01 %. Найменше 

прогресування зазначалося при застосуванні атропіну 0,01 % і зберігалося 

навіть під час 3-го етапу. І зміна осі ока після 5-річного застосування була 

найнижчою в цій групі ([1,38±0,98] D, 0,75×0,48 мм) порівняно з 0,1 % 

(1,83×1,16 D, P=0,003, 0,85×0,53 мм, P=0,144) і 0,5 % (1,98×1,10 D, P<0,001; 

0,87×0,49 мм, P ¼ 0,075). 

Після закінчення дослідження автори дійшли висновку, що атропін в 

дозуванні 0,01 % ефективніший в уповільненні прогресування міопії та має 

менші побічні ефекти порівняно з більш високими дозуваннями атропіну. 
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Зарубіжне застосування малих доз атропіну представлено такими 

препаратами: 

1) Myatro Eye Drops 5 ml ENTOD PHARMACEUTICALS LTD 

Речовина: ATROPINE SULPHATE (0.01 % w/v) Ashirwad building, S.V.Road, 

Opp. Badi Masjid, Bandra(W), Mumbai-400050, INDIA; 

2) MYOPINE 5ML EYE DROPS 0.01 % Entod Pharmaceuticals Ltd. 

Речовина: ATROPINE SULPHATE (0.01 % w/v); 

3) Atroped 0.01 % Eye Drop MANUFACTURER виробництва Sunways 

India Pvt Ltd SALT COMPOSITION склад: 

ATROPINE SULPHATE (0.01 % w/v). 

Каротиноїди, лютеїн і зеаксантин та омега-3 жирні кислоти. 

Застосування зеаксантину, лютеїну і B-каротину відіграють важливу 

роль у харчуванні внутрішніх оболонок ока. Їх застосування може 

мінімізувати розвиток патологічних процесів у макулі й прогресування 

міопії.  

Здатність лютеїну змінювати довжину очей виявили в експерименті, 

який визначив, що бета-каротин, лютеїн і зеаксантин активують продукцію 

гіалуронової кислоти в клітинах шкіри [134]. Ці дієтичні добавки похідні 

каротиноїдних пігментів (бета-каротин, лютеїн/зеаксантин) активують 

гистерезис гіалуронової кислоти в очах, що пояснює регресивну дію лютеїну 

на розвиток короткозорості, оскільки гіалуронова кислота є 

просторовозаповнюючою молекулою в склоподібному тілі ока [16,17]. 

Три дієтичних каротиноїди -лютеїн, зеаксантин і мезозаксантин -

утворюють пігмент у макулі («макулярний пігмент»), який захищає мільйони 

фоторецепторних клітин, розташованих у цій невеликій ділянці центральної 

сітківки [63,140]. 

Зокрема, антиоксидантні та протизапальні властивості макулярного 

пігменту знижують окислювальний стрес на сітківці, викликаний синім 

світлом високої енергії, який, як вважається, сприяє розвитку дегенерації 

жовтої плями [18,34, 50]. 
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Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 були відкриті в результаті 

досліджень вчених, які зацікавилися відмінним здоров’ям ескімосів і 

наявністю серед них великої кількості довгожителів. Виявилося, що секрет 

криється в харчуванні, а саме -у вживанні великої кількості рибної їжі. У 

результаті досліджень складу крові представників північних народів було 

виявлено дві природні жирні кислоти, названі ейкозапентаеновою (ЕПК) і 

докозагексаєновою (ДГК), з яких складається речовина Омега-3 [78,80]. 

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти в організмі незамінні, але при 

цьому сам він їх не виробляє. Єдиним джерелом надходження є їжа. 

Дослідження вчених довели, що щоденне вживання в достатній кількості 

продуктів з вмістом кислот дає необхідну кількість цих речовин організму 

людини [107, 108, 109, 111]. Ці сполуки є дуже сильними антиоксидантами, 

здатними знижувати «поганий» холестерин і виводити вільні радикали, тому 

вони показані для попередження передчасного старіння [123, 134]. 

Омега-3 жирні кислоти захищають сітківку ока від запалень і 

окислення, а також запобігають розвитку нервово-судинних порушень, 

унаслідок яких і розвивається макулодистрофія. Докозагексаєнова кислота у 

великій кількості міститься в сітківці і є ключовим структурним елементом 

мембран клітин сітківки, що робить її незамінною для нормального 

функціонування ока. Відомо, що колбочки й палички (фоторецептори, що 

вловлюють світло) містять в собі велику кількість омега-3 кислот, а при їх 

нестачі підвищується ймовірність дегенерації жовтої плями [77, 79,108]. 

Вітаміни групи В 

Мають нейротропну дію при запальних і дегенеративних 

захворюваннях нервів. Їх призначають для усунення дефіцитних станів, а у 

великих дозах мають аналгетичні властивості, покращують кровообіг, 

нормалізують роботу нервової системи й процес кровотворення [33] . 

Вітамін В1 є дуже важливою активною речовиною. В організмі він 

фосфорилюється з утворенням біологічно активних тіаміндифосфату 

(кокарбоксилаза) і тіамінтрифосфату (ТТР). 
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Тіаміндифосфат як коензим бере участь у важливих функціях 

вуглеводного обміну, має вирішальне значення в обмінних процесах нервової 

тканини, впливає на проведення нервового імпульсу в синапсах [62]. 

Вітамін В6 діє на 4-х різних ділянках метаболізму триптофану. У 

процесі синтезу гемоглобіну вітамін В6 каталізує утворення α-аміно-β-

кетоадинінової кислоти. 

Вітамін В12 необхідний для процесів клітинного метаболізму. Він 

впливає на функцію кровотворення (зовнішній протианемічний фактор), бере 

участь в утворенні холіну, метіоніну, креатиніну, нуклеїнових кислот, має 

знеболювальну дію. 

Резюме: таким чином, міопія є поширеним захворюванням, що 

спричиняє інвалідизацію по зору. При міопії відбувається подовження очного 

яблука за рахунок розтягнення склери й збільшення передньозаднього 

відрізка ока. У задньому полюсі очного яблука розташована решітчаста 

пластина. Це дірчаста структура, яка забезпечує підтримку аксонів і 

гангліозних клітин диска зорового нерва. Решітчаста пластина має важливу 

роль у гемодинаміці й функціонуванні очного яблука. Але на сьогодні її роль 

до кінця ще не вивчена. Морфологічні методи дослідження показали, що в 

решітчастій пластині при глаукомі виникають деформації зсуву, витончення, 

збільшення площі ламінарних пір, які лежать в основі механізму 

пошкодження волокон зорового нерва. 

Існують вітальні методи, які більш присвячені вивченню змін 

решітчастої пластини при глаукомі. Ці дослідження показали зміни, 

розташування та особливості будови решітчастої пластинки. Однак при 

міопії схожі дослідження не проводилися. Слід зазначити, що зміни при 

міопічній хворобі особливо впливають на решітчасту пластинку, її структуру 

та пори. Ця структура відіграє дуже важливу роль у патогенезі міопічної 

хвороби через те, що через решітчасту пластинку проходять нервові волокна, 

судини, які підтримують здорове функціонування не тільки диску зорового 

нерва, а взагалі всього очного апарату. Вочевидь, міопія -це хвороба, яка 
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залучає склеру, судинну оболонку, зоровий нерв та нервові волокна, що 

відіграють одну з головних ролей у функціонуванні зорового апарату. 

Роботи, спрямовані на вивчення змін решітчастої пластинки при розвитку 

міопії допоможуть надалі з’ясувати механізм патогенезу міопії та механізми 

порушення зорових функцій у цієї категорії хворих і слугувати основою 

розробки методів профілактики й лікування сліпоти в людей, які страждають 

на міопію. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріали дослідження 

Дослідження складалися з експериментальної та клінічної частин. 

Відповідно до мети та завдань дослідження протягом 2016–2018 років 

проводився експеримент за участю експериментальних тварин (кролі) на 

кафедрі офтальмології Харківського національного медичного університету 

на базі експериментальної біологічної клініки Харківського національного 

медичного університету. Подальші морфологічні (гістологічні та гістохімічні 

дослідження) проводилися на кафедрі патологічної анатомії Харківського 

національного медичного університету.  

Під час експерименту нами було вивчено 42 експериментальні тварини 

(кролі) 84 ока. 24 самиці та 18 самців. Порода шиншила. У середньому віці 5 

місяців, з середньою вагою 2,5 кг. Тварини спостерігалися упродовж 6-ти 

місяців, після чого були виведені з експерименту. Утримання тварин 

здійснювалося згідно з міжнародними нормами (GLP).  

Критерії включення: порода шиншила, вік приблизно 5 місяців, вага в 

середньому 2,5 кг. 

Критерії виключення: вік молодше 5 місяців та старше 6 місяців, 

менше 2 кг та більше 3 кг, хворі кролі. 

Вагітні кролі не були об’єктами клінічного дослідження.  

Під час експерименту відносно тварин було застосовано інстиляції 

атропіну в концентрації 0,5 % та 0,01 % 1 раз на день. 

Тварин було розподілено на 2 групи та контрольну групу залежно від 

концентрації інстиляцій атропіну сульфату. 1-у групу (0,5 %) склали 

19 тварин (38 очей), 12 самиць та 7 самців. У 2 групі 0,01 % 15 тварин 

(30 очей), 10 самиць та 5 самців. У групі контролю було 8 кролів (16 очей). 

2 самиці та 6 самців. 

Експеримент було проведено за стандартних умов на базі Харківського 
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національного медичного університету. Усі експериментальні дослідження 

проведено з дотриманням принципів біоетики, викладених в Ґельсінській 

декларації та Законі України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» (№ 1759-VI від 15.12.2009), та з урахуванням рекомендацій 

Мішалова В. Д. і співавторів (2007) щодо проведення наукових 

морфологічних досліджень [28]. 

Відповідно до мети та завдань дослідження протягом 2016–2018 років 

проводилося спостереження та обстеження 120 пацієнтів (230 очей) кафедри 

офтальмології Харківського національного медичного університету на базі 

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня -центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» зараз КНП Харківської обласної ради «Обласна 

клінічна лікарня» та у медичному центрі «Зір». 

Проведено комплексне діагностичне обстеження 120 осіб, 230 очей. 

Серед всіх осіб, що пройшли обстеження було 120 хворих (230 очей), з яких 

64 жінки [(53,33 ± 6,44) %] та 56 чоловіків [(46,67 ± 6,44) %]. Група контролю 

склала 20  волонтерів без міопії (40 очей), з яких 11 жінок та 9 чоловіків 

порівнянні за статтю та віком. Дані про розподіл пацієнтів за статтю 

наведено в таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів (групи І-ІV) за статтю 
 Міопія високого 

ступеня 
(група І) 

Міопія 
середнього 

ступеня 
(група ІІ) 

Міопія 
слабкого 
ступеня 

(група ІІІ) 

Контрольна 
група 

(група ІV) 

n=41  n=39  n=40  n=20  
Стать Абс % Абс % Абс % Абс % 
Чоло- 
віки 

19 52,94±12,11 18 53,33±12,88 19 39,29±9,23 9 41,67±14,23 

Жінки 22 47,06±12,11 21 46,67± 12,88 21 60,71±9,23 11 58,33±14,23 
Примітка. Відмінності між кількістю чоловік і жінок при однаковому 

ступені міопії незначущі (р > 0,05) 
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Усі пацієнти, що брали участь у дослідженні, були працездатного віку -

від 18 до 45 років. Середній вік пацієнтів становив (31,5±13,5) року. Дані про 

розподіл пацієнтів І–ІV груп за віком наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл пацієнтів (групи І–ІV) за віком 

Групи Кількість 

осіб, n 

Вік осіб, що пройшли обстеження 

18-25 26-35 36-45 

Абс. % Абс. % Абс. % 

І 41 14 41,18± 

11,94 

15 47,06±

12,11 

12 11,76 ± 

7,81 

ІІ 39 12 40,00± 

12,65 

14 33,33±

12,17 

13 26,67 ± 

11,42 

ІІІ 40 12 42,86± 

9,35 

15 35,71± 

9,06 

13 21,43± 

7,75 

ІV 20 8 41,67± 

14,23 

7 50,00± 

14,43 

5 8,33± 

7,98 

Усього 120 46  51  43  

 

Робота з хворими проводилась із дотриманням загальних вимог та 

положень щодо біоетики, які схвалені Першим національним конгресом з 

біоетики (Київ, 2001), а також з узгодження Етичної комісії з питань етики та 

біоетики Харківського національного медичного університету. 

В залежності від ступеня міопії усі пацієнти були розподілені на 3 

групи. До групи І увійшли хворі з міопією високого ступеня - 41 осіб 78 очей 

(19 жінок [(47,06 ± 12,11) %] та 22 чоловіків [(52,94 ± 12,11) %]) з гостротою 

зору 0,17± 0,02. Другу групу (група ІІ) склали хворі з міопією середнього 

ступеня -39 осіб 76 очей (18 жінок [(46,67 ± 12,88) %] та 21 чоловіків [(53,33 

± 12,88) %]) з гостротою зору 0,46 ± 0,01. Хворі з міопією слабкого ступеня 
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увійшли до третьої групи (група ІІІ) - 40 осіб 76 очей. З них було 23 жінок 

[(60,71 ± 9,23) %] та 17 чоловіків [(39,29 ± 9,23) %] з гостротою зору 0,70 ± 

0,01. 

До контрольної групи (група ІV) увійшли пацієнти без міопії -20 осіб, 

40 очей. Гострота зору 0,97±0,01. З них було 11 жінок [(58,33 ± 14,23) %] та 9 

чоловіків [(41,67 ± 14,23) %]. 

Критеріями включення до дослідження було: працездатний вік 

пацієнтів -18-45 років, міопія слабкого ступеню, міопія середнього ступеня та 

міопія високого ступенів.  

Критеріями виключення були: вік молодше 18 та старше 45 років; 

наявність іншої офтальмологічної патології (гіперметропія, астигматизм, 

початкова, незріла, перезріла катаракта, вікова макулярна дегенерація, 

глаукома, грубі помутніння склоподібного тіла, хоріоретиніт різної етіології, 

атрофія дисків зорового нерву) та соматичної (цукровий діабет, артеріальна 

гіпертензія). Міопія високого ступеня більше 10 D. Фізіологічний 

астигматизм не більше 1 D. 

Спостереження хворих проводили протягом двох років. Усім 

пацієнтам, які брали участь у дослідженні (32 хворих з міопією середнього 

ступеня та 35 осіб з міопією високого ступеня), до початку лікування 

проведено стандартне офтальмологічне дослідження (візометрію з корекцією 

та без, тонометрію, біомікроскопію переднього відрізка ока і склоподібного 

тіла, офтальмоскопію очного дна, вимірювання аксіальної довжини ока 

передньозаднього відрізка ока (ПЗВ), автокераторефрактометрію). 

Пацієнти основної групи отримували вітамінні препарати з вмістом 

каротиноїдів, лютеїну, зеаксантину та омега-3 жирних кислот 

(Нутроф®Форте)+ вітаміни групи В (МІЛЬГАММА® (MILGAMMA® ). 

Нутроф®Форте №30 по 1 купсулі під час їди 1 раз на день протягом 

12 тижнів. (Висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи № 05.03.02-06/23255 від 02.06.2015р не є лікарським засобом). 

Вітаміни групи В (МІЛЬГАММА® (MILGAMMA® ) р-н д/ін. амп. 2 мл, 
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№ 10 внутрішньом’язово 2 рази на тиждень упродовж 1 місяця (наказ МОЗ 

України від 03.11.2008 №620) є безпечними і не спричиняють негативних 

проявів у клінічній картині та лабораторних показниках. 

Контрольна група лікування не отримувала. 

Обстеження проводили до лікування, а також через 2, 6, 12 та 

18 місяців. Тривалість спостереження –до 2-х років. 

Оцінювання ефективності досліджуваного комплексу проводилося на 

підставі клінічних та офтальмологічних результатів досліджень. Клінічна 

оцінка методу включала оцінювання скарг, динаміки об’єктивних проявів 

захворювання. Офтальмологічна ефективність полягала в стабілізації зорових 

функцій на підставі перевірки гостроти зору з корекцією та без корекції, а 

також периметрії Humphrey. 

 

2.2 Методи дослідження 

Загальне офтальмологічне дослідження. 

Усі пацієнти були опитані на наявність скарг, був проведений 

ретельний збір анамнестичних даних.  

Комплексне клінічне та діагностичне загальноофтальмологічне 

обстеження хворих було проведено із застосуванням таких методів: 

стандартні клінічні методи (візометрія, офтальмоскопія, тонометрія за 

методом Маклакова, з попереднім закапуванням анестетика (розчин Алкаїну 

0,5 % фірми Alkon), еластотонометрія з попереднім закапуванням анестетика 

(розчин Алкаїну 0,5 % фірми Alkon), та додаткові: ультразвукова біометрія, 

статична периметрія, автокераторефрактометрія, оптична когерентна 

томографія (ОКТ). 

Статична периметрія Humphrey проводилися за загальноприйнятною 

методикою на апараті HFA II 750-31582-5.1.1/5.1.1. (Carl Zeiss, Німеччина). 

Під час дослідження визначали такі показники, як:  

1. MD -mean deviation (середнє відхилення) -відображає середнє 

зниження світлочутливості. 
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2. PSD -pattern standard deviation (патерн стандартного відхилення). 

Характеризує вираженість локальних дефектів. 

Офтальмоскопія проводилася з використанням щільної лампи Alcon SL 

1000 та офтальмоскопа Welch Allen Auto Step Coaxial Ophthalmoscope. 

Оптична когерентна томографія  

Дослідження ОКТ ділянки виходу диска зорового нерву проводилося 

на апараті RTVue-100 Fourier-Domain Optical Coherence Tomography (OCT) 

from Optovue Incorporated -комп’ютеризованому високоточному оптичному 

приладі, що формує зображення зрізів сітківки ока з аксіальним розрішенням 

менше 10 мікрометрів. Отримані результати завдяки стандартній 

комп’ютерній програмі для розрахування параметрів диску зорового нерва 

(ДЗН) RTVue optovue version 6.11. 

Було досліджено ДЗН за стандартною методикою. Технічно оптичну 

когерентну томографію здійснювали так. Під час дослідження очного дна 

пацієнтам одноразово проводили розширення зіниць із застосуванням 1 % 

розчину циклопентолату (Цикломед). Розчин циклопентолату 1 % крапали 

1 раз по 1 краплі [125]. 

Після введення даних пацієнта (номер картки, прізвище, ім’я, дата 

народження) розпочинали дослідження. Пацієнт фіксував погляд на 

миготливому об’єкті в лінзі фундус-камери. Камеру наближали до ока 

пацієнта доти, поки зображення сітківки не з’являлося на моніторі. Після 

цього камеру фіксували натисканням кнопки фіксатора й регулювали чіткість 

зображення. Якщо гострота зору була низька та пацієнт не бачив миготливий 

об’єкт, то використовували зовнішнє підсвічування, а пацієнт повинен був не 

кліпаючи дивиться прямо перед собою. Оптимальна відстань між 

досліджуваним оком і лінзою камери становила 9 мм. Дослідження 

проводили в режимі perform scans (виконували сканування) і контролювали 

за допомогою панелі управління, представленої у вигляді регуляторних 

кнопок і маніпуляторів, розділених на шість функціональних груп. Далі 

здійснювали вирівнювання та очищення виконаних сканів від перешкод. 
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Після обробки даних проводили вимірювання досліджуваних тканин та 

аналіз їх оптичної щільності. Отримані кількісні вимірювання порівнювали з 

даними пацієнтів контрольної групи -(група ІV). Визначали 12 показників 

ДЗН: об’єм нейроретінального паска (Rim Volume); об’єм ДЗН (Nerve Head 

Vlm); площу ДЗН (Optic disc area); об’єм нейроретінального паска (Rim 

Volume); середню товщину шару нервових волокон сітківки (RNFL Thikness) 

-усередині (Avg RNFL) у верхньому квадранті (Sup Avg) та нижньому 

квадранті (Inf Avg); середню товщину комплексу гангліозних клітин сітківки 

(GCC Thikness Average) -уверху (Sup GCC) та внизу (Inf GCC); фокальну 

втрату об’єму комплексу гангліозних клітин (FLV), глобальну втрату об’єму 

комплексу гангліозних клітин сітківки (GLV). 

Усі показники порівнювалися із даними контрольної групи (група ІV). 

Результати отримані завдяки стандартній комп’ютерній програмі для 

розрахування параметрів диску зорового нерва (ДЗН) RTVue optovue 

version 6.11 (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1 Приклад результату ОКТ диска зорового нерва пацієнта К. 
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Для того, щоб характеризувати РП, при використанні ОСТ нами були 

розроблені маркери визначення РП та її параметрів [31]. 

Автокераторефрактометрія 

Авторефрактометрія проводилася із застосуванням апарата 

автокераторефрактометра Topcon KR-8800 за таким принципом. 

Автокераторефрактометр випромінював пучок інфрачервоного світла. 

Зображення цього пучка фіксувалося датчиками до та після виходу світла з 

ока. Уся процедура виконувалася в автоматичному режимі, пацієнтові слід 

було деякий час зберігати нерухомість та сфокусувати погляд на фіксаційній 

мітці. Фіксаційну мітку встановлювали на максимально віддаленій відстані. 

Під час дослідження очного дна пацієнтам одноразово проводили 

розширення зіниць із застосуванням 1 % розчину циклопентолату 

(Цикломед). 

Показники, які наводилися в паперовому варіанті результатів 

дослідження, оцінювали за такими критеріями: Ref -результати 

рефрактометрії, L -ліве око, R -праве око, Sph - оптична сила сферичної 

лінзи, яка відповідала рефракції ока в одному з двох головних меридіанів, 

наведена в діоптріях (D), PD -відстань між зіницями, Cyl -оптична сила 

циліндричної лінзи, яка відображає рефракцію ока в іншому головному 

меридіані, наведена в діоптріях (D).  

Ультразвукова біометрія 

Ультразвукову біометрію проводили за загальноприйнятою методикою 

на біометрії (Topcon ALADDIN) за допомогою Aladdin Summary (V. 1.4.0). 

Завдяки використанню 20 MHz зонда діагностична система забезпечувала 

виокремнівність 0,1 мм і ехографічну глибину 30-40 мм, що покращувало 

видимість патологій, які важко визначаються, в оці пацієнта і що особливо 

важливо, збільшувала ймовірність отримання об’єктивних аксіальних 

відстаней. Усі вимірювання проводилися автоматично, потрібно лише точне 

розташування датчика приладу. Аналізували ПЗВ. 
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Гістологічні та гістохімічні методи дослідження. 

При дослідженні експериментального матеріалу всіх груп у кожному 

випадку обидва енуклейованих очних яблука тварин фіксували в 

забуферному 10 % водному розчині нейтрального формаліну протягом 72-х 

годин. Після фіксації було проведене висікання передньозаднього сегмента 

очного яблука, що проходило через зіницю й зоровий нерв. Матеріал 

піддавали стандартній целоїдин-парафіновій проводці, після чого на 

мікротомі-кріостаті МК-25 готувалися серійні зрізи завтовшки 4-5 мкм, що 

проходили через центральну частину оптичного диска. Оглядові препарати, 

забарвлені гематоксиліном і еозином, використовувалися для загального 

оцінювання стану досліджуваних тканин. Забарвлення препаратів 

пікрофуксином за методом ван Гізона здійснювали для виявлення й 

диференціювання сполучнотканинних структур. Гістологічні та гістохімічні 

методики виконувалися за приписами, викладеними в посібниках з 

гістологічної техніки та гістохімії [26, 35]. 

Для об’єктивізації результатів дослідження застосовувався 

морфометричний метод, вимірювалися такі морфометричні параметри: 

товщина склери, товщина решітчастої пластинки, товщина стінки пір 

решітчастої пластинки, товщина шарів сітківки. Дослідження 

мікропрепаратів, забарвлених гістологічним і гістохімічним методами, а 

також морфометричне дослідження здійснювалось на мікроскопі Olympus 

BX-41 з використанням програм Olympus DP-Soft (Version 3:1) і Microsoft 

Excel. Кількісні та якісні показники вивчали як мінімум на 8−10 випадково 

обраних полях зору мікроскопа гістологічних зрізів при збільшенні ×100, 

×200, ×400 залежно від необхідності [5]. 

За допомогою імуногістохімічного методу дослідження на парафінових 

зрізах завтовшки 4-5 мкм шляхом непрямого методу Кунса в модифікації 

Brosman M. виявляли інтерстиційні колагени I і ІІІ типу [62]. Для типування 

колагенів використовували моноклональні антитіла (МКА) до колагенів I і III 

типів фірми Novocastra Laboratories Ltd, UK. Як люмінесцентну мітку 
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використовували Fab-2-фрагменти кролячих антитіл проти імуноглобулінів 

миші, мічені ФІТЦ (флуоресцеїну ізотіоціанат). Гістологічні препарати 

вивчали в люмінесцентному мікроскопі «Axioskor 40» (Carl Zeiss, Німеччина) 

з використанням фотокамери Pixera. Шляхом цитофототометричного 

дослідження проводили оцінку експресії кожного маркеру з визначенням 

оптичної щільності імунофлюоресценції колагенів I, III типів за допомогою 

методу Губіної-Вакулік Г.І. і співавт. 2009 рік [30] і виражали в умовних 

одиницях світіння (ум. од. св.). Кількісні та якісні показники експресії 

маркерів вивчали як мінімум на 8−10 випадково обраних полях зору 

мікроскопа гістологічних зрізів при збільшенні ×100 та ×600 (коли це було 

необхідно). 

Цифрові дані морфометричного й цитофотометричного досліджень 

обробляли методами математичної статистики з використанням варіаційного 

та альтернативного аналізів, обчислювали середню арифметичну, ступінь 

дисперсії, середнє квадратичне відхилення, середню помилку різниці, 

імовірність відмінності. Оцінювання відмінностей між двома незалежними 

малими вибірками визначали за допомогою U-критерію Манна–Уїтні. При 

визначенні ступеня ймовірності допускали точність р<0,05, що, як відомо, 

відповідає Р>95,0 % [38]. Вивчення препаратів, забарвлених гістологічними і 

гістохімічними методами, а також морфометричне й цітофотометріческое 

дослідження проводилися на мікроскопі Olympus BX-41 з використанням 

програм Olympus DP-Soft (Version 3.1) і Microsoft Excel [5]. 

 

2.3 Статистична обробка отриманих результатів  

У ході дослідження хворих з міопією різного ступеня було отримано 

різноманітні функціональні й структурні показники, які виражалися у вигляді 

кількісних показників (гострота зору, площа диска зорового нерва) або у 

вигляді номінальних даних (стать). Деякі дані досліджень були 

формалізовані й представлені в розробленій засобами MS Excel електронній 

базі даних. 
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Статистична обробка отриманих результатів проводилася за 

допомогою сучасних статистичних методів аналізу на персональному 

комп’ютері з використанням пакету ліцензійної програми «STATISTICA® for 

Windows 6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5).  

Для подання кількісних показників розраховувалося середнє значення 

змінної, стандартне відхилення (±SD) або помилка середнього (±m). У разі 

істотної асиметрії розподілу кількісних показників у роботі розраховувалося 

медіанне значення (Ме), значення першого й третього квартилів. 

Для порівняння середніх значень у двох незалежних групах 

використовували U-критерій Манна–Уїтні (Mann-Whitney test), який є 

найбільш потужним непараметричним альтернативним t-критерієм 

Стьюдента.  

При вивченні динаміки зміни середніх значень у досліджувальних 

групах використовували Т-критерій Вілксона (Wilcoxon test) для двох 

залежних (пов`язаних) вибірок.  

При порівнянні трьох і більше груп використовувався Н-критерій 

Крускала-Уоллісa (Kruskal-Wallis test). Цей критерій визначався для 

оцінювання відмінностей одночасно між трьома і більше вибірками за рівнем 

якої-небудь ознаки й може розглядатися як непараметричний аналог методу 

дисперсійного однофакторного аналізу для незв’язних вибірок. 

 Для порівняння структури груп у відсотках (P%±m%) в різні терміни 

спостереження ми використовували критерій хі-квадрат. 

Нульову гіпотезу про рівність значень ознак відкидали, і відмінності 

між порівнюваними показниками вважали статистично значущими при рівні 

значущості р˂0,05. 

Робота з даними і зберігання записів. Нами були створені індивідуальні 

карти пацієнтів, до яких заносилися дані про пацієнта, перебіг хвороби та 

результати досліджень; журнал, у якому фіксували результати визначення 

(назва параметрів). Отримані показники занотовували до спеціально 

розробленої табличної бази даних і піддавали статистичній обробці й 



57 

математичному аналізу. Дані зберігаються у вигляді журналу карток 

первинної документації, журналу реєстрації результатів визначення (назва 

параметрів) і комп’ютерної бази даних. Здобувач виконував етичні вимоги 

відповідно до підтримки конфіденційності отриманої Інформації в процесі 

дослідження. Зібрані приватні дані зберігалися окремо та до них не мали 

доступу сторонні особи. Матеріали обстеження кодувалися та зберігалися 

відповідно до вимог конфіденційності та біоетики. 

 

2.4 Алгоритм діагностики решітчастої пластинки за розробленими 

маркерами  

На сьогодні існує низка робіт світових науковців щодо вивчення 

будови та морфологічних особливостей решітчастої пластинки завдяки 

розвиненню науково-технічного прогресу та наявності високотехнологічної 

апаратури. 

З урахуванням світових досліджень, у яких вивчалася будова 

решітчастої пластинки, були розроблені маркери, що допомагають виявити 

структуру та морфологічні особливості решітчастої пластинки у хворих на 

міопію різного ступеня [97, 107, 118, 121, 136].  

У своїй роботі група авторів [97] проводила побудову 3D зображення 

переднього відділу РП у практично здорових пацієнтів, використовуючи 

горизонтальні EDI-OCT B-сканування. Дослідниками були відокремлені 

видимі зони решітчастої пластини, котрі були встановлені як маркери, що 

свідчать про її розташування та особливості.  

За допомогою цих маркерів можна оцінити загальну морфологію й 

положення РП у групі норми, шляхом вимірювання глибини та вставки РП у 

різних меридіанах. Приклад наведено на рисунку 2.2 А,В,С. 

Передній край РП та місце її вставки позначено на рис. 2.2А чорними 

крапками. Вимірювали відстань між двома крапками, яка дорівнювала 

довжині D (рис. 2.2В). Білими крапками на рис. 2.2А позначено вхід 

мембрани Бруха. 
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Максимальну глибину РП (рис. 2.2А) вимірювали у такий спосіб. 

Використовуючи геометричні розрахунки опускали перпендикуляр 

(позначений чорною стрілкою), що йде вниз від середини лінії, яка з’єднує 

два краї мембрани Бруха до передбачуваної глибини РП. Середня глибина 

РП, позначена дугою S (рис. 2.2В), дорівнює довжині відрізку D (рис. 2.2В). 

Білими стрілками на рис. 2.2А позначена глибина вставки РП. 

Середня глибина вимірювалася за допомогою 11 рівномірних 

горизонтальних сканів (рис. 2.2С), використовувався EDI-ОСТ В-сканування. 

Глибину вставки РП, яка позначена білими стрілками на рис. 2.2А, 

вимірювали в 32 точках уздовж її окружності. На рис. 2.2С позначена 

чорними крапками. 

 

 
 

Рис. 2.2 Маркери видимих зон решітчастої пластинки 

 

Розроблені в дисертаційній роботі маркери були адаптовані під апарат 

та програму ОКТ, ліцензовані в Україні, що дало можливість обчислити 

показники решітчастої пластинки (рис. 2.3). 

За розробленими маркерами було обчислено такі параметри: 

1) глибина вставки РП. Цей параметр визначався наступним чином. 

Проводилася горизонтальна лінія, яка з’єднувала два краї мембрани Бруха, та 

друга лінія, яка з’єднувала два краї передбачуваної вставки РП. Далі від лінії 
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мембрани Бруха опускався перпендикуляр до лінії яка позначає місце 

вставки РП. Довжина цього перпендикуляра є глибиною вставки. 

2) довжина від одного краю мембрани Бруха до іншого. Визначалась як 

довжина лінії, котра з’єднує обидва краї мембрани Бруха. 

3) максимальна глибина залягання РП. Вимірювалась як відстань від 

лінії, яка з’єднує 2 краї мембрани Бруха до передньої передбачуваної 

поверхні РП. 

4)довжина від одного краю залягання РП до іншого. Вимірювалась як 

довжина лінії, між двома краями передбачуваного залягання РП. 

 

 
 

Рис. 2.3 Розроблені та адаптовані маркери решітчастої пластинки 

 
Матеріали розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Пат. на корисну модель № 119345 UA, МПК A61B3/10. Спосіб 

діагностики ступеня морфо-функціональних змін решітчастої пластинки ока 

у хворих з міопією / А.О. Гуліда, П.А. Бездітко. № u201702578; заявл. 

20.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18 [31].  

2. Bezditko P., Gulida A. Determination of the location of the lamina 

cribrosa with application of the developed criteria based on optical coherence 
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tomography data “DOG-2016” : abstracts, 29 September-2 October 2016. Berlin, 

2016. Р. 97 [59]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ДІЛЯНКИ ВИХОДУ 

ЗОРОВОГО НЕРВА У ХВОРИХ НА МІОПІЮ РІЗНОГО СТУПЕНЯ 

 

3.1 Особливості морфологічних змін диска зорового нерва залежно 

від ступеня міопії 

Дослідження ОКТ ділянки виходу диска зорового нерву проводилося 

на апараті RTVue-100 Fourier-Domain Optical Coherence Tomography (OКT) 

from Optovue Incorporated.  

Результати показників диску зорового нерва були розподілені за 

групами та наведені в таблиці 3.1. Проводили порівняння всіх показників між 

всіма групами. 

При аналізі показників ДЗН пацієнтів з міопією різного ступеня та 

контрольної групи було визначено таке. Визначено відмінність даних 

середньої товщини шару нервових волокон сітківки в середині (Avg RNFL), у 

верхньому (Sup Avg) та нижньому квадранті (Inf Avg) між показниками 

контрольної групи та І й ІІ -зниження показника (р < 0,05). Також 

спостерігалася різниця між значеннями показника між групами хворих І, ІІ, 

ІІІ (р < 0,05). Найменші значення показника (майже на 20 % нижчі, ніж дані 

контрольної групи) спостерігалися в групі І. 

Показники обсягу нейроретінального паска (Rim Volume) групи І 

більше показників контрольної групи в 2,8 рази а групи ІІ в 1,6 рази. Також 

спостерігалися відмінності між значеннями показників груп І, ІІ, ІІІ 

(р < 0,05). 

Так само наявне збільшення показника площі нейроретінального паска 

(Rim Area) у дослідних групах порівняно з даними контрольної групи на  

40 %, 20 % та 10 % (р < 0,05). Причому цей параметр у І групі на 20 % 

перевищував зазначений показник у ІІ групі (р < 0,05), а у ІІ групі, у свою 

чергу, був більше на 12 %, ніж у ІІІ групі (р < 0,05). 
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Таблиця 3.1 

Розподіл показників диска зорового нерва за групами 

Показник Група І 
(висока), 

n=78 

Група ІІ 
(середня), 

n=76 

Група ІІІ 
(слабка), 

n=76 

Група IV, 
n=40 

Avg RNFL 
мкм 

91,11±2,31 

2, 3, 4 

96,05±2,26 

1, 3, 4 

102,06±2,14 

1, 2 

105,21±2,48 

1, 2 

Sup Avg мкм 89,74±2,45 

2, 3, 4 

97,48±2,44 

1, 3, 4 

102,62±2,25 

1, 2 

104,42±2,64 

1, 2 

Inf Avg мкм 91,48±2,06 

2, 3, 4 

96,74±2,01 

1, 3, 4 

101,49±2,74 

1, 2 

105,98±2,99 

1, 2 

Rim volume 
мм3 

0,40±0,09 

2, 3, 4 

0,22±0,03 

1, 3, 4 

0,16±0,02 

1, 2 

0,14±0,02 

1, 2 

Nerve Head 
Vlm мм3 

0,55±0,09 

2, 3, 4 

0,36±0,04 

1, 3, 4 

0,28±0,02 

1, 2, 4 

0,22±0,02 

1, 2, 3 

Optic disc area 

мм2 
1,42±0,08 

2, 3, 4 

1,59±0,06 

1, 3, 4 

1,88±0,08 

1, 2, 4 

2,20±0,14 

1, 2, 3 

Rim area мм2 1,38±0,09 
2, 3, 4 

1,19±0,08 

1, 3, 4 

1,06±0,03 

1, 2 

1,00±0,06 

1, 2 

Avg GCC (μm) 84,92±1,94 

2, 3, 4 

89,12±1,43 

1, 3, 4 

95,43±1,88 

1, 2 

96,97±2,52 

1, 2 

Sup GCC (μm) 86,56±1,40 

2, 3, 4 

89,42±1,28 

1, 3, 4 

95,54±2,06 

1, 2 

97,36±1,94 

1, 2 

Inf GCC (μm) 83,63±2,34 

2, 3, 4 

88,64±2,22 

1, 3, 4 

95,74±2,42 

1, 2 

98,52±3,19 

1, 2 

FLV (%) 4,50±0,47 

2, 3, 4 

3,51±0,31 

1, 3, 4 

1,14±0,22 

1, 2, 4 

0,66±0,14 

1, 2, 3 

GLV (%) 14,54±2,74 

2, 3, 4 

9,35±1,45 

1, 3, 4 

4,93±0,79 

1, 2, 4 

3,31±0,61 

1, 2, 3 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника групи І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника 
групи ІІ; 3 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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Спостерігається збільшення фокальної втрати об’єму комплексу 
гангліозних клітин (FLV) проти показників контрольної групи в 6,8; 5,3 та 1,7 
рази (відповідно груп І, ІІ та ІІІ, р < 0,05). Причому, у І групі цей параметр 
перевищував у 1,3 рази аналогічний показник у ІІ групі, який був більшим у 
3,1 рази, ніж у ІІІ групі (р < 0,05). 

Фіксується збільшення глобальної втрати об’єму комплексу 
гангліозних клітин сітківки (GLV) порівняно з показниками контрольної 
групи в 4,4; 2,8 та 1,5 рази (відповідно групи І, ІІ та ІІІ). Слід зазначити, що 
значення GLV у І групі було більшим в 1,6 рази, ніж у ІІ групі, яке 
перевищувало зазначений показник у ІІІ групі у 1,9 рази (р < 0,05). 

При визначенні показників середньої товщини комплексу гангліозних 
клітин сітківки (GCC Thickness Average), зокрема вверху (Sup GCС) та внизу 
(Inf GCС), відзначається зменшення значень груп І, ІІ порівняно з 
контрольною (р < 0,05). Найменші значення спостерігаються в групі І (хворі з 
міопією високого ступеня). У міру зростання ступеня міопії у пацієнтів 
спостерігається зниження даних середньої товщини комплексу гангліозних 
клітин сітківки порівняно з нормою. 

Що стосується показників об’єму ДЗН (Nerve Head Vlm) та площі ДЗН 
(Optic disc area), то спостерігаються відмінності між значеннями середніх 
показників контрольної групи та груп І-ІІІ, а також між показниками самих 
груп хворих (р < 0,05). 

Відзначається збільшення середнього показника Nerve Head в 2,5; 1,6 ; 
1,2 рази в порівнянні з даними груп І, ІІ, та ІІІ (р < 0,05). 

Спостерігаються зниження значень Optic disc area проти даних 
контрольної групи в 1,8; 1,4; 1,2 рази згідно з даними груп І, ІІ, та ІІІ 
(р < 0,05). 

У міру зростання ступенів міопії (від слабкого до високого) у пацієнтів 
спостерігаються зміни даних. Найсуттєвіші зміни порівняно з нормою 
спостерігаються у хворих з міопією високого ступеня. 

Більш детально значення показників ДЗН наведено в рисунках 3.1–3.12. 
Таким чином, наведені дані свідчать, що у міру зростання ступеня 

міопії (від слабкого до високого) у пацієнтів спостерігаються зміни всіх 
показників ДЗН, за даними ОКТ. Найсуттєвіші зміни порівняно з нормою 
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спостерігаються у хворих з міопією високого ступеня. 

 
Рис. 3.1 Розподіл показника Avg RNFL за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.2 Розподіл показника Sup Avg за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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Рис. 3.3 Розподіл показника Inf Avg за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.4 Розподіл показника Rim volume за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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Рис. 3.5 Розподіл показника Nerve Head за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.6 Розподіл показника Optic disc area за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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Рис. 3.7. Розподіл показника Rim area за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.8 Розподіл показника Avg GCC за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

1,38 2, 3, 4

1,19 1, 3, 4

1,06 1, 2 1,00 1, 2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

І група ІІ група ІІІ група ІV група

m
m

I

84,92 2, 3, 4 89,12 1, 3, 4
95,43 1, 2 96,97 1, 2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

І група ІІ група ІІІ група ІV група

мк
м



68 

 
Рис. 3.9 Розподіл показника Sup GCC за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.10 Розподіл показника Inf GCC за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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Рис. 3.11 Розподіл показника FLV (%) за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.12 Розподіл показника GLV (%) за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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3.2 Клінічні характеристики змін зорових функцій при міопії 

різного ступеня 

У хворих І групи (високий ступінь міопії) показник Visus 

некорегований був найменшим (0,17 ± 0,02), тоді як у хворих IV 

(контрольної) групи -найвищим (0,97 ± 0,01) (р < 0,05). У хворих ІІ групи він 

був більшим у 2,7 рази (0,46 ± 0,01, р < 0,05) і меншим у 1,5 рази, ніж у 

пацієнтів ІІІ групи (0,70 ± 0,01, р < 0,05). Отже, за цим показником хворі всіх 

дослідних груп відрізнялися за ступенем міопії та від здорових осіб 

(рис. 3.13). 

 

 
Рис. 3.13 Розподіл показника Visus за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

За значенням ПЗВ всі групи достовірно відрізнялися залежно від 

ступеня міопії та від цього показника в осіб контрольної групи. Найбільш 

високим ПЗВ був у пацієнтів групи І (високий ступінь міопії) (28,40 мм±0,10, 
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р<0,93 р < 0,05). Меншим, ніж у групі І зазначений показник був у хворих 

групи ІІ (25,88 мм±0,56, р < 0,05), але достовірно більшим, ніж у пацієнтів 

групи ІІІ (24,68 мм±0,52) та осіб контрольної групи (23,26 мм±0,49) 

(рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.14 Розподіл показника ПЗВ за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 
За показником рефракції також спостерігалася залежність її значення 

від ступеня міопії. Найнижчим показник рефракції був у пацієнтів групи І 

(–7,97 D±0,92, р<0,05). У хворих групи ІІ цей показник (–4,52 D± 0,58) був 

достовірно вищим у 1,8 рази, ніж у пацієнтів групи І, та у 2,3 рази нижчим, 

ніж в осіб групи ІІІ (–2,00 D ± 0,37, р < 0,05). В осіб групи IV рефракція була 

достовірно найвищою (–0,15 D±0,03) (рис. 3.15). 

Найменшим показник Visus із корекцією був у хворих з високим 

ступенем міопії (група І) (0,89±0,01, р <0,05). За цим показником хворі І груп 

І та ІІІ статистично не відрізнялися між собою (0,98±0,01 та 0,99±0,01, 

відповідно, р >0,05) (рис. 3.16). 
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Рис. 3.15 Розподіл показника рефракції за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.16 Розподіл показника Visus з корекцієюекцією за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ. 
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За показником ВОТ хворі з різними ступеням міопії та здорові особи не 

відрізнялися між собою (20,60 мм. рт. ст.± 2,24; 20,43 мм. рт. ст±2,33; 

20,37 мм. рт. ст±2,19; 20,13 мм. рт. ст±2,26, відповідно, р>0,05) (рис. 3.17). 

 

 
Рис. 3.17 Розподіл показника ВОТ за групами 

 

Показник еластотонометрії (підйом) був достовірно нижчим у хворих 

на міопію груп І–ІІІ (9,97 мм. рт. ст.±0,19; 10,01 мм. рт. ст.±0,23; 

10,12 мм. рт. ст.±0,21 відповідно) порівняно з його рівнем в осіб групи IV 

(10,58 мм. рт. ст.±0,18). До того ж, за цим показником хворі на міопію не 

відрізнялися між собою за ступенем захворювання (р>0,05) (рис. 3.18). 

За показником периметрії (MD) усі групи відрізнялися одна від одної. 

Достовірно найменшим рівень MD був у хворих групи І (–7,14 Дб±0,71). У 

пацієнтів групи ІІ зазначений показник був меншим за абсолютним 

значенням (–5,64 Дб±0,58), ніж у групі І, але більшим у 3,5 рази, ніж у 

пацієнтів групи ІІІ (–1,62 Дб±0,22, р<0,05). Своєю чергою, у хворих групи ІІІ 

рівень MD був у 2,6 рази меншим, ніж у контрольній групі (1,02 Дб±0,13, 

р<0,05) (рис. 3.19). 
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Рис. 3.18 Розподіл показника еластотонометрії (підйом) за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 3.19 Розподіл показника периметрії (MD) за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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У хворих групи І показник периметрії (PSD) був найвищим (5,63 

Дб±0,68, р<0,05), тоді як особи груп ІІ–IV були статистично нерозрізнені 

(2,09 Дб±0,42; 2,18 Дб±0,53; 2,06 Дб±0,41 відповідно, р>0,05) (рис. 3.20). 

 

 
Рис. 3.20 Розподіл показника периметрії (PSD) за групами 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

3.3 Кореляційний аналіз клініко-анатомічних показників  

При проведенні кореляційного аналізу встановлено достовірний 

сильний прямий кореляційний зв’язок показника MD з ПЗВ (r=0,77) і прямий 

кореляційний зв’язок середньої сили з GLV (r=0,63). Це означає, що при 

збільшенні ПЗВ і GLV буде збільшуватися MD (табл. 3.2). 

Також виявлено достовірний сильний зворотній кореляційний зв’язок 

параметра MD з Visus (r=–0,76), рефракцією (r=–0,83) і зворотній 

кореляційний зв’язок середньої сили з Visus з корекцією. (r=–0,51), з Avg 

RNFL (r=0,58), з Sup Avg (r=–0,58), з Avg GCC (r=–0,51), з Inf GCC (r=–0,52). 

Результати доводять, що при зменшенні показників Visus, рефракції, Visus з 

корекцією., Avg RNFL, Sup Avg, Avg GCC, Inf GCC збільшується показник 

MD. 
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Таблиця 3.2 

Розподіл показників кореляції між показниками 

Показники MD PSD 

Visus -0,760132* -0,7132 

ПЗВ 0,76945 0,851088 

Рефракція -0,831941 -0,83825 

Vis з корекцією -0,505696 -0,62196 

ВОТ -0,05368 -0,052025 

Еластотонометрія  0,048112 0,04746 

Avg RNFL -0,578777 -0,49251 

Sup Avg -0,577133 -0,55726 

Inf Avg -0,481447 -0,44635 

Rim volume -0,46864 -0,554225 

Nerve Head Vlm -0,38007 -0,419103 

Optic disc area -0,403503 -0,30297 

Rim area -0,28353 -0,311888 

Avg GCC -0,509617 -0,39839 

Sup GCC -0,442756 -0,30521 

Inf GCC -0,524506 -0,42789 

FLV (%) 0,47657 0,374925 

GLV (%) 0,62893 0,596861 
Примітка. * -усі значення наведених у таблиці коефіцієнтів кореляції достовірні 

(р < 0,05) 
 

У результаті кореляційного аналізу визначено, що параметр PSD має 

сильний прямий кореляційний зв’язок з ПЗВ (r=0,85) та середньої сили з 

GLV (%) (r=0,60). Це доводить, що при збільшенні ПЗВ, GLV (%) буде 

збільшуватися PSD. 

Також визначено, що параметр PSD має достовірний сильний зворотній 
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кореляційний зв’язок з рефракцією (r=–0,84) та середньої сили з Visus 

(r=–0,71), з Vis з кор. (r=–0,62), з Sup Avg (r=–0,56). Значить при зменшенні 

рефракції Visus, Vis з кор., Sup Avg буде збільшуватися PSD. 

 

Резюме. Таким чином, у міру зростання ступенів міопії (від слабкого 

до високого) у пацієнтів спостерігаються зміни даних ДЗН і даних РП. 

Найсуттєвіші зміни порівняно з нормою спостерігаються у хворих з міопією 

високого ступеня. Спостерігається збільшення фокальної втрати об’єму 

комплексу гангліозних клітин (FLV) проти показників контрольної групи, 

збільшення глобальної втрати об’єму комплексу гангліозних клітин сітківки 

(GLV) порівняно з показниками контрольної групи. При визначенні 

показників середньої товщини комплексу гангліозних клітин сітківки (GCC 

Thickness Average), у тому числі вверху (Sup GCС) та внизу (Inf GCС), 

відзначається зменшення значень порівняно з контрольною (р < 0,05). 

 

Матеріали розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Бездітко П.А., Гуліда А.О. Особливості морфологічних змін 

показників диску зорового нерву залежно від ступеню міопії. Архів 

офтальмології України. 2020. Т. 8, № 1. С. 25–28 [11]. 

2. Бездітко П.А., Гуліда А.О. Характер морфологічних особливостей 

області решітчастої пластинки у хворих на міопію різного ступеня. 

Офтальмологічний журнал. 2020. № 1 (492). С. 33–35  [12]. 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕШІТЧАСТОЇ ПЛАСТИНКИ 

У ХВОРИХ НА МІОПІЮ РІЗНОГО СТУПЕНЯ 

 
4.1 Характер клінічних і функціональних змін у хворих на міопію 

залежно від характеристик морфологічних особливостей ділянки 

решітчастої пластинки 

За результатами ОКТ усім пацієнтам (120 особам, 230 очей) були 

проведені розрахунки показників РП на підставі розроблених маркерів. [97, 

119]. Були обчислені такі показники: довжина від одного краю мембрани 

Бруха до іншого, максимальна глибина залягання РП, глибина вставки РП, 

довжина від одного краю залягання РП до іншого (рис. 4.1–4.3). 

 

 
Рис. 4.1 Приклад дослідження показників маркерів РП за допомогою 

ОКТ у пацієнта з нормою 

 
Усі отримані дані були вивчені та розподілені за групами 1-4. 

Результати відображені в таблиці 4.1. 

При вивченні показників РП виявлено відмінності даних груп І та ІІ 

порівняно зі значеннями контрольної групи (група ІV) (р < 0,05). Також 

виявлено відмінності між значеннями показників між групами І, ІІ та ІІІ 

(хворі з різними ступенями міопії) (р < 0,05). 
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Рис. 4.2 Приклад дослідження показників маркерів РП за допомогою 

ОКТ у пацієнта з міопією слабкого ступеня 

 

 
Рис. 4.3 Приклад дослідження показників маркерів РП за допомогою 

ОКТ у пацієнта з міопією високого ступеня 
 
Довжина від одного краю мембрани Бруха до іншого в контрольній 

групі становила (1,71±0,08) мм. У групах хворих з високим та середнім 
ступенями міопії результати показника відрізняються майже на 25 % та 14 % 
відповідно. 
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Таблиця 4.1 

Розподіл показників решітчастої пластинки за групами 

Показник група І, 

n = 78 

група ІІ, 

n = 76 

група ІІІ, 

n = 76 

група IV, 

n = 40 

Довжина від 

одного краю 

мембрани 

Бруха до 

іншого, мм 

1,27±0,09 

2, 3, 4 

1,48±0,11 

1, 3, 4 

1,69±0,07 

1, 2 

1,71±0,08 

1, 2 

Максимальна 

глибина 

залягання РП, 

мм 

2,83±0,12 

2, 3, 4 

2,46±0,12 

1, 3, 4 

2,19±0,11 

1, 2 

1,92±0,12 

1, 2 

Глибина 

вставки РП, 

мкм 

418,91±24,67 
2, 3, 4 

342,32±23,39 
1, 3, 4 

292,45±19,87 
1, 2 

261,84±21,6 
1, 2 

Відстань від 

одного краю 

вставки РП до 

іншого, мм 

2,81±0,12 

2, 3, 4 

2,47±0,11 

1, 3, 4 

2,18±0,12 

1, 2 

1,93±0,13 

1, 2 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника групи І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника 
групи ІІ; 3 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -
відмінності достовірні (р < 0,05) відносно показника групи ІV. 

 
Показники максимальної глибини залягання РП у групах І та ІІ вищі за 

дані контрольної групи на 47 % та 28 %. 

Значення показників глибини вставки РП та середньої глибини РП у 

пацієнтів з міопією також вищі за дані контрольної групи. Значення цих 

показників в групах І та ІІ майже в 1,5 та 1,3 рази вищі, ніж у контрольній. 

Більш детальний розподіл кожного показника відносно іншого за 

групами відображений на рисунках 4.4–4.7. 
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Рис. 4.4 Розподіл довжини від одного краю мембрани Бруха до іншого 

за групами, мм 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 4.5 Розподіл максимальної глибини залягання РП за групами, мм 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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Рис. 4.6 Розподіл глибини вставки РП за групами, мкм 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 

 

 
Рис. 4.7 Розподіл відстані від одного краю вставки РП до іншого, мм 

Примітка. 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи 
І; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІ; 3 -
відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІІІ; 4 -відмінності 
достовірні (р<0,05) відносно показника групи ІV. 
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4.2 Кореляційний зв’язок між зоровими функціями та 

морфологічними особливостями решітчастої пластинки 

Під час дослідження був проведений кореляційний аналіз між 

глибиною вставки РП та рефракцією, між глибиною вставки РП і ПЗВ, між 

довжиною від одного краю мембрани Бруха до іншого та показником MD. 

У результаті проведення кореляційного аналізу встановлено сильний 

зворотній кореляційний зв’язок між глибиною вставки РП та рефракцією 

(r = -0,97), а також достовірну пряму кореляційну залежність між глибиною 

вставки РП і ПЗВ (r = 0,96). 

Кореляційний аналіз виявив сильний прямий кореляційний зв’язок між 

довжиною від одного краю мембрани Бруха до іншого та показником MD 

(r=0,97), а також між максимальною глибиною залягання РП (r=0,78), 

глибиною вставки РП (r = 0,91), відстанню від одного краю вставки РП до 

іншого (r=0,83) та показником PSD. Навпаки, сильну зворотну кореляційну 

залежність має максимальна глибина залягання РП (r= –0,84), глибиною 

вставки РП (r= –0,93), відстань від одного краю вставки РП до іншого (r= –

0,87) та MD, а також довжина від одного краю мембрани Бруха до іншого (r= 

–0,85) з PSD. 

 

Резюме. 

При аналізі показників даних РП були отримані такі результати. 

У групах хворих з високим та середнім ступенями міопії результати 

показника довжини від одного краю мембрани Бруха до іншого 

відрізняються від даних контрольної групи майже на 25 та 14 % відповідно. 

Показники максимальної глибини залягання РП у групах І та ІІ вищі за 

дані контрольної групи на 47 та 28 %. 

Значення показників глибина вставки РП та середня глибина РП у 

пацієнтів з міопією також вищі за дані контрольної групи. Значення цих 

показників у групі І та ІІ майже в 1,5 та 1,3 рази вищі, ніж у контрольній. 

При аналізі кореляційного зв’язка між зоровими функціями та 
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показниками решітчастої пластинки встановлено сильні достовірні 

кореляційні залежності, які свідчать про збільшення морфологічних змін 

решітчастої пластинки при посиленні ступеня міопії. 

 

Матеріали розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Бездітко П.А., Гуліда А.О. Кореляційний аналіз морфологічних змін 

решітчастої пластинки в залежності від зорових функцій у хворих на міопію 

різного ступеню. Харківська хірургічна школа. 2019. № 3–4 (96–97). С. 69–72  

[13]. 

2. Гуліда А.О. Пато-морфологічні особливості будови решітчастої 

пластинки. Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської 

конфер. молодих вчених та студентів. Харків, 2016. С. 172–173  [19]. 

3. Пат. на корисну модель № 119345 UA, МПК A61B3/10. Спосіб 

діагностики ступеня морфо-функціональних змін решітчастої пластинки ока 

у хворих з міопією / А.О. Гуліда, П.А. Бездітко. № u201702578; заявл. 

20.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18  [31].  
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ НУТРИЦЕВТИКІВ У ХВОРИХ 

НА МІОПІЮ 

 
Для визначення ефективності запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу в ході спостереження всіх пацієнтів з міопією 

середнього та високого ступеня було розподілено на 2 підгрупи в кожній. 

Пацієнти основної групи отримували вітаміни групи В (Мільгама) і вітаміни, 

що містять каротиноїди, лютеїн і зеаксантин та омега-3 жирні кислоти 

(Нутроф форте Laboratoires THÉA (Франція)).  
Визначення ефективності схеми лікування міопії середнього ступеня 

проводилося в процесі динамічного обстеження порівнянних за статтю та 

віком 17 пацієнтів основної групи (33 ока), середній вік становив 29±3,1 року, 

серед яких 9 чоловіків та 8 жінок, та 15 волонтерів групи порівняння (30 

очей), середній вік 31±2,2 року (8 пацієнтів чоловічої статі та 7 -жіночої). 

Пацієнти із супутніми захворюваннями були виключені з обстеження. 

Детальна характеристика офтальмологічного обстеження наведена в 

таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Результати обстеження хворих на міопію середнього ступеня 

до лікування 

Параметри 
Групи хворих 

Основна група 
(n = 33) 

Група порівняння 
(n=30) 

ПЗВ ока (мм) 25,56±0,39 ^ 26,60±0,36 
ВОТ (мм рт. ст.) 20,83±0,27 ^ 21,35±0,25 
Гострота зору без корекції (%) 0,39 ± 0,08 ^ 0,42±0,06 
Гострота зору з корекцією мах (%) 0,94 ± 0,04 ^ 0,96±0,04 
Середня рефракція (D) –4,62 ± 0,52 ^ –4,49±0,49 
Периметрія Humphrey: 

MD 
PSD 

 
–5,59 ± 0,07 ^ 
2,15 ± 0,02 ^ 

 
–5,68 ± 0,06 
2,08 ± 0,02 

Примітка. n -кількість очей; ^ -відмінність між показником в основній групі 
та групі порівняння не достовірні (р > 0,05) 
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Для контролю ефективності комплексу всім пацієнтам було проведено 

стандартне офтальмологічні обстеження, а також вимірювання ВОТ за 

методом Маклакова, ультразвукова біометрія для визначення ПЗВ ока, 

периметрії Humphrey. 

Результати динамічного обстеження хворих на міопію середнього 

ступеня основної групи представлено в таблиці 5.2, хворих групи порівняння 
-у таблиці 5.3. 

 
Таблиця 5.2 

Результати динамічного обстеження хворих на міопію середнього 
ступеня основної групи 

 
 
Показники 

Строки спостереження основної групи 
До лікування 

(n= 33) 
Через 2 
місяці 
(n=33) 

Через 6 
місяців 
(n=33) 

Через 12 
місяців 
(n=30) 

Через 18 
місяців 
(n=30) 

ПЗВ ока (мм) 25,56±0,39 25,59±0,39 25,65±0,38 25,75±0,41 25,81±0,42 
ВОТ 
(мм. рт. ст.) 

20,83±0,27 20,79±0,26 20,91±0,28 20,89±0,28 20,90±0,28 

Гострота зору 
без корекції 

0,39 ± 0,08 0,40±0,08 0,42±0,09 0,43±0,09 0,45±0,10 

Гострота зору з 
корекцією мах 

0,94 ± 0,04 0,95 ± 0,03 0,96 ± 0,03 0,96 ± 0,02 0,97 ± 0,01 

Середня 
рефракція 

–4,62 ± 0,52 –4,59±0,52 –4,52±0,51 –4,53±0,51 –4,55±0,52 

Периметрія 
Humphrey: 

MD 
 
PSD 

 
 

–5,59 ± 0,07 
2, 3, 4, 5 

2,15 ± 0,02 
3, 4, 5 

 
 

–4,68 ± 0,07 
1, 3, 4, 5 

2,11 ± 0,02 

 
 

–3,74 ± 0,06 
1, 2, 4, 5 

2,10 ± 0,02 
1 

 
 

–2,79 ± 0,05 
1, 2, 3, 5 

2,08 ± 0,02 
1 

 
 

–1,82±0,05 
1, 2, 3, 4 

2,09 ± 0,02 
1 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника до лікування; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника 
через 2 місяці з початку спостереження; 3 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника через 6 місяців з початку спостереження; 4 -відмінності достовірні (р < 
0,05) відносно показника через 12 місяців з початку спостереження; 5 -відмінності 
достовірні (р < 0,05) відносно показника через 18 місяців з початку спостереження 

 

При визначенні показників, а саме параметрів ПЗВ, ВОТ, гостроти 

зору, у пацієнтів основної та контрольної груп до лікування достовірних 

відмін між групами виявлено не було. 

Звертає на себе увагу тенденція до поліпшення гостроти зору, 
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відсутність достовірних змін ПЗВ ока, ВОТ, середньої рефракції в основній 

групі хворих на міопію середнього ступеня основної групи протягом усього 

періоду лікування (р > 0,05). До того ж, відбулося поліпшення показників 

світлочутливості периметрії Humphrey, а саме: достовірне збільшення MD з –

5,59±0,07 до –1,82±0,05 та зменшення параметра PSD з 2,15±0,02 до 

2,09±0,02 (р<0,05). Дані наведені в таблиці 5.2. 
 

Таблиця 5.3 

Результати динамічного обстеження хворих на міопію середнього 

ступеня групи порівняння 

 
 
Показники 

Строки спостереження групи порівняння 

До 
лікування 
(n = 30) 

Через 2 
місяці 

(n = 30) 

Через 6 
місяців 
(n = 30) 

Через 12 
місяців 
(n = 30) 

Через 18 
місяців 
(n = 28) 

ПЗВ ока (мм) 26,60±0,36 26,66±0,38 26,74±0,39 26,89±0,40 26,95±0,40 

ВОТ(мм рт. ст. 21,35±0,25 21,24±0,24 21,29±0,25 21,31±0,26 21,28±0,24 

Гострота зору 
без корекції 

0,42±0,06 0,38±0,06 0,35±0,05 0,34±0,05 0,33±0,05 

Гострота зору з 
корекцією мах 

0,96±0,04 0,94±0,04 0,93±0,04 0,92±0,03 0,92±0,03 

Середня 
рефракція 

–4,49±0,49 –4,59±0,51 –4,65±0,52 –4,69±0,54 –4,71±0,55 

Периметрія 
Humphrey: 

MD 
 
PSD 

 
 

–5,68±0,06 
2, 3, 4, 5 

2,08 ± 0,02 

 
 

–5,18 ± 0,06 
1, 3, 4, 5 

2,09 ± 0,02 

 
 

–4,70 ± 0,06 
1, 2, 4, 5 

2,08 ± 0,02 

 
 

–4,19 ± 0,06 
1, 2, 3, 5 

2,09 ± 0,02 

 
 

–3,72 ± 0,05 
1, 2, 3, 4 

2,08 ± 0,02 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника до лікування; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника через 2 місяці з початку спостереження; 3 -відмінності достовірні 
(р<0,05) відносно показника через 6 місяців з початку спостереження; 4 -
відмінності достовірні (р < 0,05) відносно показника через 12 місяців з 
початку спостереження; 5 -відмінності достовірні (р < 0,05) відносно 
показника через 18 місяців з початку спостереження 
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Аналіз параметрів групи порівняння дозволив визначити недостовірне 

підвищення ПЗВ ока (рис. 5.1), відсутність змін ВОТ, тенденцію до 

погіршення гостроти зору та зниження середньої рефракції. Натомість, 

відбулося незначне, але достовірне поліпшення параметра MD з –5,68±0,06 

до –3,72±0,05, тоді як інший параметр периметрії Humphrey (PSD) залишився 

без змін (р > 0,05). 

 
Рис. 5.1 Динаміка ПЗВ ока у процесі лікування в основній та 

контрольній групі хворих із середнім ступенем міопії 

 
Проведено детальний аналіз змін параметрів зору та функціонального 

стану ока у хворих на міопію середнього та високого ступенів основної групи 

та пацієнтів групи порівняння в терміни спостереження 2, 6, 12, 18 місяців з 

урахуванням різниці між вихідними даними та наявними значеннями у  

визначений проміжок часу. 

Так, повторне обстеження через 2 місяці показало суб’єктивне відчуття 
покращення стану у 46 % хворих основної групи та 32 % пацієнтів групи 
порівняння. Достовірної різниці у параметрах при порівнянні вихідних 
зорових показників та через 2 місяці в групах не спостерігалось. При 
проведенні обстеження пацієнтів через 6, 12, 18 місяців відмічається різниця 
вихідних даних та отриманих у визначені строки даних за показниками ПЗВ 
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ока, ВОТ, гострота зору та середня рефракція (відміни не вірогідні). 
Виявлено статистично достовірні зміни з тенденцією до нормалізації 
параметрів периметрії Humphrey по показниках MD ( –5,59 ± 0,07 та –
1,82±0,05 (р < 0,05)) у пацієнтів основної групи. Зміни показнику PSD (2,15 ± 
0,02 та 2,09 ± 0,02) в основній групі були незначними (р > 0,05). В групі 
порівняння отримані показники у визначені строки у порівнянні з вихідними 
даними змінились незначно (р > 0,05). 

Вивчення динаміки змін гостроти зору з корекцією та без як різниці 
між вихідними даними та параметрами, що отримані через певні проміжки 
часу, (рис. 5.2, рис. 5.3) показало превалювання змін у групі порівняння, ніж 
в основній групі. 

 
Рис. 5.2 Динаміка гостроти зору без корекції у процесі лікування 

в основній та контрольній групі хворих із середнім ступенем міопії 

 
На рис. 5.4. представлено зміни у значеннях середньої рефракції в 

групах хворих (основної та групи порівняння) протягом лікування. 

Виражені зміни у параметрах середньої рефракції протягом усього 

лікування винайдено в групі порівняння. Так, прогресування міопії 

становило 1,2 D у хворих групи порівняння проти 0,5 D пацієнтів основної 

групи. 
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Рис. 5.3 Динаміка гостроти зору з корекцією максимальною у процесі 

лікування в основній та контрольній групі хворих із середнім ступенем 

міопії. 

 

 
Рис. 5.4 Динаміка середньої рефракції у процесі лікування в основній 

та контрольній групах хворих із середнім ступенем міопії 
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Рис. 5.5 Динаміка параметра MD у процесі лікування в основній 

та контрольній групах хворих із середнім ступенем міопії. 

Примітка. * -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника у групі 
контролю у цей же термін спостереження; ^ -відмінності достовірні (р<0,05) 
відносно показника у цій же групі за попередній термін спостереження 

 

 
Рис. 5.6 Динаміка параметра PSD у процесі лікування в основній 

та контрольній групах хворих із середнім ступенем міопії. 

Примітка. * -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника у цій 
же групі до лікування 
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Таким чином, запропонований лікувально-профілактичний метод у 

пацієнтів основної групи сприяв покращенню параметрів периметрії 

Humphrey (достовірному збільшенню MD та зменшенню PSD), тоді як в групі 

порівняння спостерігалося незначне збільшення параметру MD, а PSD взагалі 

змін не зазнав (р<0,05) (рис 5.5., рис 5.6.)  

Визначення ефективності схеми лікування міопії високого ступеня 

проводилося в процесі динамічного обстеження порівнянних за статтю та 

віком 20 пацієнтів основної групи (38 очей), середній вік становив (29,0±3,1) 

року, серед яких 9 чоловіків та 11 жінок, та 15 волонтерів групи порівняння 

(29 очей), середній вік (31,0±2,2) року (6 пацієнтів чоловічої статі та 9 -

жіночої). Супутніх захворювань у групах обстежених не виявлено.  

Детальна характеристика офтальмологічного обстеження наведена в 

таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 

Результати обстеження хворих на міопію високого ступеня до лікування 

Параметри 
Групи хворих 

Основна група 
(n = 38) 

Група порівняння 
(n=29) 

ПЗВ ока (мм) 27,9±0,39 ^ 28,5 ±0,36 
ВОТ (мм рт. ст.)  20,60±0,27 ^ 19,80±0,25 
Гострота зору без корекції (%) 0,15 ± 0,04 ^ 0,18±0,04 
Гострота зору з корекцією мах (%) 0,81 ± 0,09 ^ 0,85±0,08 
Середня рефракція (D) –7,96 ± 0,81 ^ –7,91±0,80 
Периметрія Humphrey: 

MD 
PSD 

 
–7,01 ± 0,12 ^ 
5,62 ± 0,07 ^ 

 
–7,19 ± 0,13 
5,63 ± 0,06 

Примітка. n -кількість очей; ^ -відмінність між показником в основній 
групі та групі порівняння не достовірні (р > 0,05) 

 
При аналізі параметрів зору та функціонального стану ока у хворих 

основної групи з високим ступенем міопії визначено, що такі показники, як 
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ПЗВ ока, ВОТ, гострота зору та середня рефракція достовірно не змінилися, 

хоча спостерігалася тенденція до поліпшення ПЗВ ока, гостроти зору та 

зниження середньої рефракції. Крім того, виявлено статистично достовірні 

зміни у бік нормалізації параметрів периметрії Humphrey. Показник MD 

підвищився з –7,01±0,12 до –4,13±0,09, а PSD знизився з 5,62±0,07 до 

2,51±0,05 (р<0,05) (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Результати динамічного обстеження хворих на міопію високого ступеня 

основної групи 

 
 
Показники 

Строки спостереження основної групи 
До 

лікування 
(n= 38) 

Через 2 
місяці 
(n=38) 

Через 6 
місяців 
(n=38) 

Через 12 
місяців 
(n=37) 

Через 18 
місяців 
(n=36) 

ПЗВ ока (мм) 27,9±0,39 28,12±0,41 28,27±0,53 28,34±0,48 28,39±0,49 
ВОТ 
(мм рт. ст.) 

20,60±0,27 20,58±0,25 20,61±0,26 20,75±0,25 20,67±0,25 

Гострота зору 
без корекції 

0,15 ± 0,04 0,16±0,04 0,18 ± 0,05 0,20 ± 0,05 0,21 ± 0,06 

Гострота зору з 
корекцією мах 

0,81 ± 0,09 0,83±0,09 0,85 ± 0,11 0,87 ± 0,10 0,89 ± 0,08 

Середня 
рефракція 

–7,96 ± 
0,81 

–7,98 ± 
0,80 

–8,00 ± 
0,82 

–8,01 ± 
0,82 

–8,02 ± 
0,81 

Периметрія 
Humphrey: 

MD 
 
 
PSD 

 
 

–7,01 ± 
0,12 

2, 3, 4, 5 
5,62 ± 
0,07 

2, 3, 4, 5 

 
 

–6,27 ± 
0,11 

1, 3, 4, 5 
4,87 ± 
0,07 

1, 3, 4, 5 

 
 

–5,56 ± 
0,11 

1, 2, 4, 5 
4,10 ± 
0,06 

1, 2, 4, 5 

 
 

–4,84 ± 
0,10 

1, 2, 3, 5 
3,32 ± 
0,06 

1, 2, 3, 5 

 
 

–4,13 ± 
0,09 

1, 2, 3, 4 
2,51 ± 
0,05 

1, 2, 3, 4 
Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 

показника до лікування; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника 
через 2 місяці з початку спостереження; 3 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника через 6 місяців з початку спостереження; 4 -відмінності достовірні (р < 
0,05) відносно показника через 12 місяців з початку спостереження; 5 -відмінності 
достовірні (р < 0,05) відносно показника через 18 місяців з початку спостереження 
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У групі порівняння хворих з високим ступенем міопії також 

спостерігалася тенденція до поліпшення ПЗВ ока. Зазначений показник, як і 

ВОТ, достовірно не змінився. Слід відзначити, що гострота зору без корекції 

достовірно знизилася з 0,18±0,04 до 0,09±0,02, тоді як гострота зору з 

корекцією мала лише тенденцію до зниження. Середня рефракція також мала 

тенденцію до зниження, достовірно не змінившись. Натомість показники 

периметрії Humphrey світлочутливості достовірно покращилися, хоча ці 

зміни були достовірно меншими, ніж в основній групі. Параметр MD 

підвищився з –7,19±0,13 до –5,08±0,10, а PSD знизився з 5,63±0,06 до 

3,62±0,05 (р<0,05) (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Результати динамічного обстеження хворих на міопію високого ступеня 

групи порівняння 

 

 

Показники 

Строки спостереження групи порівняння 

До 

лікування 

(n= 29) 

Через 2 

місяці 

(n=29) 

Через 6 

місяців 

(n=29) 

Через 12 

місяців 

(n=29) 

Через 18 

місяців 

(n=28) 

1 2 3 4 5 6 

ПЗВ ока (мм) 28,5±0,36 28,54±0,42 28,74±0,46 28,89±0,51 29,05±0,52 

ВОТ (мм рт. ст.) 19,80±0,25 20,11±0,28 20,07±0,26 19,94±0,25 20,03±0,27 

Гострота зору 

без корекції 

0,18±0,04 0,16±0,04 0,13±0,03 0,11±0,03 0,09±0,02 

Гострота зору з 

корекцією мах 

0,85±0,08 0,83±0,10 0,78±0,09 0,73±0,08 0,74±0,08 

Середня 

рефракція 

–7,91±0,80 –8,25±0,81 –8,34±0,81 –8,47±0,82 –8,51±0,84 
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Продовження таблиці 5.6 

1 2 3 4 5 6 

Периметрія 

Humphrey: 

MD 

 

 

PSD 

 

 

–7,19 ± 

0,13 
2, 3, 4, 5 

5,63 ± 

0,06 
2, 3, 4, 5 

 

 

–6,67 ± 

0,12 
1, 3, 4, 5 

5,08 ± 

0,06 
1, 3, 4, 5 

 

 

–6,16 ± 

0,12 
1, 2, 4, 5 

4,61 ± 

0,06 
1, 2, 4, 5 

 

 

–5,63 ± 

0,11 
1, 2, 3, 5 

4,11 ± 

0,05 
1, 2, 3, 5 

 

 

–5,08 ± 

0,10 
1, 2, 3, 4 

3,62 ± 

0,05 
1, 2, 3, 4 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника до лікування; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника через 2 місяці з початку спостереження; 3 -відмінності достовірні 
(р<0,05) відносно показника через 6 місяців з початку спостереження; 4 -
відмінності достовірні (р < 0,05) відносно показника через 12 місяців з 
початку спостереження; 5 -відмінності достовірні (р < 0,05) відносно 
показника через 18 місяців з початку спостереження 

 

Динаміку змін досліджуваних параметрів  у хворих з високим ступенем 

міопії в основній та контрольній групах наведено на рис. 5.7 -5.12. 

 
Рис. 5.7 Динаміка ПЗВ ока у процесі лікування в основній 

та контрольній групах хворих із високим ступенем міопії 
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Рис. 5.8 Динаміка гостроти зору без корекції у процесі лікування 

в основній та контрольній групах хворих із високим ступенем міопії 

 

 
Рис. 5.9 Динаміка гостроти зору з корекцією максимальною у процесі 

лікування в основній та контрольній групі хворих із високим ступенем міопії 
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Рис. 5.10 Динаміка середньої рефракції у процесі лікування в основній 

та контрольній групі хворих із високим ступенем міопії 

 

 
Рис. 5.11 Динаміка параметра MD у процесі лікування в основній 

та контрольній групі хворих із високим ступенем міопії 

Примітка. * -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника у групі 
контролю у цей же термін спостереження; ^ -відмінності достовірні (р<0,05) 
відносно показника у цій же групі за попередній термін спостереження 
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Рис. 5.12 Динаміка параметра PSD у процесі лікування в основній 

та контрольній групі хворих із високим ступенем міопії 

Примітка. * -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника у групі 
контролю у цей же термін спостереження; ^ -відмінності достовірні (р<0,05) 
відносно показника у цій же групі за попередній термін спостереження 

 

Резюме. 

Таким чином, запропонований метод лікування у хворих основної 

групи з високим ступенем міопії сприяв більш значному покращенню 

параметрів периметрії Humphrey підвищенню MD та зниженню PSD 

порівняно з даними групи порівняння. На решту показників лікувально-

профілактичний метод, що використовувався в основній групі достовірно не 

вплинули.  

 

Матеріали розділу опубліковані в наступній роботі: 

1. Бездетко П.А., Гулида А.О. Оценка влияния витаминного комплекса 

на основе антиоксидантов, лютеина, зеаксентина, омега-3 жирных кислот и 

каротиноидов на зрительные функции у пациентов с миопией. East European 

Scientific Journal. 2020. № 2 (54). С. 21–26 [9].  
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РОЗДІЛ 6 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ АТПРОПІНУ СУЛЬФАТУ НА 

МОРФОЛОГІЮ ОЧЕЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН 

 

ХАРАКТЕР МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СТРУКТУР ОКА В 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АТРОПІНУ 

НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Завдяки сприятливому впливу атропіну на зорові функції та на 

структуру очного аналізатора та досить малу кількість її вивчення у 

Українській науці, нами було проведено гістологічне дослідження впливу 

атропіну на структуру ока в ділянці заднього полюсу, особливо вплив на 

структуру та параметри решітчастої пластинки в експериментальних тварин - 

кроликів.  

Залежно від застосованої концентрації препарату дослідних тварин 

було розподілено на 3 групи. 1-а група спостереження (концентрація 

атропіну 0,5 %) -19 тварин (38 очей). 2-а група спостереження (концентрація 

атропіну 0,01 %) -15 тварин (30 очей). 3 група (контрольна) - 8 тварин (16 

очей).  

 

6.1 Морфологічні особливості внутрішніх оболонок ока тварин при 

дослідженні контрольної групи 

При мікроскопічному дослідженні препаратів очей тварин групи 

контролю в ділянці заднього полюса ока чітко диференціюються три 

оболонки: фіброзна (склера), судинна (хоріоідея) і внутрішня (сітківка) 

(рис. 6.1). 

Строма склери представлена косо розташованими й переплетеними 

пучками щільних помірно фуксинофільних колагенових волокон різної 

товщини й довжини. Між колагеновими волокнами визначають у невеликій 

кількості нерівномірно розташовані еластичні волокна, невелику кількість 

основної речовини й витягнутої форми фіброцити з паличкоподібним 
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помірно базофільним ядром. Товщина склери в ділянці заднього полюса 

дорівнює (160,43±13,09) мкм. До зовнішньої поверхні склери прилягає 

епісклера, сформована пухкою волокнистою сполучною тканиною, у складі 

якої візуалізуються тонкі слабко фуксинофільні пучки колагенових волокон, 

нечисленні фібробласти й тонкостінні судини, вистелені сплощеними 

ендотеліоцитами. 

 

 
 

Рис. 6.1 Помірно фуксинофільні колагенові волокна в складі склери (1); 

просвіти судин хоріоідеї добре виражені (2). Група контролю. Забарвлення 

пікрофуксином за ван Гізоном, х400 

 
У місці виходу зорового нерва, зовнішній більш товстий шар склери 

з’єднується з його твердою мозковою оболонкою. Внутрішній тонкий шар 

склери утворює перфоровану дископодібну перемичку -решітчасту 

пластинку, через яку проходять волокна зорового нерва, у якому 

візуалізується помірно кровонаповнена центральна артерія сітківки, 

вистелена сплощеними ендотеліальними клітинами (рис. 6.2). Товщина 

решітчастої пластинки в середньому становить (36,77±4,35) мкм, товщина 

стінок вікон решітчастої пластинки -(5,57±1,33) мкм. 
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Рис. 6.2 Диск зорового нерва в ділянці решітчастої пластинки, 

центральна артерія сітківки. Група контролю. Забарвлення пікрофуксином 

за ван Гізоном, х100. 

 
При імуногістохімічному дослідженні в складі склери й решітчастої 

пластинки визначають колаген типів I і III. Переважає колаген І типу, який 

візуалізується у вигляді безперервного лінійного світіння (рис. 6.3). 

Інтенсивність його світіння становить (0,936±0,017) ум. од. св. Колаген типу 

III визначається у вигляді осередкового світіння (рис. 6.4, 6.5). Інтенсивність 

світіння колагену типу III трохи нижча і становить (0,850±0,053) ум. од. св. 

У складі хоріоідеї диференціюються надсудинна, судинна й 

хоріокапілярна пластинки (рис 6.6). Надсудинна пластинка хоріоідеї 

прилягає до склери, сформована пухкою волокнистою сполучною тканиною, 

еластичними волокнами, фібробластами й меланоцитами, завантаженими 

меланіном. Нижче візуалізується судинна пластинка, що складається з 

помірно кровонаповнених артерій і вен, оточених пухко розташованими 

тонкими, слабко фуксинофільними колагеновими волокнами й 

меланоцитами. Хоріокапілярна пластинка представлена різного діаметру, 

помірно кровонаповненими капілярами, покритими сплощеними 

ендотеліоцитами з витягнутим базофільним ядром, між капілярами 

розташовуються сплощеної форми фібробласти з витягнутим, помірно 
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базофільним ядром. На межі із сітківкою в складі судинної оболонки 

візуалізується тонкий щільний шар помірно фуксинофільних колагенових 

волокон, між якими лежать витягнутої форми фібробласти (мембрана Бруха). 

 

 

Рис. 6.3 Безперервне лінійне світіння колагену типу І в складі склери. 

Група контролю. Непрямий метод Кунса з використанням МКА до колагену 

типу I, х100 
 

 

Рис. 6.4 Осередкове світіння колагену типу ІІІ в складі склери. Група 

контролю. Непрямий метод Кунса з використанням МКА до колагену типу 

IІІ, х100 
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Рис. 6.5 Осередкове слабке світіння колагену типу ІІІ в складі 

решітчастої пластинки склери. Група контролю. Непрямий метод Кунса 

з використанням МКА до колагену типу IІІ, Х600 

 

Внутрішня оболонка ока (сітківка) (рис 6.6) сформована декількома 

шарами й закінчується біля диска зорового нерва. Перший шар (пігментний), 

складається з одного ряду гексагональних епітеліальних клітин, в апікальній 

частині завантажених гранулами меланіну. Епітеліоцити розташовуються на 

тонкій базальній мембрані, безпосередньо прилеглій до судинної оболонки. 

Товщина шару становить (5,28±0,71) мкм. Другий шар (паличок і колбочок) 

сформований щільно прилеглими один до одного, подовженої форми 

відростками світлочутливих фоторецепторів, вільні кінці яких дещо вдаються 

в пігментний шар. Товщина шару становить (20,80±0,82) мкм. Третій шар 

(зовнішня межова мембрана) візуалізується у вигляді тонкої решітчастої 

еозинофільної перетинки. Четвертий шар (зовнішній ядерний) представлений 

щільно прилеглими один до одного 4-5 рядами частин фоторецепторів, які 

містять круглясті базофільні ядра. Товщина шару становить 

(21,02 ± 1,36) мкм. П’ятий шар (зовнішній сітчастий) візуалізується у вигляді 
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дрібнопетлистого сітчастого утворення, слабко сприймає кислі барвники. 

Товщина шару становить (8,57±0,82) мкм. Шостий шар (внутрішній ядерний) 

сформований 2-3 рядами ядровмісних частин біполярних і горизонтальних 

нейронів, а також гліальних (мюллерових) клітин сітківки. В окремих тілах 

нейронів відзначається перинуклеарний набряк -перинуклеарний простір 

розширений і має виглядає оптично порожнього. Товщина шару становить 

(10,40±0,72) мкм. Сьомий шар (внутрішній сітчастий) візуалізується у 

вигляді дрібнопетлистої еозинофільної мережі, товщина якої становить 

(13,03±0,98) мкм. У восьмому шарі (гангліонарному) містяться великі 

гангліозні клітини з круглястим базофільним ядром і помірно еозинофільною 

цитоплазмою, зустрічаються нечисленні гліоцити й тонкостінні кровоносні 

судини. Товщина шару становить (19,06±2,63) мкм. У середньому по групі 

товщина шарів I-VIII сітківки становить (98,11±1,55) мкм. ХI шар 

представлений орієнтованими паралельно поверхні сітківки безмієліновими 

нервовими волокнами, між якими зустрічаються окремі клітини астроглії й 

кровоносні судини (рис. 6.6). Нервові волокна сходяться в диску зорового 

нерва і, проходячи через решітчасту пластинку, вступають в зоровий нерв. 

Замикає десятий шар представлений тонкою внутрішньою межовою 

мембраною. 

Отже, при мікроскопічному вивченні морфофункціональних 

компонентів заднього полюса ока дані мікроскопічного, імуногістохімічного 

дослідження, значення морфометричних показників відповідають нормальній 

гістологічній структурі всіх досліджуваних структур, що дозволяє розглядати 

досліджувану групу як правильно підібрану групу порівняння. 
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Рис. 6.6 Судинна (1) і сітчаста оболонки стінки ока: 2) мембрана Бруха; 

3) пігментний шар; 4) шар паличок і колбочок; 5) зовнішній межовий шар; 

6) зовнішній ядерний шар; 7) зовнішній сітчастий шар; 8) внутрішній 

ядерний шар; 9) внутрішній сітчастий шар; 10) гангліонарний шар; 11) шар 

нервових волокон; 12) внутрішня межова мембрана. Група контролю. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином, х400 

 

6.2 Характер морфологічних змін структур ока в 

експериментальних тварин 1-ої групи після інстиляції 0,5 % атропіну 

сульфату 

При мікроскопічному дослідженні очей тварин 1-ої групи в ділянці 

заднього полюса ока біля диска зорового нерва вивчалися такі структури, як 

склера, хоріоідея і сітківка (рис 6.7). 

Склера складається: 1) з власне склери, що утворює її головну масу; 

2) зовнішнього розпушеного її шару – епісклери; 3) внутрішнього, що має 

коричнюватий відтінок, шару -бурої пластинки (lamina fusca). 

Епісклера представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною, 

яка складається з тонких слабко фуксинофільних пучків колагенових 

волокон, нечисленних фібробластів і тонкостінних судин, які вистелені 
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сплощеними ендотеліоцитами. Переплітаючись, пучки колагенових волокон 

формують строму склери, вони потовщені, при забарвленні за ван Гізоном 

інтенсивно фуксинофільні (рис. 6.7). Еластичні волокна нечисленні, 

подекуди дещо потовщені, розташовуються нерівномірно. Вміст основної 

речовини дещо збільшений, у ній візуалізуються як фіброцити з 

паличкоподібним помірно базофільним ядром, так і фібробласти з овальним 

базофільним ядром. У 50 % спостережень основна речовина вогнищево 

набрякла. Товщина склери в ділянці заднього полюса становить 

(191,64 ± 10,09) мкм і достовірно перевищує відповідний показник у групі 

контролю (р<0,05). 

 

 

Рис. 6.7 Потовщення пучків колагенових волокон склери (1); 

повнокров’я судин хоріоідеї (2). 1-а група (атропіну сульфат 0,5 %). 

Забарвлення пікрофуксином за ван Гізоном, х400 

 

Біля краю диска зорового нерва склера ділиться на зовнішній, більш 

товстий шар, який входить до складу твердої мозкової оболонки. Внутрішній 

тонкий шар формує решітчасту пластинку, через пори якої нервові волокна 

сітківки вступають у зоровий нерв (рис. 6.8). Товщина решітчастої пластинки 
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в середньому становить 43,30±6,45 мкм, товщина стінок пір решітчастої 

пластинки -8,88±1,23 мкм, що достовірно вище, ніж відповідні показники 

контрольної групи (р<0,05). 

 

 
Рис. 6.8 Головка зорового нерва: нервові волокна сітківки (1), 

решітчаста пластинка (2), зоровий нерв (3).1-а група (атропіну сульфат 

0,5 %). Забарвлення гематоксиліном й еозином, х200 

 

При імуногістохімічному дослідженні розподілу колагенів у склері й 

решітчастій пластинці колаген типу I визначається у вигляді безперервного 

лінійного світіння з локусами посилення інтенсивності, значення якої в 

середньому за групою становить (1,015±0,012) ум. од. св. і достовірно 

перевищує відповідний показник у групі контролю (р<0,05) (рис. 6.9). На 

відміну від контрольної групи в досліджуваних спостереженнях 

відзначається більш поширений характер розташування колагену типу III -

осередки світіння численні, де-не-де зливаються між собою і світіння набуває 

переривчастого лінійного характеру (рис. 6.10, 6.11). Інтенсивність світіння в 

середньому за групою становить (1,005±0,011) ум. од. св. і достовірно 

перевищує відповідний показник у групі контролю (р<0,05). 
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Рис. 6.9 Безперервне лінійне світіння колагену типу І в складі склери. 

1-а група (атропіну сульфат 0,5 %). Непрямий метод Кунса з використанням 

МКА до колагену типу I, х100 

 

 

Рис. 6.10 Осередкове й переривчасте лінійне світіння колагену типу IIІ 

в складі склери. 1-а група (атропіну сульфат 0,5 %). Непрямий метод Кунса 

з використанням МКА до колагену типу IІI, х100 
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Рис. 6.11 Осередкове посилення інтенсивності світіння колагену типу 

IIІ в складі решітчастої пластинки. 1-а група (атропіну сульфат 0,5 %). 

Непрямий метод Кунса з використанням МКА до колагену IІI типу, Х600. 

 

Під час дослідження очей тварин групи 1 пухкої волокнистої сполучної 

тканини надсудинні пластинки хоріоідеї визначаються як тонкі, помірно 

фуксинофільні, колагенові волокна, еластичні волокна, фібробласти і 

меланоцити з включеннями меланіну. Артерії і вени судинної пластинки з 

добре помітним просвітом, помірно повнокровні, оточені трохи набряклою 

пухкою волокнистою сполучною тканиною (рис. 6.12). Капіляри 

хоріокапілярної пластинки з розширеним просвітом, повнокровні, у частині 

капілярів відзначається набухання ендотеліоцитів, між капілярами 

зустрічаються функціонально активні фібробласти з круглястим, помірно 

базофільним ядром. Мембрана Бруха має вигляд дещо потовщеної. Біля краю 

диска зорового нерва судинна оболонка переривається. 
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Рис. 6.12 Сітчаста оболонки стінки ока: 1) шар паличок і колбочок; 

2) зовнішній межовий шар; 3) зовнішній ядерний шар; 4) зовнішній сітчастий 

шар; 5) внутрішній ядерний шар; 6) внутрішній сітчастий шар; 

7) гангліонарний шар; 8) шар нервових волокон; 9) внутрішня межова 

мембрана. Група із застосуванням атропіну 0,5 %. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином, х400 

 

Однорядовий призматичний епітелій пігментного шару сітківки 

розташований на тонкій базальній мембрані, що межує з мембраною Бруха. 

Епітеліоцити гексагональної форми, містять гранули меланіну. Товщина 

шару становить (5,06±0,49) мкм і достовірно не відрізняється від такої в групі 

контролю (р>0,05). У шарі паличок і колбочок подовженої форми відростки 

світлочутливих фоторецепторів щільно прилягають один до одного, їх вільні 

кінці дещо вдаються в пігментний шар. Товщина шару дорівнює 

(19,18±2,87) мкм і достовірно не відрізняється від відповідного показника в 

групі контролю (р>0,05). Тонка зовнішня межова мембрана помірно 

еозинофільна. У зовнішньому ядерному шарі ядровмісні частини рецепторів 

тісно прилягають один до одного, розташовуючись у 4-5 рядів. Ядра 

круглястої форми, базофільні. Товщина шару становить (21,40±0,79) мкм і 
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достовірно не змінюється порівняно з показником групи контролю (р<0,05). 

Зовнішній і внутрішній сітчастий шари визначаються у вигляді 

дрібнопетлистої, слабко еозинофільної мережі. Товщина шарів становить 

відповідно (8,22±1,15) і (12,97±0,94) мкм, достовірно не відрізняючись від 

значень аналогічних показників у групі контролю (р<0,05). У внутрішньому 

ядерному шарі визначаються 2–3 ряди ядровмісних частин біполярних і 

горизонтальних нейронів, мюллерових клітин сітківки. Деякі тіла нейронів з 

ознаками перинуклеарного набряку. Товщина шару становить 

(10,70±1,40) мкм і достовірно не відрізняється від показника контрольної 

групи (р<0,05). У гангліонарному шарі розташовуються великі гангліозні 

клітини, їхні ядра круглясті, добре сприймають основні барвники, 

цитоплазма помірно еозинофільна. Гліальні клітини нечисленні, судини 

тонкостінні, помірного кровонаповнення. Товщина шару дорівнює 

(19,21±1,52) мкм, достовірно не змінюється порівняно з групою контролю 

(р<0,05). У середньому за групою товщина шарів I-VIII сітківки достовірно 

не відрізняється від показника в групі контролю і становить (96,51±6,50) мкм, 

достовірно не відрізняючись від відповідного показника в групі контролю. 

Шар нервових волокон сформований аксонами гангліоцитів, між якими 

зустрічаються окремі клітини астроглії і кровоносні судини (рис. 6.12). 

Товщина шару зростає у напрямку до диска зорового нерва, біля краю якого 

нервові волокна повертають під прямим кутом і через пори решітчастої 

пластинки входять до складу зорового нерва. Замикає десятий шар 

представлений тонкою внутрішньою межовою мембраною. 

Отримані при морфологічному дослідженні дані свідчать про те, що в 

ділянці заднього полюса ока у тварин досліджуваної групи 1 порівняно з 

контрольною групою спостерігається потовщення фіброзної оболонки, як за 

рахунок потовщення пучків колагенових волокон, так і накопичення 

основного речовини, що, імовірно, обумовлено активацією фібробластів під 

дією атропіну. Паралельно спостерігається потовщення решітчастої 

пластинки й стінки її пір. При імуногістохімічному розподілі в склері й 



112 

решітчастій пластинці відзначається зростання інтенсивності світіння зрілого 

колагену типу I, що пов’язано з посиленням дозрівання молодого колагену 

типу III, інтенсивність світіння якого посилюється, а характер розташування 

має більш поширений характер, ніж у групі контролю. 

Морфофункціональний стан сітківки не змінюється, що підтверджується 

результатами мікроскопічного дослідження й даними морфометричних 

показників, значення яких достовірно не відрізняються від таких у групі 

порівняння. У судинному шарі відзначаються виражені дисциркуляторні 

зміни, у вигляді помірної гіперемії судин і слабко вираженого набряку пухкої 

волокнистої тканини. 

Таким чином, використання 0,5 % розчину атропіну сульфату сприяє 

потовщенню фіброзної оболонки й решітчастої пластики стінки ока, при 

цьому морфологічний стан рецепторного апарату очей не змінюється. 

 

6.3 Характер морфологічних змін структур ока в 

експериментальних тварин 2-ої групи після інстиляції 0,01 % атропіну 

сульфату 

Під час морфологічного дослідження другої групи тканин, 

мікроскопічно навколо диска зорового нерва стінка очного яблука 

представлена склерою, судинною оболонкою й сітківкою. Останні два шари 

закінчуються біля диска зорового нерва. 

Фіброзна оболонка покрита тонкою епісклерою з пухкої волокнистої 

сполучної тканини, сформованої тонкими, слабко оксифільними пучками 

колагенових волокон, серед яких розташовуються витягнутої форми 

фібробласти і помірно кровонаповнені тонкостінні судини, вистелені 

сплощеними ендотеліоцитами. Строма склери складається з потовщених 

пучків щільних колагенових волокон різної довжини, які розташовуються 

трохи під кутом і переплітаються між собою. При забарвленні 

пікрофуксином за ван Гізоном відзначається посилення фуксинофілії 

колагенових волокон порівняно з групою контролю. Еластичні волокна 



113 

нечисленні, нерівномірно розташовані. Між волокнами визначається, у 

зіставленні з контрольною групою, нагромадження основної речовини, в якій 

візуалізуються, як фібробласти з паличкоподібним помірно базофільним 

ядром, так і функціонально активні фібробласти з круглястим або овальним 

ядром та ацидофільною цитоплазмою (рис. 6.13). Товщина склери в ділянці 

заднього полюса становить (187,74±8,38) мкм, що достовірно вище, ніж 

відповідний показник у групі контролю (р<0,05). 

 

 

Рис. 6.13 Потовщені фуксинофільні колагенові волокна склери (1); 

функціонально активні фібробласти (2). 2-га група. Забарвлення 

пікрофуксином за ван Гізоном, х400 

 

Досліджувана в ділянці диска зорового нерва склера потовщується й 

розщеплюється -внутрішня тонка частина формує решітчасту пластинку, у 

яку вступають волокна зорового нерва (рис. 6.14). Центральна артерія 

сітківки, закладена в зоровому нерві, помірно кровонаповнена, вистелена 

сплощеними ендотеліоцитами. Товщина решітчастої пластинки становить 

(42,43±5,75) мкм, товщина стінок пір решітчастої пластинки -

(8,17±1,25) мкм, що достовірно вище, ніж відповідні показники в групі 
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контролю (р<0,05). Волокна зовнішнього товстого шару склери входять до 

складу твердої мозкової оболонки. 

 

 

Рис. 6.14 Головка зорового нерва: нервові волокна сітківки (1), 

решітчаста пластинка (2), зоровий нерв (3). 2-га група (атропіну 

сульфат 0,01 %). Забарвлення гематоксиліном і еозином, х200 

 

У групі 2 імуногістохімічно в складі склери й решітчастої пластинки 

візуалізуються зрілий колаген типу I і незрілий колаген типу III, 

інтенсивність світіння яких посилюється порівняно з контрольною групою. 

Колаген типу I визначається у вигляді безперервного лінійного світіння з 

вогнищевим посиленням інтенсивності світіння, показник якої в середньому 

за групою становить (1,020±0,019) ум. од. св. і достовірно перевищує 

відповідний показник у групі контролю (р<0,05) (рис. 6.15). Колаген III типу 

візуалізується у вигляді інтенсивного дифузно-осередкового світіння, яке в 

частині полів зору набуває переривчастого лінійного характеру (рис. 6.16, 

6.17). Інтенсивність світіння колагену типу III в середньому за групою 

становить (1,025±0,020) ум. од. св. і достовірно перевищує відповідний 

показник у групі контролю (р <0,05) 
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Рис. 6.15 Колаген типу І в складі склери. Безперервне лінійне світіння 

з вогнищевим посиленням його інтенсивності. 2-га група (атропіну сульфат 

0,01 %). Непрямий метод Кунса з використанням МКА до колагену типу I, 

х100 

 

 

Рис. 6.16 Колаген типу IIІ в складі склери. Переривчасте лінійне 

світіння. 2-га група (атропіну сульфат 0,01 %). Непрямий метод Кунса з 

використанням МКА до колагену типу IІI, х100 
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Рис. 6.17 Колаген типу IIІ в складі решітчастої пластинки. Осередкове 

й переривчасте лінійне світіння. 2-га група (атропіну сульфат 0,01 %). 

Непрямий метод Кунса з використанням МКА до колагену типу IІI, Х600 

 

Під час морфологічного дослідження в групі 2відм ічається 

надсудинна, судинна й хоріокапілярна пластинки судинної оболонки. 

Надсудинна пластинка представлена пухкою волокнистою сполучною 

тканиною, у складі якої визначаються тонкі слабко фуксинофільні колагенові 

волокна, нечисленні еластичні волокна, фібробласти і містять меланін 

меланоцити. Помірно повнокровні артерії та вени судинної пластинки 

вистелені дещо роз’єднаними, горизонтально орієнтованими сплощеними 

ендотеліоцитами з помірно базофільним ядром. Навколо судин 

візуалізуються тонкі, слабко фуксинофільні, колагенові волокна, меланоцити. 

Капіляри хоріокапілярної пластинки з добре вираженими великими 

отворами, виконаними форменими елементами крові, переважно 

еритроцитами і вистеленими сплощеними ендотеліоцитами з витягнутим 

базофільним ядром. Нечисленні фібробласти сплощеної форми з витягнутим 

помірно базофільним ядром. Мембрана Бруха визначається у вигляді тонкої 

щільної пластинки з помірно фуксинофільними колагеновими волокнами й 
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витягнутої форми фібробластами між ними. 

Пігментний шар сітківки відділений від мембрани Бруха тонкою 

базальною мембраною й візуалізується у вигляді одного ряду шестикутних 

клітин, у верхній частині яких розташовуються гранули меланіну. Товщина 

шару становить (6,18 ±1,19) мкм, достовірно не відрізняючись від показника 

групи контролю (p>0,05). У шарі паличок і колбочок відростки 

світлочутливих фоторецепторів мають подовжену форму, вільні кінці їх 

закінчуються в пігментному шарі. Товщина шару дорівнює (18,97±2,56) мкм і 

достовірно не змінюється порівняно з відповідним показником контрольної 

групи. Зовнішня межова мембрана тонка, еозинофільна. Зовнішній ядерний 

шар сформований ядерними частинами фоторецепторів, які розташовуються 

в 4–5 рядів. Ядра круглястої форми, добре сприймають основні барвники. 

Товщина шару становить (22,12±1,71) мкм, достовірно не відрізняючись від 

показника в контрольній групі. Зовнішній і внутрішній шари сітківки 

визначаються у вигляді дрібнокоміркової, слабко еозинофільної мережі. 

Товщина шарів становить (8,14±1,07) і (14,60±1,38) мкм відповідно, 

показники якої достовірно не змінюються порівняно з відповідними 

значеннями в групі контролю (р<0,05). У внутрішньому ядерному шарі 

визначаються 2–3 ряди ядровмісних частин біполярних і горизонтальних 

нейронів та мюллерових клітин сітківки. Окремі тіла нейронів з ознаками 

перинуклеарного набряку. Товщина шару становить (9,21±1,06) мкм і 

достовірно не відрізняється від показника в контрольній групі (р<0,05). 

Гангліонарний шар представлений великими гангліозними клітинами із 

значним вмістом світлої цитоплазми й великим круглястим базофільним 

ядром з дрібнодисперсним розподілом хроматину й одним ядерцем. У цьому 

шарі зустрічаються нечисленні клітини глії і тонкостінні кровоносні судини, 

які добре візуалізуються у вигляді прожилок, покритих сплощеними 

ендотеліоцитами. Товщина шару становить (19,36±3,57) мкм. У середньому 

за групою товщина I-VIII шарів сітківки становить (98,48±5,86) мкм, 

достовірно не змінюючись порівняно з групою контролю . (р<0,05) Аксони 
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гангліоцитів формують шар безмієлінових нервових волокон, що лежать 

паралельно до поверхні сітківки. Між нервовими волокнами визначаються 

нечисленні астроцити й кровоносні судини (рис. 6.18). Біля краю диска 

зорового нерва нервові волокна повертають під прямим кутом, проходять 

через решітчасту пластинку і формують зоровий нерв. Замикає десятий шар, 

представлений тонкою внутрішньою межовою мембраною. 

 

 

Рис. 6.18 Сітчаста оболонки стінки ока: 1) пігментний шар; 2) шар 

паличок і колбочок; 3) зовнішній межовий шар; 4) зовнішній ядерний шар; 

5) зовнішній сітчастий шар; 6) внутрішній ядерний шар; 7) внутрішній 

сітчастий шар; 8) гангліонарний шар; 9) шар нервових волокон; 

10) внутрішня межова мембрана. 2-га група (атропін 0,01 %). Забарвлення 

гематоксиліном і еозином, х400 

 

Дані морфологічного дослідження структурних компонентів заднього 

полюса ока показують, що у тварин групи 2 при застосуванні 0,01 % розчину 

атропіну сульфату в склері спостерігається поява функціонально активних 

фібробластів, що супроводжується накопиченням основної речовини й 

посиленням колагеногенезу з потовщенням пучків колагенових волокон зі 
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збереженням їх конфігурації. Морфометрично отримані дані 

підтверджуються достовірним збільшенням порівняно з групою контролю (p) 

товщини склери, решітчастої пластинки і стінки її пір. При 

імуногістохімічному дослідженні в склері й решітчастій пластинці 

спостерігаються ознаки посилення синтезу молодого колагену типу III, 

розташування якого набуває дифузно-вогнищевого або переривчастого 

лінійного характеру, паралельно відзначається посилення інтенсивності його 

світіння. Дозрівання молодого колагену забезпечує накопичення зрілого 

колагену типу I, що імуногістохімічно підтверджується вогнищевим 

посиленням його інтенсивності світіння. Дані імуногістохімічного 

дослідження підтверджуються морфометрично - порівняно з групою 

контролю достовірно зростають значення показників інтенсивності світіння 

як молодого колагену типу III, так і зрілого колагену типу I. При цьому 

значення морфометричних показників, отриманих при дослідженні 

гістологічних та імуногістохімічних препаратів, достовірно не відрізняються 

від аналогічних у тварин, які отримували 0,5 % розчин атропіну сульфату. 

Мікроскопічна картина сітківки у досліджуваній групі не має відмінних рис 

порівняно з групою контролю, що підтверджується значеннями 

морфометричних показників, які достовірно не відрізняються від таких у 

групі контролю і у тварин, які отримували 0,5 % розчин атропіну сульфату. У 

судинному шарі ознак дисциркуляторних змін не виявлялося. 

Таким чином, дані комплексного морфологічного дослідження 

структурних компонентів заднього полюса стінки ока свідчать, що при 

використанні 0,01 % розчину атропіну сульфату спостерігається потовщення  

склери й решітчастої пластики зі збереженням морфофункціонального стану 

рецепторного апарату ока. На відміну від групи 1 із застосуванням 0,5 % 

розчину атропіну сульфату не відзначається дисциркуляторних змін у 

хоріоідеї. 

Під час аналізу морфометричних показників склери й решітчастої 

пластинки в обох групах з використанням розчину атропіну сульфату 
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порівняно з групою інтактних тварин відзначається достовірне збільшення 

товщини склери, решітчастої пластинки та стінки її вікон, що обумовлено, 

очевидно, стимуляцією синтетичної активності фібробластів. При порівнянні 

відповідних морфометричних показників групи 1 (0,5 % розчин атропіну 

сульфату) й групи 2 (0,01 % розчин атропіну сульфату) достовірних 

відмінностей не виявлено (р<0,05) (табл. 6.1, рис. 6.19). 

 
Таблиця 6.1 

Морфометричні показники склери й решітчастої пластинки 

в досліджуваних групах 

Морфометричні 
показники 

Група 1, 
n = 38 

Група 2, 
n = 30 

Контрольна група, 
n = 16 

Товщина склери 191,64 ± 11,35 к 187,74 ± 10,21 к 160,43 ± 8,64 1, 2 

Товщина РП 43,30 ± 3,68 к 42,43 ± 2,46 к 36,77 ± 2,03 1, 2 

Товщина стінки 
вікон РП 

8,17 ± 1,32 к 8,88 ± 1,60 к 5,57 ± 1,02 1, 2 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника групи 1; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника 
групи 2; к -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника контрольної 
групи. 

 

 
Рис. 6.19 Морфометричні показники склери й решітчастої пластинки в 

досліджуваних групах 
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При імуногістохічному дослідженні розподілу в склері й решітчастій 

пластинці колагену в контрольній і досліджуваних групах візуалізуються 

колаген типів I і III. У контрольній групі переважає зрілий колаген типу І, 

який характеризується безперервним лінійним світінням. Незрілий колаген 

типу III визначається у вигляді осередкового світіння, інтенсивність якого 

нижча порівняно з колагеном типу І (табл. 6.2, рис. 6.20). 

 

Таблиця 6.2 

Морфометричні показники склери й решітчастої пластинки 

в досліджуваних групах 

Морфометричні 

показники 

Група 1, 

n = 38 

Група 2, 

n = 30 

Контрольна група, 

n = 16 

Колаген І типу 1,015 ± 0,031 к 1,020 ± 0,032 к 0,936 ± 0,028 1, 2 

Колаген ІІІ типу 1,005 ± 0,052 к 1,025 ± 0,054 к 0,851 ± 0,047 1, 2 

Примітка. n -кількість очей; 1 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно 
показника групи 1; 2 -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника 
групи 2; к -відмінності достовірні (р<0,05) відносно показника контрольної 
групи. 

 

При використанні 0,5 % розчину атропіну сульфату в склері й 

решітчастій пластинці порівняно з контрольною групою відзначається 

достовірне збільшення інтенсивності світіння обох типів колагену, що 

обумовлено, імовірно, посиленням синтетичної активності фібробластів під 

дією вибраної дози препарату. У зіставленні з інтактними тваринами 

розподіл колагену типу III має більш поширений характер, подекуди 

набуваючи переривчастого лінійного характеру. Дозрівання молодого 

колагену III типу супроводжується підвищенням вмісту зрілого колагену 

типу I, світіння якого має лінійний характер з вогнищевим посиленням 

інтенсивності світіння. 
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Рис. 6.20 Інтенсивність світіння основних типів колагену 

в досліджуваних групах 

 
При використанні 0,01 % розчину атропіну сульфату в склері й 

решітчастій пластинці так само, як і при використанні препарату більшої 

концентрації, спостерігаються ознаки інтенсифікації колагенпродукуючої 

функції фібробластів, що обумовлює посилення синтезу молодого колагену 

типу III, розташування якого набуває дифузно-вогнищевого або 

переривчастого лінійного характеру зі зростанням яскравості його світіння. 

Дозрівання молодого колагену забезпечує накопичення зрілого колагену 

типу I, що імуногістохімічно підтверджується інтенсивним лінійним 

характером світінням з вогнищевим посиленням його яскравості. 

Морфометричні показники інтенсивності світіння колагену типів I і III 

достовірно не відрізняються від відповідних показників у групі із 

застосуванням 0,5 % розчину атропіну сульфату, проте мають тенденцію до 

збільшення. 
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У групі з використанням 0,5 % розчину атропіну сульфату порівняно з 

контрольною групою морфофункціональний стан сітківки в цілому не 

змінюється. Однак у судинному шарі відзначаються різко виражені 

дисциркуляторні зміни у вигляді помірної гіперемії судин і слабко 

вираженого набряку пухкої волокнистої тканини (рис. 6.21). 

 

 
Рис. 6.21 Морфометричні показники товщини сітківки та її шарів 

у досліджуваних групах 

 

У групі із застосуванням 0,01 % розчину атропіну сульфату 

мікроскопічна картина сітківки не має відмінних рис порівняно з групою 

контролю. На відміну від групи з використанням більшої концентрації 

препарату в судинному шарі ознак дисциркуляторних змін не виявляється. 

При аналізі морфометричних показників товщини сітківки і її шарів у 

досліджуваних групах порівняно з контрольною достовірних відмінностей не 

виявляється. 
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Резюме 

Отже, при мікроскопічному дослідженні препаратів очного яблука 

кролів при застосуванні 0,5 % і 0,01 % розчину атропіну сульфату порівняно 

з контрольною групою виявляється поява функціонально активних 

фібробластів з накопиченням основної речовини й потовщенням пучків 

колагенових волокон склери та стінок вікон решітчастої пластинки, що 

супроводжується потовщенням як склери, так і решітчастої пластинки. 

При комплексному морфологічному, імуногістохімічному й 

морфометричному дослідженнях очних яблук експериментальних тварин 

виявлено, що в групі 2 при використанні 0,01 % розчину атропіну сульфату  

порівняно з групою інтактних тварин мікроскопічна картина 

характеризується потовщенням склери й решітчастої пластики зі 

збереженням морфофункціонального стану рецепторного апарату ока, що 

дозволяє вважати за доцільне застосування вибраної концентрації препарату 

в подальшому у хворих на міопію. 

 Зміцнення склери й решітчастої пластинки здійснюється за рахунок 

посилення синтетичної активності фібробластів з накопиченням основної 

речовини й потовщення пучків колагенових волокон, що морфометрично 

підтверджується достовірним збільшенням товщини склери, решітчастої 

пластинки і стінок її вікон порівняно з контрольною групою (р<0,05) . 

 Виявлені ознаки стимуляції колагеногенезу імуногістохімічно 

характеризуються посиленням продукції колагену типів I і III з більш 

інтенсивним накопиченням молодого колагену типу III, що морфометрично 

підтверджується достовірним зростанням інтенсивності світіння колагену 

типів I і III порівняно з контрольною групою (р<0,05). Переважання 

незрілого колагену типу III обумовлює необхідність повторних курсів 

застосування препарату в подальшому. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Міопія (міопія) -найбільш частий дефект зору. Прогресування міопії 

може спричинити серйозні незворотні зміни в оці і значну втрату зору. 

Ускладнена міопія -одна з головних причин інвалідності внаслідок 

захворювань очей. Медико-соціальна значущість проблеми збільшується у 

зв’язку з тим, що ускладнена міопія розвивається в осіб найбільш 

працездатного віку. У зв’язку з цим боротьба з міопією -це державне 

завдання, для вирішення якого необхідним є проведення активних та 

широких заходів щодо попередження короткозорості та її ускладнень [2, 42]. 

Неухильне зростання захворюваності, широка поширеність в усьому 

світі, прогресуюче погіршення зорових функцій, що призводить до втрати 

працездатності та інвалідності, залишає міопію однією з найактуальніших 

проблем офтальмології. Поширеність міопії в розвинених країнах становить 

19-42 %, а в деяких країнах Сходу 50-70 % [75, 76]. 

За даними ВООЗ, за останні 50 років частота короткозорості значно 

зросла. На цей час від міопії страждає 1,6 мільярда людей у всьому світі. 

Виходячи з глобальних оцінок, вважається, що до 2020 року приблизно у 

2,5 мільярда людей, що становлять 1/3 світового населення, буде розвинена 

міопія. У США та Західній Європі приблизно 1/4 населення віком старше 40 

років матиме міопія [86, 88]. 

Прогресування міопії призводить до дистрофічних змін за рахунок 

збільшення передньо-задньої довжини ока та розтягування через це всіх 

оболонок ока [74]. У задньому полюсі ока, в ділянці виходу диску зорового 

нерва розташована решітчаста пластинка. Це дірчаста структура, через яку 

проходять судини та аксони гангліозних клітин диска зорового нерву [45, 47, 

48]. Яка роль решітчастої пластини у формуванні дистрофічних змін 

сітчастої оболонки ока та порушення зорових функцій, до кінця не вивчено. 

Нами було проведено дослідження особливостей морфофункціональних змін 
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та змін решітчастої пластинки у хворих віком 18-45 років з міопією високого, 

середнього та слабкого ступеня. Дослідження складалося з клінічної та 

експериментальної частин. У клінічному дослідженні брали участь 120 

хворих на міопію різного ступеня та 20 практично здорових осіб, які склали 

контрольну групу. Серед усіх осіб, що пройшли обстеження було 120 хворих 

(230 очей), з яких 64 жінки [(53,33 ± 6,44) %] та 56 чоловіків [(46,67 ± 

6,44) %]. Група контролю склала 20 практично здорових волонтерів (40 

очей), з яких 11 жінок та 9 чоловіків порівнянні за статтю та віком. 

Комплексне клінічне та офтальмологічне обстеження хворих було 

проведено із застосуванням таких методів: стандартні клінічні методи 

(візометрія, офтальмоскопія, тонометрія за методом Маклакова, 

еластотонометрія та додаткові: ультразвукова біометрія, статична периметрія 

Humphrey, автокераторефрактометрія, ОКТ. 

Під час дослідження було вивчено особливості морфологічних змін  

диска зорового нерву залежно від ступеня міопії. При аналізі показників ОКТ 

ДЗН пацієнтів з міопією різного ступеня та контрольної групи було 

визначено відмінність даних середньої товщини шару нервових волокон 

сітківки в середині (Avg RNFL), у верхньому (Sup Avg) та нижньому 

квадранті (Inf Avg) між показниками контрольної групи та І й ІІ -зниження 

показника (р < 0,05). Також спостерігається відміна між значеннями 

показника між групами хворих І, ІІ, ІІІ (р < 0,05). Найменші значення 

показника (майже на 20 % нижче, ніж дані контрольної групи) 

спостерігаються в групі І. 

Показники об’єму нейроретінального паска (Rim Volume) групи І вищі 

ніж показники контрольної групи в 2,8 рази, а ІІ в 1,6 рази. (р < 0,05). Також 

спостерігаються відмінності між значеннями показників груп І, ІІ, ІІІ 

(р < 0,05). 

Також спостерігається збільшення показника площі нейроретінального 

паска (Rim Area) у дослідних групах порівняно з даними контрольної групи 

на 40 %, 20 % та 10 % (р < 0,05). Причому цей параметр у І групі на 20 % 
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перевищував зазначений показник у ІІ групі (р < 0,05), а у ІІ групі, у свою 

чергу, був більше на 12 %, ніж у ІІІ групі (р < 0,05). 

Спостерігається збільшення фокальної втрати об’єму комплексу 

гангліозних клітин (FLV) проти показників контрольної групи в 6,8; 5,3 та 1,7 

рази (відповідно груп І, ІІ та ІІІ, р < 0,05). Причому, у І групі цей параметр 

перевищував у 1,3 рази аналогічний показник у ІІ групі, який був більшим у 

3,1 рази, ніж у ІІІ групі (р < 0,05). 

Спостерігається збільшення глобальної втрати об’єму комплексу 

гангліозних клітин сітківки (GLV) порівняно з показниками контрольної 

групи в 4,4; 2,8 та 1,5 рази (відповідно групи І, ІІ та ІІІ). Слід зазначити, що 

значення GLV у І групі було більшим в 1,6 рази, ніж у ІІ групі, яке 

перевищувало зазначений показник у ІІІ групі у 1,9 рази (р < 0,05). 

При визначенні показників середньої товщини комплексу гангліозних 

клітин сітківки (GCC Thickness Average), у тому числі вверху (Sup GCС) та 

внизу (Inf GCС), відзначається зменшення значень груп І, ІІ порівняно з 

контрольною (р < 0,05). Найменші значення спостерігаються в групі І (хворі з 

міопією високого ступеня). У мірі зростання ступенів міопії у пацієнтів 

спостерігаються зниження даних середньої товщини комплексу гангліозних 

клітин сітківки порівняно з нормою. 

Показник об’єму ДЗН (Nerve Head Vlm) та площі ДЗН (Optic disc area) -

спостерігаються відмінності між показниками контрольної групи та груп І-

ІІІ, а також між показниками самих груп хворих (р < 0,05). 

Відзначається збільшення показника Nerve Head в 2,5; 1,6; 1,2 рази 

відповідно до даних груп І, ІІ, та ІІІ (р < 0,05). 

Спостерігаються зниження значень Optic disc area проти даних 

контрольної групи в 1,8; 1,4; 1,2 рази згідно з даними груп І, ІІ, та ІІІ 

(р < 0,05). 

Також було проведено кореляційний аналіз клініко-анатомічних 

показників зорових функцій, показників диска зорового нерва з показниками 

периметрії Humphrey. У результаті було встановлено, що при збільшенні 



129 

показників ПЗВ і GLV збільшується показник MD. При зменшенні 

показників Visus, рефракції, Visus з корекцією, Avg RNFL, Sup Avg, Avg 

GCC, Inf GCC збільшується показник MD. При збільшенні ПЗВ, GLV (%) 

збільшується PSD. Та при зменшенні показників рефракції, Visus, Vis з 

корекцією, Sup Avg буде збільшуватися PSD . 

Зниження значення RNFL відмічається у дослідженнях [70,110], що 

співпадає з отриманими нами результатами. Автори представляють свої 

результати передбачуваного порівняння темпів прогресування RNFL з 

використанням спектральної доменної ОКТ між двома групами пацієнтів з 

відсутністю глаукоми протягом мінімум 2-х років. Вчені дійшли висновку,  

що середнє значення RNFL з часом поступово зменшувалося в обох групах. 

Однак зміни були значно більш вираженими у групі з високою міопією 

порівняно з нормою. Слід зазначити, що лінійні змішані моделі показали, що 

ступінь втрати RNFL зростає, а відмінності втрат RNFL між групами з 

високою міопією та групою норми розширюються, особливо у підгрупах, у 

яких пацієнти старші за віком (40–49 років та 50–59 років). 

В дослідженні, що проводились авторами I. Maruko, T. Iida, Y. Sugano 

et al. 2010, було виявлено витончення сітківки. Дослідниками було обстежено 

58 очей 35 пацієнтів (7 чоловіків і 28 жінок, середній вік 65,5 року) з 

аксіальною довжиною, що перевищує 26,5 мм. Середнє значення аксіальної 

довжини становило (29,0±1,4) мм. Тотальне потоншення хоріоідеї було 

виявлено на всіх очах. Середня товщина субфовеальної хоріоідеї становила 

(52±38) мкм. Що доводить розвиток дистрофічних змін у хворих на міопію 

[116], що співпадає з отриманими в нашому дослідженні результатами. 

 В роботах, присвячених вивченню морфологічних змін решітчастої 

пластинки при глаукомі пропонується використання удосконалених 

модифікацій ОКТ, що недоступні для вітчизняної офтальмології, та є 

поодинокі наукові роботи, в яких згадується міопія як варіант супутньої 

патології при глаукомі [105,145]. На основі досліджень із застосуванням 

сучасних методик ОКТ нами було розроблено маркери, які дозволяють 
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виявити та вивчити морфологію решітчастої пластинки, її показників за 

допомогою доступного вітального методу ОКТ [31]. За допомогою цього 

методу вперше було проведено вивчення характеру клінічних і 

функціональних змін у хворих на міопію залежно від характеристик 

морфологічних особливостей ділянки решітчастої пластинки. А також аналіз 

кореляційного зв’язку між зоровими (клініко-анатомічними) функціями та 

морфологічними особливостями решітчастої пластинки. 

У результаті нашого дослідження при аналізі показників даних РП було 

отримано наступне. У групах хворих з високим та середнім ступенями міопії 

результати показника довжини від одного краю мембрани Бруха до іншого 

відрізняються від даних контрольної групи на 25 та 14 % відповідно. 

Показники максимальної глибини залягання РП у групах І та ІІ вищі за дані 

контрольної групи на 47 та 28 %. 

Значення показників глибини вставки РП та середньої глибини РП у 

пацієнтів з міопією також вищі, ніж дані контрольної групи. Значення цих 

показників в групі І та ІІ в 1,5 та 1,3 рази вищі, ніж у контрольній. 

У результаті проведеного кореляційного аналізу між показниками 

решітчастої пластинки та зоровими функціями було виявлено сильний 

прямий кореляційний зв’язок між довжиною від одного краю мембрани 

Бруха до іншого та показником MD (r=0,97), а також між максимальною 

глибиною залягання РП (r=0,78), глибиною вставки РП (r=0,91), відстанню 

від одного краю вставки РП до іншого (r=0,83) та показником PSD. 

Натомість, сильну зворотну кореляційну залежність має максимальна 

глибина залягання РП (r= -0,84), глибина вставки РП (r= -0,93), відстань від 

одного краю вставки РП до іншого (r= -0,87) та MD, а також довжина від 

одного краю мембрани Бруха до іншого (r= -0,85) з PSD. 

Усе це свідчить, що зміни РП корелюють із змінами показників 

світлочутливості. Решітчаста пластинка зазнає важливих морфологічних змін 

зі збільшенням ступеня міопії. Atsuya Miki та інші, 2015, виявили дефекти РП 

за допомогою ОКТ серед ста п’ятдесяти дев’яти очей 108 учасників, які були 
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розділені на чотири підгрупи; висока міопія з глаукомою (MG), глаукома без 

високої короткозорості (G), висока міопія без глаукоми (M) та контрольна 

група, у якій немає ні глаукоми, ні високої короткозорості (С). Дефекти РП 

спостерігалися в (0,03 %) у С-групі (22,9 %) у М групі (50 %) у групі G та  

(41,8 %) у групі MG.  

В іншому дослідженні Kiumehr et al., 2012, визначали вогнищевий 

дефект РП як нерівномірність передньої ламінарної поверхні конкретного 

розміру та розміру, що порушує гладкий криволінійний U- або W-подібний 

контур, який спостерігається в неглаукоматозних очах. Вони не спостерігали 

жодної такої особливості у здорових очах. Дослідження виявило, що ці 

фокальні дефекти, виявлені на зображеннях EDI-OCT, мають достовірну 

кореляцію із середнім відхиленням поля зору (ρ = -0,498, p = 0,003) [100]. Це 

співпадає з нашими спостереженнями. 

Kohei Takayama та інші, 2013, провели дослідження РП за допомогою 

SS-OCT та виявили дефекти РП. Було досліджено 182 ока 111 пацієнтів з 

глаукомою та 29 здорових очей 26 осіб. У (6,6 %) з глаукомою було виявлено 

двадцять ламінарних фокальних дефектів у (6,6 %), тоді як у здорових очей 

дефектів пластин не виявлено. У (75,0 %) було виявлено 15 фокальних 

дефектів витончення біля краю решітчастої пластинки, а в трьох очах 

виявлено 4 дефекти витончення пластини біля краю. Осередкові дефекти 

решітчастої пластинки супроводжувалися витонченням нейроретінального 

обідка, аномальною товщиною шару сітківки, нервових волокон сітківки та 

дефектом поля зору. Наявність дефектів решітчастої пластинки асоціювалася 

зі збільшенням осьової довжини та крововиливами диску зорового нерва 

(P=0,033 та 0,024 відповідно) [143]. 

Важливим питанням останнім часом є профілактика прогресування 

дистрофічних змін у хворих на міопію медикаментозним методом. У 

дисертаційній роботі були проведені клінічні дослідження впливу 

вітамінного комплексу вітаміну В разом з вітамінним комплексом з вмістом 

омега-3 жирних кислот, лютеїну, зеаксантину та каротиноїдів. Усі пацієнти, 
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які брали участь у дослідженні (29 хворих з міопією середнього ступеня та 27 

осіб з міопією високого ступеня), були розподілені на основну групу та групу 

контролю. До початку лікування всім пацієнтам проведено стандартне 

офтальмологічне дослідження (візометрію з корекцією та без, тонометрію, 

біомікроскопію переднього відрізка ока й склоподібного тіла, 

офтальмоскопію очного дна, вимірювання передньо-заднього відрізка ока 

(ПЗВ), автокераторефрактометрію. 

В результаті пацієнти основної групи, які отримували вітамінні 

препарати з вмістом каротиноїдів, лютеїну, зеаксантину та омега-3 жирних 

кислот по 1 капсулі під час їди 1 раз на день протягом 12 тижнів.+ вітаміни 

групи В ) р-н д/ін. амп. 2 мл, № 10 внутрішньом’язово 2 рази на тиждень 1 

місяць при порівнянні основної групи з групою порівняння пацієнтів з 

міопією середнього ступеня відбулося поліпшення показників 

світлочутливості, а саме: достовірне збільшення MD з –5,59±0,07 до 

–1,82±0,05 та зменшення параметра PSD з 2,15±0,02 до 2,09± 0,02 (р<0,05).  

При порівнянні основної групи пацієнтів з міопією високого ступеня з 

групою порівняння виявлено статистично достовірні зміни у бік нормалізації 

параметрів периметрії Humphrey. Показник MD підвищився з –7,01±0,12 до 

–4,13±0,09, а PSD знизився з 5,62±0,07 до 2,51±0,05 (р< 0,05). 

У статті авторів Гузун О.В., Храменко Н.І., 2016, було проведене 

дослідження по впливу нутрієнтної терапії при вживанні дієтичної добавки 

Нутроф®Тотал на зорові функції. В результаті проведеного обстеження 

відзначили позитивну динаміку зорових функцій і роботи апарату акомодації 

ока, значимо виражену в групі студентів, що приймають протягом 4 місяців 

дієтичну добавку Нутроф®Тотал (2-я група). До початку дослідження 

гострота зору (ГЗ) рівна 1,0 наголошувалася в 55 % (в 16) студентів -з 1-ої 

групи і 35 % (11) -2-ої групи. У динаміці спостереження через 4 місяці число 

осіб з ГЗ, рівною 1,0, в 1-ій групі підвищилося на 11 %, склавши 66 % (19), у 

2-ій групі -на 33 %, склавши 68 % (21). При визначення оптимальної корекції 

до лікування показало наявність негативного сферичного компонента в 



133 

середньому 0,27 дптр в 72 % (1-я група) і 68 % (2-я група) випадків. 

Обстеження через 4 місяці показало усунення негативного сферичного 

компонента в 10 % (в 3) випадків в 1-ій групі і 61 % (в 19) -2-ій групі [18]. В 

нашому дослідженні при вивчені впливу нутріцевтиків на зорові функції та 

параметри світлочутливості у хворих на міопію середнього та високого 

ступеня ми отримали наступні результати. Прогресування міопії становило 

1,2 D у хворих групи порівняння проти 0,5 D пацієнтів основної групи у 

хворих на міопію середнього ступеня. У хворих на міопію високого ступеня 

гострота зору без корекції достовірно знизилася з 0,18±0,04 до 0,09±0,02, тоді 

як гострота зору з корекцією мала лише тенденцію до зниження. Достовірної 

різниці у параметрах при порівнянні вихідних зорових показників та через 2 

місяці в групах не спостерігалось. При проведенні обстеження пацієнтів 

через 6, 12, 18 місяців відмічається різниця вихідних даних та отриманих у 

визначені строки даних за показниками гострота зору та середня рефракція 

(відміни не вірогідні) у пацієнтів з міопією обох ступенів. 

У науковій роботі авторів Е. С. Леонова, Е. В. Щекотов при вживанні 

препарату препарат Окувайт Лютеїн («Bausch&lomb») отримали результати 

об'єктивних офтальмо-фізіологічніх досліджень функціонального стану 

зорового аналізатора, які свідчать, що після курсового прийому Окувайт 

Лютеїну сталося статистично достовірне підвищення гостроти зору удалину 

без корекції і гостроти зору з оптимальною корекцією [25]. Це співпадає  

отриманими нами даними(відрізняється від отриманих нами результатів). 

За результатами експериментальних досліджень останніх років також 

з’ясовано, що застосування оксикаротиноїдів, зокрема лютеїну має 

нейропротекторну дію при ішемічних ураженнях сітківки [112, 121]. 

Упродовж останніх років набуває популярності застосування низьких 

доз атропіну в профілактиці прогресування міопії завдяки його впливу на 

мускаринові рецептори та доказовому зміцненню склери. В 

експериментальній частині дисертації задля удосконалення знань впливу 

низьких доз атропіну сульфату на склеру, решітчастої пластинки та сітківки 
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було проведено гістологічне та гістохімічне дослідження. В експеримент 

було залучено 42 експериментальні тварини (кролі) (84 ока) породи 

шиншила. Середній вік 5 місяців, з середньою вагою 2,5 кг. Тварини 

спостерігалися протягом 6 місяців, після чого були виведені з експерименту. 

Під час експерименту тваринам було застосовано інстиляції атропіну в 

концентрації 0,5 % та 0,01 % 1 раз на день в продовж 6 місяців. Тварин було 

розподілено на 2 групи та контрольну групу залежно від концентрації 

інстиляцій атропіну сульфату. Для об’єктивізації результатів дослідження 

застосовувався морфометричний метод. 

Було отримано такі результати: при мікроскопічному вивченні 

морфофункціональних компонентів заднього полюса ока в групі контролю 

дані мікроскопічного, імуногістохімічного дослідження, значення 

морфометричних показників відповідають нормальній гістологічній 

структурі усіх досліджуваних структур, що дозволяє розглядати 

досліджувану групу як правильно підібрану групу порівняння. Отримані дані 

1-ої групи при застосуванні атропіну сульфату 0,5 % підтверджуються 

морфометрично -порівняно з групою контролю достовірно збільшується 

товщина склери, показники товщини решітчастої пластинки й стінки її пір, 

достовірно зростають значення інтенсивності світіння колагену типів I і III. 

Морфофункціональний стан сітківки не змінюється, що підтверджується 

результатами мікроскопічного дослідження й даними морфометричних 

показників, значення яких достовірно не відрізняються від таких у групі 

порівняння. Дані морфологічного дослідження структурних компонентів 

заднього полюса ока показують, що у тварин при застосуванні 0,01 % 

розчину атропіну сульфату в склері спостерігається поява функціонально 

активних фібробластів, що супроводжується накопиченням основної 

речовини й посиленням колагеногенезу з потовщенням пучків колагенових 

волокон зі збереженням їхньої конфігурації. Морфометрично отримані дані 

підтверджуються достовірним збільшенням порівняно з групою контролю (p) 

товщини склери, решітчастої пластинки й стінки її пір. При 
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імуногістохімічному дослідженні в склері й решітчастій пластинці 

спостерігаються ознаки посилення синтезу молодого колагену типу III, 

дозрівання молодого колагену забезпечує накопичення зрілого колагену 

типу I. 

Іншими авторами G. Weigert, S. Kaya, B. Pemp et al. (2011) було 

проведено мета-аналіз щодо впливу низьких доз атропіну сульфату на 

прогресування міопії [80]. У ході проведення дев’ятнадцяти унікальних 

досліджень, до яких було залучено 3137 дітей. Атропін будь-якої дози був 

однаково корисним у випадку прогресування короткозорості. Високі дози 

атропіну були пов’язані з більш несприятливими наслідками, такими як  

світлобоязнь на 43,1 % порівняно з 6,3 % для низькодозованого атропіну та 

17,8 % для помірної дози атропіну (χ 2 2 = 7,05). Крім того, відмінності в 

частоті побічних ефектів між монголоїдними та європеоїдними пацієнтами 

не виявлено (χ 2 1 = 0,81). 

Отже, проведений порівняльний аналіз дозволив виявити, що: 

1) у міру зросту ступенів міопії (від слабкого до високого) у пацієнтів 

спостерігаються зміни даних ОКТ диска зорового нерва. Найсуттєвіші зміни 

порівняно з нормою спостерігаються у хворих з міопією високого ступеня; 

2) спостерігається збільшення фокальної втрати об’єму комплексу 

гангліозних клітин (FLV) проти показників контрольної групи, збільшення 

глобальної втрати об’єму комплексу гангліозних клітин сітківки (GLV) 

порівняно з показниками контрольної групи. При визначенні показників 

середньої товщини комплексу гангліозних клітин сітківки (GCC Thickness 

Average), зокрема вверху (Sup GCС) та внизу (Inf GCС), відзначається 

зменшення значень порівняно з контрольною (р < 0,05); 

3) при проведенні кореляційного аналізу встановлено достовірний 

сильний прямий кореляційний зв’язок показника MD з ПЗВ (r=0,77) і прямий 

кореляційний зв’язок середньої сили з GLV (r=0,63). Це означає, що при 

збільшенні ПЗВ і GLV буде збільшуватися MD; 

4) також виявлено достовірний сильний зворотній кореляційний 
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зв’язок параметра MD з Visus (r= –0,76), рефракцією (r= –0,83) і зворотній 

кореляційний зв’язок середньої сили з Visus з корекцією. (r= –0,51), з Avg 

RNFL (r=0,58), з Sup Avg (r= –0,58), з Avg GCC (r=–0,51), з Inf GCC (r= –

0,52). Результати доводять, що при збільшенні MD будуть зменшуватися 

Visus, рефракція, Visus з корекцією., Avg RNFL, Sup Avg, Avg GCC, Inf GCC; 

5) прийом вітамінних препаратів на основі лютеїну, зеаксантину, 

омега-3 жирних кислот та каротиноїдів поліпшують показники 

світлочутливості. При зіставленні основної групи з групою порівняння 

пацієнтів з міопією середнього ступеня відбулося поліпшення показників MD 

з –5,59±0,07 до –1,82±0,05 та зменшення параметра PSD з 2,15±0,02 до 

2,09±0,02 (р<0,05); 

6) використання низьких доз атропіну сульфату 0,5 % та 0,01 % в 

експериментальних тварин порівняно з групою інтактних тварин 

характеризується зміцненням склери й решітчастої пластики зі збереженням 

морфофункціонального стану рецепторного апарату ока. Також виявлено 

ознаки стимуляції колагеногенезу, який імуногістохімічно характеризується 

посиленням продукції колагену типів I і III з більш інтенсивним 

накопиченням молодого колагену типу III; 

7) при аналізі показників даних РП було отримано такі результати: 

У групах хворих з високим та середнім ступенями міопії результати 

показника довжини від одного краю мембрани Бруха до іншого 

відрізняються від даних контрольної групи майже на 25 та 14 % відповідно. 

Показники максимальної глибини залягання РП у групах І та ІІ вищі, 

ніж дані контрольної групи на 47 та 28 %. 

Значення показників глибини вставки РП та середньої глибини РП у 

пацієнтів з міопією також вищі, ніж дані контрольної групи. Значення цих 

показників в групі І та ІІ майже в 1,5 та 1,3 рази вищі, ніж у контрольній; 

8) кореляційний аналіз показників решітчастої пластинки та 

показників MD та PSD виявив сильний прямий кореляційний зв’язок між 

довжиною від одного краю мембрани Бруха до іншого та показником MD 



137 

(r=0,97), а також між максимальною глибиною залягання РП (r=0,78), 

глибиною вставки РП (r=0,91), відстанню від одного краю вставки РП до 

іншого (r=0,83) та показником PSD. Натомість, сильна зворотня кореляційна 

залежність має максимальну глибину залягання РП (r=–0,84), глибину 

вставки РП (r=–0,93), відстань від одного краю вставки РП до іншого 

(r=–0,87) та MD, а також довжину від одного краю мембрани Бруха до 

іншого (r=–0,85) з PSD; 

9) при проведенні кореляційного аналізу встановлено достовірний 

сильний прямий кореляційний зв’язок показника MD з ПЗВ (r=0,77) і прямий 

кореляційний зв’язок середньої сили з GLV (r=0,63). Це означає, що при 

збільшенні ПЗВ і GLV буде збільшуватися MD. Також виявлено достовірний 

сильний зворотній кореляційний зв’язок параметра MD з Visus (r= –0,76), 

рефракцією (r= –0,83) і зворотній кореляційний зв’язок середньої сили з 

Visus з корекцією. (r= –0,51), з Avg RNFL (r=0,58), з Sup Avg (r= –0,58), з Avg 

GCC (r= –0,51), з Inf GCC (r= –0,52). Результати доводять, що при збільшенні 

MD будуть зменшуватися Visus, рефракція, Visus з корекцією., Avg RNFL, 

Sup Avg, Avg GCC, Inf GCC. У результаті кореляційного аналізу визначено, 

що параметр PSD має сильний прямий кореляційний зв’язок з ПЗВ (r = 0,85) 

та середньої сили з GLV (%) (r=0,60). Це доводить, що при збільшенні ПЗВ 

GLV (%) буде збільшуватися PSD. Також визначено, що параметр PSD має 

достовірний сильний зворотній кореляційний зв’язок з рефракцією (r= –0,84) 

та середньої сили з Visus (r=–0,71), з Vis з кор. (r=–0,62), з Sup Avg 

(r = –0,56), а значить при зменшенні рефракції, Visus, Vis з кор., Sup Avg буде 

збільшуватися PSD. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. За даними ВООЗ близько 1,3 млрд населення у світі живуть з 

аномалією рефракції. З них 826 млн людей з міопією. Незважаючи на 

чисельні дослідження стану зорового аналізатора при міопії, недостатньо 

вивченими є морфофункціональні зміни ока, а саме решітчастої пластинки та 

диска зорового нерва на різних стадіях цього захворювання, що є актуальним 

в клінічній офтальмології. 

2. При проведеному комплексному діагностичному обстеженні 12 

показників ДЗН за допомогою ОКТ відмічається вірогідна відмінність усіх 

показників від 20 % до 40 % між хворими на міопію різного ступеня та 

порівняно з нормою. Спостерігається збільшення глобальної втрати об’єму 

комплексу гангліозних клітин сітківки (GLV) у хворих із середнім ступенем 

міопії порівняно з показниками контрольної групи в 2,8 рази, фокальної 

втрати об’єму комплексу гангліозних клітин (FLV) в 5,3 рази, збільшення 

показника Nerve Head в 1,6 рази та зниження значень Optic disc area в 1,4 

рази (р > 0,05). 

3. Оптична когерентна томографія є найбільш інформативним методом 

діагностики стану РП у пацієнтів з міопією. Завдяки розробленим маркерам 

на основі ОКТ можливо оцінити загальну морфологію, конфігурацію й 

положення РП в 75-94,4 % випадків. При аналізі параметрів РП при міопії 

високого та середнього ступеня найсуттєвіші зміни порівняно з нормою 

спостерігалися серед показників середньої довжини від одного краю 

мембрани Бруха до іншого, що на 25 % і 14 % відповідно нижче даних 

контрольної групи (р>0,05). Показники максимальної глибини залягання РП 

вищі за дані контрольної групи при міопії високого ступеня на 47 %, 

середнього - на 28 %. Значення показників глибини вставки РП у разі міопії 

високого ступеня  в 1,6 рази, а у разі міопії середнього ступеня в 1,3 рази 

вище даних контрольної групи (р < 0,05). У хворих на міопію високого та 
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середнього ступеня середня глибина РП перевищувала в 1,5 і 1,3 рази дані 

контролю (р< 0,05).  

4. У результаті проведення кореляційного аналізу встановлено сильний 

зворотний кореляційний зв’язок (r= -0,85) між глибиною вставки РП та 

рефракцією, виявлено достовірну пряму кореляційну залежність між 

глибиною вставки РП і ПЗВ. Виявлено сильний прямий кореляційний зв’язок 

між довжиною від одного краю мембрани Бруха до іншого та показником 

MD, а також між максимальною глибиною залягання РП, глибиною вставки 

РП, відстанню від одного краю вставки РП до іншого та показником PSD. 

Сильну зворотну кореляційну залежність встановлено між показниками 

максимальної глибини залягання РП, глибиною вставки РП, відстанню від 

одного краю вставки РП до іншого та MD, а також довжини від одного краю 

мембрани Бруха до іншого з PSD. 

5. Призначення нутріцевтиків сприяло поліпшенню показників 

світлочутливості за даними периметрії Humphrey, що проявлялося 

збільшенням MD у хворих із середнім ступенем міопії в 3,1 рази та у 

пацієнтів із високим ступенем у 1,7 рази, зменшенням параметра PSD у 

хворих із високим ступенем у 2,2 рази (р < 0,05), а також покращенням стану 

у 46 % хворих із середнім ступенем міопії протягом 2 років спостереження. 

Також визначено тенденцію до поліпшення гостроти зору, відсутність 

достовірних змін ПЗВ ока, ВОТ, середньої рефракції в основній групі хворих 

протягом усього періоду лікування (р > 0,05). 

6. При вивченні впливу малих доз атропіну сульфату на склеру, РП та 

сітківку встановлено в обох групах порівняно з групою інтактних тварин 

достовірне збільшення в групах І та ІІ товщини склери (191,64 ± 10,09 мкм та 

187,74 ± 8,38 мкм відповідно), РП (43,30 ± 6,45 мкм та 42,43 ± 5,75 

відповідно) і стінки її вікон (8,88 ± 1,23 мкм та 8,17 ± 1,25 мкм відповідно, р 

< 0,05), що обумовлено стимуляцією синтетичної активності фібробластів. 

При порівнянні відповідних морфометричних показників при застосуванні 

0,5 % та 0,01 % розчину атропіну сульфату достовірних відмінностей не 
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виявлено (р > 0,05). Виявлені ознаки стимуляції колагеногенезу 

імуногістохімічно характеризуються посиленням продукції колагену типів I 

(група І - 1,015 ± 0,012 ум. од. св.; група ІІ - 1,020 ± 0,019 ум. од. св.; 

контрольна група - 0,936 ± 0,017 ум. од. св.) і III (група І - 1,005 ± 0,011ум. од. 

св.; група ІІ - 1,025 ±0,020 ум. од. св.; контрольна група - 0,850 ± 0,053ум. од. 

св.) з більш інтенсивним накопиченням молодого колагену типу III в 1,2 рази 

порівняно з групою інтактних тварин (р < 0,05). 

7. Основні положення дисертаційної роботи впроваджені в клінічну 

практику очного відділення для дорослих КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (зараз КНП 

Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»), у КНП «Міська 

клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана» та педагогічний процес 

кафедр офтальмології Харківської медичної академії післядипломної освіти, 

Харківського національного медичного університету, оториноларингології з 

офтальмологією Української медичної стоматологічної академії м. Полтава.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Розроблений метод дослідження морфологічного стану решітчастої 

пластинки у хворих на міопію різного ступеня може бути використаний як 

маркер діагностичного процесу. 

2. Застосування нутріцевтиків як додаткового метода в схемі лікуванні 

пацієнтів з міопією різного ступеня. 
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товариства офтальмологів Харківській області (Харків 2017) -усна доповідь, 

засіданні наукового товариства офтальмологів Харківській області (Харків 

2018) -усна доповідь, засіданні наукового товариства офтальмологів 

Харківській області (Харків 2019) -усна доповідь. 

  



161 

ДОДАТОК 3 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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