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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ПРИНЦИПІВ І ПІДХОДІВ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ
Ю. В. Вороненко, Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер,

З. В. Малецька, В. М. Проценко
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Післядипломна освіта в національній системі безперервної ме-

дичної освіти займає пріоритетне місце. Важливість даного питання 
полягає в тому, що медичні кадри в цілому, і лікарі зокрема, є стра-
тегічним капіталом держави. Саме післядипломна освіта забезпечує 
фахову компетентність лікаря/провізора, поглиблення, розширення і 
оновлення знань, умінь і навичок.

Стратегія розвитку вищої медичної післядипломної освіти Украї-
ни передбачає застосування європейських принципів і підходів до 
задоволення зростаючих потреб потенційних споживачів освітніх по-
слуг, в нашому випадку лікарів та провізорів.

Саме про це йшлося на парламентських слуханнях «Медична 
освіта в Україні: погляд у майбутнє», які відбулися вперше в історії 
України у Верховній Раді 22 березня 2017 р. Головним лейтмотивом 
заходу стало те, що система медичної освіти в Україні має відповіда-
ти сучасним потребам галузі охорони здоров’я у кваліфікованих 
кадрах та бути інтегрованою в європейський науковий та освітній 
простір. Участь в парламентських слуханнях взяли представники 
Академії. Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика академік НАМН Украї-
ни, д. мед. н., професор Юрій Вороненко у своєму основному виступі 
представив узагальнене бачення розвитку системи післядипломної 
медичної освіти в Україн і, окреслив проблемні питання та шляхи їх 
вирішення. Деякі програмні питання щодо оптимізації післядиплом-
ної медичної освіти вже впровадженні в НМАПО імені П. Л. Шупика.

Для вирішення завдань підготовки контингенту кваліфікова-
них, цілеспрямованих і авторитетних працівників охорони здоров’я у 
 НМАПО імені П. Л. Шупика запровадили досвід найкращих зразків і 
моделей вищої медичної освіти, створених на базі міжнародних стан-
дартів.

Протягом останніх років відбулося перезавантаження Системи 
управління якістю (СУЯ) НМАПО імені П. Л. Шупика: були інтегровані 
в єдину систему вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015, За-
кону України «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі.
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З метою реалізації положень стандартів, відповідно до сучасних 
освітніх трендів протягом 2016 року колектив академії наполегливо пра-
цював над розробкою сучасних навчальних планів, методичного забез-
печення, сприяв підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Крім того, відповідно до вимог міжнародного стандар-
ту ISO 9001:2015 було розроблено відповідний пакет документів 
СУЯ НМАПО імені П. Л. Шупика — Політику в сфері якості, докумен-
товані процедури.

Згідно з діючими процедурами проведено навчання внутрішніх ау-
диторів, консультування відповідальних у підрозділах, що входять до 
СУЯ НМАПО імені П. Л. Шупика, а також учасників процесів щодо осо-
бливостей функціонування Системи в умовах дії ДСТУ ISO 9001:2015.

Весь зазначений комплекс заходів дозволив успішно пройти 
сертифікацію Системи управління якістю на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015, про що свідчить отриманий 
сертифікат.

З 30 листопада по 2 грудня 2016 р в НМАПО імені П. Л. Шупи-
ка пройшов перший плановий наглядовий аудит компанії DQS щодо 
підтвердження відповідності системи управління Академії вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року, який підтвердив 
ефективність функціонування Системи управління якістю НМАПО 
імені П. Л. Шупика — системи забезпечення якості освітньої діяль-
ності (післядипломна медична освіта та безперервний професійний 
розвиток) на відповідність вимогам ISO 9001:2015. За підсумками 
роботи був отриманий вражаючий результат: за висловом керівни-
ка групи аудиторів, колективу Академії вдалося за один рік провести 
такі системні удосконалення, які зазвичай, інші заклади проводять 
протягом трьох років.Отримані досягнення є результатом плідної спі-
впраці всього колективу закладу та їхнього чіткого розуміння вектору 
діяльності Академії на якість, удосконалення та задоволення кінце-
вих споживачів — лікарів/провізорів, суспільства та держави.

В грудні 2016 р., міжнародними експертами Української асоціа-
ції якості партнера EFQM в Україні проведено оцінювання НМАПО 
імені П. Л. Шупика за схемою сертифікації EFQM «Визнана доско-
налість». За підсумками оцінювання ключові стратегічні результати 
є позитивними.

На сьогодні основним механізмом своєчасного зворотного 
зв’язку між споживачем і виконавцем в НМАПО імені П. Л. Шупика є 
моніторинг якості підготовки фахівців і якості надання освітніх послуг 
за допомогою анкетування. Аналіз проведеного анкетування свід-
чить про задоволеність якістю підготовки спеціалістів в Академії за 
всіма головними критеріями. Так, виконання навчально-виробничого 
плану на 2016 рік складає 100,1 %.(табл.1–3)
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Таблиця 1
Динаміка обсягів підготовки фахівців

за джерелами фінансування

Джерело фінансування
Кількість фахівців

2014 2015 2016
Бюджет 20 520 19 829 19 805
Контракт * 5 536 6 091 7 020

РАЗОМ 26 056 25 920 26 825

Таблиця 2
Виконання навчально-виробничого плану 

за видами навчання (бюджет)

Вид 
бюджетного 
навчання

Кількість слухачів Виконання
навч.-вир. плану, %2015 2016

План Факт План Факт 2015 2016
П А Ц 6 196 5 672 5 877 5 331 91,4 90,7
Т У 9 845 10 737 10 374 11 155 109,0 107,5
Спеціалізація 1 595 1 362 1 380 1 221 85,1 88,5
Стажування 514 441 467 389 85,4 83,3
Інтернатура 1 638 1 647 1 679 1 709 100,5 101,8

РАЗОМ 19 788 19 829 19 777 19 805 100,3 100,1

Таблиця 3
Кількість проведених циклів за видами навчання* 

 (всі джерела фінансування)
Форма навчання Бюджет Контракт Всього

Тематичне удосконалення 752 66 818 (34,2 %)
П А Ц 385 37 422 (17,7 %)
Інтернатура 172 57 229
Спеціалізація 130 275 405 (16,9 %)
Стажування 70 401 471 (19,7 %)
Молодший мед. 
і фарм. персонал — 45 45

РАЗОМ 1 509 881 2390
*без іноземних громадян та інших видів навчання

Темпи розвитку медичної науки, стимулюють і освітян, і практи-
куючих лікарів рухатися в ногу з часом, прикладаючи максимум зу-
силь для досягнення високого рівня професіоналізму, досконалого 
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володіння сучасними методиками лікування, діагностики, профілак-
тики. Стрімкий розвиток глобальних інформаційних мереж сього-
дення значною мірою сприяє найбільш швидко, зручно, доступно 
та економічно виправдано отримати майже будь-яку інформацію з 
кожного куточка світу. Саме такий напрямок розвитку системи підви-
щення професійної кваліфікації лікарів як дистанційна (у тому числі 
в режимі on-line) форма навчання активно впроваджується в освітній 
процес Академії.

Планом роботи комісії вченої ради з навчально-методичної робо-
ти академії на 2016 р було передбачено активізацію роботи кафедр 
щодо збільшення обсягу циклів з елементами дистанційних форм на-
вчання при формуванні навчально-виробничого плану на наступний 
рік. Завдяки розробці, затвердженню навчальних планів програм з 
елементами дистанційного навчання дозволило кафедрам проводи-
ти цикли підвищення кваліфікації без припинення робочого процесу, 
тобто максимально сприяло доступності для кожного спеціаліста. 
Протягом 2016 року було проведено 40 циклів тематичного удоско-
налення з елементами дистанційного навчання. На нашу думку такий 
принципово новий підхід сприятиме значному підвищенню рівня про-
фесійної підготовки лікарів/провізорів іподальшим реформам у си-
стемі медичної і зокрема післядипломної освіти.

Ще одним ключовим аспектом навчання лікарів/провізорів є його 
практична спрямованість. Однією з основних методик практичної 
підготовки медичних фахівців є симуляційна освіта. Відпрацювання 
навичок на симуляторах має доведену ефективність.Саме завдяки 
таким технологіям підготовка фахівців максимально наближена до їх 
реальної діяльності. 

В системі післядипломної медичної освіти симуляційні технології 
лежать в основі ряду методик, покликаних допомагати відтворювати 
клінічні ситуації відповідно до мети навчання, повторення, оцінки і 
дослідження. Симулятори варіюють від простих фізичних моделей 
анатомічних структур (наприклад, модель кісток тазу або тренажери 
для відпрацювання окремих умінь) до складних пристроїв і манекенів 
з високою механічною реальністю і комп’ютерним управлінням.

Враховуючи важливість оволодіння практичними навичками 
майбутніми фахівцями, в НМАПО імені П. Л. Шупика було прийнято 
рішення про запровадження в освітній процес на циклах спеціаліза-
ції та інтернатури практичних занять з використанням симуляційних 
методів навчання (відповідно до наказу ректора від 04.01.2016 № 5 
«Про затвердження Плану І етапу впровадження симуляційних ме-
тодів навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика»).

Вбачаючи необхідність забезпечення випереджального розвитку 
освітньої та наукової діяльності для формування гармонійної особи-
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стості як науково-педагогічних працівників, так і в подальшому тих, 
кого вони навчатимуть, Академією прийнято рішення про підготовку 
освітньої компоненти Програми діяльності академії, виходячи з прий-
нятої Стратегії розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика на 2016-2020 
роки відповідно до задекларованих процесів згідно вимог стандарту 
ISO 9001 : 2015.

Завдання, які поставив перед собою колектив НМАПО 
імені П. Л. Шупика, сприятимуть в подальшому проведенню рефор-
ми системи охорони здоров’я і вищої медичної школи в Україні.
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МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ 
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ПІДХОДИ ДО ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ 
З ПИТАНЬ НАДАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ ТА МОЛОДІ 
НА ПРИНЦИПАХ ДРУЖНЬОГО ПІДХОДУ

Г. В. Бекетова, І. П. Горячева, О. В. Солдатова, 
О. А. Голоцван, Н. В. Алексєєнко, М. І. Нехаєнко
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Досвід навчання лікарів педіатрів та сімейних лікарів на 

етапі післядипломної освіти демонструє дефіцит у них інформації та 
практичних навичок роботи з підлітками. Тому підвищення мотивації 
та удосконалення методів викладання навчального матеріалу з пи-
тань надання медико-соціальної допомоги підліткам на етапі після-
дипломної освіти залишаються актуальними.

Мета. Підвищення якості навчання, формування мотивації до за-
своєння нових знань у лікарів з питань надання допомоги підліткам 
на принципах дружнього підходу на етапі післядипломного навчання.

Матеріали та методи. Для ефективної підготовки лікарів з пи-
тань особливостей консультування підлітків необхідно дотримува-
тись принципів безперервності навчання на всіх етапах медичної 
освіти. Важливо ознайомити фахівців з проблемами підліткового віку, 
підвищити мотивацію спеціалістів для створення різних форм клінік, 
дружніх до молоді (КДМ) в обласних і районних центрах країни, осво-
їти алгоритм взаємодії лікаря зі співробітниками КДМ. Враховуючи 
вищевказане, на кафедрі дитячих і підліткових захворювань впро-
ваджені цикли тематичного удосконалення (ТУ) «Медико-соціаль-
ні послуги підліткам і молоді на основі дружнього підходу. КДМ» на 
післядипломному етапі навчання. Викладачі при проведенні занять 
на циклі широко застосовують інтерактивні методи засвоєння матері-
алу. Глобальною метою навчання є формування єдиного медичного 
інформаційного простору з питань здоров΄я підлітків та необхідності 
надання медико-соціальної допомоги на основі дружнього підходу.

Результати. За даними анкетування інформація, отримана на 
циклі ТУ «Медико-соціальні послуги підліткам та молоді на основі 
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МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
дружнього підходу. КДМ» дає можливість лікарям різного фаху ефек-
тивно проводити консультування підлітків, здійснювати первинну 
профілактику їх ризикованої поведінки. Щорічно кількість лікарів, які 
бажають підвищити рівень знань на циклі зростає.

Висновки. Навчання на циклах ТУ «Медико-соціальні послуги 
підліткам та молоді на основі дружнього підходу. КДМ» формує у лі-
карів практичні навички консультування підлітків, підвищує ефектив-
ність співробітництва педіатрів та сімейних лікарів з їх колегами в 
КДМ, сприяє створенню єдиного інформаційного простору для фа-
хівців різних спеціальностей з питань надання медико-соціальної до-
помоги підліткам в КДМ.

Ключові слова: медична освіта, якість навчання, післядиплом-
на освіта, клініки, дружні до молоді, підлітки.

Вступ. В суспільному розвитку питання формування здорового 
підростаючого покоління, підготовки підлітків та молоді до самостій-
ного життя посідають одне з провідних місць [1]. ВООЗ визначає охо-
рону здоров’я підлітків як один з пріоритетних напрямків в більшості 
країн світу, в тому числі і в Україні [2, 3]. Значний інтерес до здоров’я 
даної цільової групи обумовлений тісним взаємозв’язком особливос-
тей дорослішання та поведінки підлітків у соціальному середовищі 
[4]. В більшості випадків звернення за допомогою в лікувальні за-
клади підлітки потребують не лише медичної, але й психологічної 
та соціальної допомоги. Означену допомогу, перш за все, покликані 
здійснювати педіатри, підліткові терапевти та лікарі загальної прак-
тики «сімейної медицини». З цієї точки зору, підходи до кваліфікова-
ної медичної допомоги стають більш вимогливими.

Сьогодні, всі медичні заклади мають потребу у висококваліфіко-
ваних спеціалістах, які готові знайомитись з новими технологіями та 
вдосконалювати свої практичні навички. В значному ступені рівень 
медичної освіти визначає здоров’я нації, отже й основні показники її 
економічного та соціального розвитку [5]. Під час професійної соці-
алізації студенти набувають знання, формують навички, поведінкові 
моделі та етичну культуру майбутнього лікаря [6].

Для ефективної та безперервної підготовки студентів і лікарів 
на всіх етапах освіти необхідно дотримання комплексного виконання 
низки умов. І перш за все, якісне навчання медиків повинно вклю-
чати: конкурсний набір студентів на перший курс; високий професі-
оналізм викладачів; зв’язок з потребами практичної ланки охорони 
здоров’я; ефективну організацію учбового процесу; постійну роботу 
біля ліжка хворого; управління якістю навчання.

Мета. Підвищення якості навчання, формування мотивації до за-
своєння нових знань у лікарів з питань надання медико-соціальної 
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допомоги підліткам на принципах дружнього підходу на етапі після-
дипломного навчання.

Матеріали та методи. В останні роки вдосконалюється також 
і післядипломна медична освіта. Це дозволяє лікарям, які вже пра-
цюють, освоювати навички та нові технології, підвищувати свою 
кваліфікацію. Проблемні ситуації, які є частиною щоденної практики 
в медичних вишах, являють реальні можливості усвідомлення свого 
професіоналізму або непрофесіоналізму в різних клінічних ситуаці-
ях [7].

В забезпеченні якості надання медичної допомоги лікар Аведіс 
Донабедіан [8] визначив три головні напрямки [9]: 1) аналіз професій-
них якостей лікаря, забезпеченості медичним обладнанням та кадро-
вим персоналом, умов організації і фінансування (якість структури); 
2) аналіз медичних технологій (якість процесу); 3) аналіз результатів 
(якість результатів).

Взаємозв’язок структури, процесу і результату отримала назву 
«тріади Донабедіана». В цій тріаді, кадрові питання забезпеченості 
та кваліфікації розташовані на першому місці [10].

Таким чином, стає зрозуміло, що особлива увага приділяється 
вимогам до кваліфікаційних характеристик медичних працівників 
(системи освіти, атестації, сертифікації та ліцензування). Слід від-
мітити, що в останні роки отримала додатковий розвиток система 
післядипломної освіти, сертифікація і ліцензування професійної ді-
яльності, що підтримуються відповідними наказами та розпоряджен-
нями МОЗ та МОН України.

На етапі післядипломної підготовки, наш досвід роботи з практи-
куючими лікарями за фахом «Педіатрія» і «Загальна практика — сі-
мейна медицина» демонструє дефіцит у них інформації та практич-
них навичок роботи з підлітками. Лікарі-інтерни не мають базисних 
знань щодо фізіологічних та психологічних особливостей підлітків, 
оскільки недостатньо отримують таку інформацію у ВУЗах.

В цьому аспекті важливо ознайомити фахівців з проблемами під-
літкового віку, підвищити мотивацію спеціалістів для створення в по-
дальшому різних форм клінік дружніх до молоді в обласних і район-
них центрах країни, а також освоїти алгоритм взаємодії лікаря кожної 
спеціальності зі співробітниками КДМ.

Враховуючи вищевказане, на кафедрі дитячих і підліткових за-
хворювань було вперше впроваджено цикли тематичного удоскона-
лення «Медико-соціальні послуги підліткам і молоді на основі друж-
нього підходу. Клініки дружні до молоді» на післядипломному етапі 
навчання.

Глобальною метою навчання стає формування єдиного ме-
дичного інформаційного простору з питань здоров’я підлітків 
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та необхідності надання медико-соціальної допомоги на основі 
дружнього підходу, що включає декілька етапів: І — інформуван-
ня слухачів щодо проблеми, мотивування для отримання більш 
поглиблених знань, ІІ — навчання лікарів на тематичному циклі 
(семінарі, тренінгу), ІІІ — впровадження отриманих навичок в 
практичну діяльність.

З нашої точки зору, завданням І етапу навчання є введення в 
учбові програми додипломної і післядипломної підготовки лікарів 
всіх спеціальностей, розділів і тем, що розглядають особливості 
підліткового віку. Мета навчання на циклах ТУ «Медико-соціаль-
ні послуги підліткам і молоді на основі дружнього підходу. Клініки, 
дружні до молоді» інформувати лікарів про особливості підлітко-
вого віку, проблемах, аспектах формування їх поведінки, сприяти 
усвідомленню лікарями необхідності надання комплексної меди-
ко-соціальної допомоги підліткам. Крім того, спілкування під час 
проведення занять на протязі навчання на циклі з колегами сприяє 
створенню в подальшому різних форм КДМ та налагодженню спів-
робітництва в них.

Сьогодні все більше фахівців визнають необхідність отримання 
та удосконалення знань з урахуванням психофізіологічних особли-
востей та сучасних потреб дітей підліткового віку, зокрема, на етапі 
післядипломної освіти, коли вже є досвід спілкування з пацієнтами 
підліткового віку.

Завданням навчання лікарів на циклі ТУ є: 1) обґрунтування не-
обхідність надання медико-соціальної допомоги підліткам та моло-
ді; 2) надання слухачам інформації щодо особливостей підліткового 
віку, принципів роботи КДМ, консультування підлітків з питань змін 
поведінки; 3) формування у лікарів стереотипу спілкування з підліт-
ками та практичні навики ефективного консультування.

При проведенні занять викладачі на практиці широко застосову-
ють інтерактивні методи навчання: обговорення в міні-групах, вкра-
плені завдання (періодична діяльність учасників по обробці пред-
ставленої інформації — інтелектуальні паузи), активне резюмування 
(періодичне підсумовування ключових елементів), рішення ситуацій-
них задач, самоанкетування та самотестування, відповіді на запитан-
ня, візуалізація та обговорення відеоматеріалів.

Результати. За даними анкетування, інформація, яку слухачі от-
римують на циклі ТУ дає можливість лікарям різних спеціальностей 
більш ефективно проводити консультування пацієнтів цільової групи, 
здійснювати первинну профілактику ризикованої поведінки підлітків, 
а саме: непланованої вагітності, ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передають-
ся статевим шляхом, тютюнопаління, зловживання алкоголем, нар-
котичними та психоактивними речовинами. Зазначимо, що кількість 
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лікарів, які бажають підвищити свій рівень знань на вказаному циклі 
щорічно зростає.

Висновки.
1. В сучасних умовах в Україні існує необхідність якісної підготов-

ки лікарів на всіх етапах професійної освіти з питань, що стосуються 
особливостей роботи з дітьми підліткового віку.

2. З метою привернення уваги лікарів до проблем дітей підлітко-
вого віку, формування практичних навичок їх консультування доціль-
не проведення дистанційних циклів ТУ «Медико-соціальні послуги 
підліткам та молоді на основі дружнього підходу. Клініки, дружні до 
молоді».

3. Спілкування з колегами під час проведення занять на протязі 
тривалого навчання на циклі сприяє створенню в подальшому різних 
форм КДМ та налагодженню співробітництва в них.

4. Навчання на ТУ дозволяє створити єдиний інформаційний 
простір для фахівців різних спеціальностей з питань надання ме-
дико-соціальної допомоги підліткам в клініках, дружніх до молоді.
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Подходы к качественному обучению врачей по вопросам 

оказания медико-социальной помощи подросткам и 
молодежи на принципах дружественного подхода

Г. В. Бекетова, И. П. Горячева, О. В. Солдатова, 
Е. А. Голоцван, Н. В. Алексеенко, М. И. Нехаенко

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

Вступление. Опыт обучения врачей на последипломном этапе 
демонстрирует дефицит информации и практических навыков ра-
боты с подростками, что требует усовершенствования методов пре-
подавания учебного материала.

Цель. Повышение качества обучения, формирование мотива-
ции к усвоению новых знаний у врачей по вопросам оказания по-
мощи подросткам на принципах дружественного подхода на этапе 
последипломного образования.

Материалы и методы. Для эффективной подготовки врачей не-
обходимо придерживаться принципов беспрерывности обучения на 
всех этапах. На кафедре внедрены циклы ТУ «Медико-социальные 
услуги подросткам и молодежи на основе дружественного подхода. 
Клиники, дружественные к молодежи». Преподаватели на занятиях 
широко используют интерактивные методы обучения.

Результаты. Информация, полученная на цикле усовершенство-
вания, дает возможность врачам эффективно проводить консульти-
рование подростков, осуществлять первичную профилактику риско-
ванного поведения. Ежегодно растет количество слушателей цикла.

Выводы. Обучение на циклах ТУ «Медико-социальные услуги 
подросткам и молодежи на основе дружественного подхода. КДМ» 
формирует у врачей практические навыки консультирования подро-
стков, повышает эффективность сотрудничества педиатров и си-
мейных врачей с коллегами в КДМ, способствует созданию единого 
информационного пространства по вопросам оказания медико-со-
циальной помощи подросткам в КДМ.

Ключевые слова: медицинское образование, качество обуче-
ния, последипломное образование, клиники, дружественные к моло-
дежи, подростки.
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Approaches to qualitative training of doctors on providing 
medical and social assistance to adolescents and youth 

on the principles of a friendly approach
G. Beketova, I. Goryacheva, O. Soldatova, O. Golotsvan,

N. Alekseienko, M. Nekhaenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The experience of training doctors at the postgraduate 

stage demonstrates a lack of information and practical skills of working 
with adolescents, which requires improvement of the methods of 
teaching.

Purpose. Improving the quality of training and motivation to gain 
new knowledge by doctors on the issues of rendering assistance to 
adolescents on the principles of a friendly approach at the stage of 
postgraduate education.

Materials and methods. For the effective training of doctors it is 
necessary to adhere to the principles of continuous learning at all stages. 
Topical advanced training on ‘Medico-social Services for Adolescents 
and Youth on the Basis of a Friendly Approach. Youth-friendly Clinics’ 
were implemented at the department. Teachers use interactive teaching 
methods in classes.

Results. The information obtained during the training helps doctors to 
conduct effective counselling for adolescents, to carry out primary prevention 
of risky behaviour. The number of listeners is increasing every year.

Conclusions. Topical advanced training on ‘Medico-social Services 
for Adolescents and Youth on the Basis of a Friendly Approach. Youth-
friendly Clinics’ promotes forming practical skills on counselling of 
adolescents, improves the cooperation of paediatricians and family 
doctors with colleagues in youth-friendly clinics, and contributes to the 
creation of a common information space on the provision of medical and 
social assistance to adolescents in youth-friendly clinics.

Key words: medical education, quality of education, postgraduate 
education, youth friendly clinics, adolescents.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАГАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер, З. В. Малецька, 

В. М. Проценко
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Резюме. Система моніторингу і оцінювання є надзвичайно ко-

рисною як інструмент управління та мотивації. Вона допомагає зосе-
реджувати увагу на досягненні довгострокових результатів, важливих 
для організації/установи та зацікавлених сторін.

З метою покращення результативності усіх видів діяльності і, на-
самперед, освітньої, в НМАПО імені П. Л. Шупика було запровадже-
но систему управління якістю стандарту ISO 9001:2015.

Для успішної реалізації основних принципів управління якістю 
в частині освітньої діяльності навчальним відділом НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика було здійснено ряд заходів.

Ключові слова: освітній процес, управління якістю, моніторинг, 
стандарт ISO 9001:2015.

Вступ. У країнах, що розвиваються, все частіше лунають вимоги 
щодо підвищення ефективності роботи державного сектору. У відпо-
відь на ці вимоги країни розвивають системи управління ефективністю.
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Ефективна орієнтована на результат система моніторингу і оці-

нювання може бути надзвичайно корисною як інструмент управлін-
ня та мотивації. Вона допомагає зосереджувати увагу на досягненні 
довгострокових результатів, важливих для організації та зацікавле-
них сторін, а також надає поштовх до встановлення ключових цілей 
та завдань, пов’язаних з такими довгостроковими результатами.

Після встановлення довгострокових результатів, вибору показни-
ків та цілей організація може працювати над їх досягненням. Система 
здатна надавати оперативну інформацію щодо прогресу та швидко 
виявляти ознаки проблем, що вимагають певної реакції [1, с. 113–115].

Мета. З метою покращення результативності усіх видів діяльно-
сті в НМАПО імені П. Л. Шупика було запроваджено систему управ-
ління якістю стандарту ISO 9001:2015.

Матеріали та методи дослідження. Згідно рекомендацій 
ISO 9001:2015 основними принципами управління якістю є: орієнта-
ція на замовника, лідерство, задіяність персоналу, процесний підхід, 
поліпшення, прийняття рішень на підставі фактичних даних, керуван-
ня взаємовідносинами[2, с 5].

Одним з основних процесів в НМАПО імені П. Л. Шупика є освіт-
ня діяльність. Показниками успішності освітньої діяльності є: кіль-
кість атестованих спеціалістів відносно загальної кількості, відсоток 
виконання навчально-виробничого плану і плану державного замов-
лення, успішність навчання, кількість заходів з навчально-методич-
ного забезпечення.

Для успішної реалізації основних принципів управління якістю 
в частині освітньої діяльності навчальним відділом НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика було здійснено ряд заходів.

Результати. Відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту» автономія вищого навчального закладу передбачає прийняття 
самостійних рішень стосовно організації освітнього процесу[3, c 3]. У 
зв’язку з цим в академії було оновлено нормативно-методичну базу ос-
вітнього процесу, а саме: «Положення про організацію освітнього про-
цесу в НМАПО імені П. Л. Шупика», затвердженого наказом ректора 
НМАПО імені П. Л. Шупика від 13.10.2016 № 3339, та надано перелік 
основних документів, що забезпечують навчальний процес на кафе-
дрі для додатку до наказу, «Положення про моніторинг якості освіти в 
НМАПО імені П. Л. Шупика», затвердженого наказом ректора НМАПО 
імені П. Л. Шупика від 16.03.2016 № 1040, «Положення про постійно ді-
ючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з навчально-мето-
дичної роботи», затверджене наказом ректора від 10.11.2016 р № 3774.

Постійно діюча комісія вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з 
навчально-методичної роботи за 2016 р розглянула та затвердила 295 
навчальних планів та програм циклів, зокрема 8 навчальних планів та 
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програм передатестаційних циклів, 8 навчальних планів та програм 
спеціалізації, 16 комп’ютерних атестаційних програм, 220 навчальних 
планів та програм тематичного удосконалення, із них 126 короткотри-
валих, 38 програм стажування та 5 програм інтернатури.

В НМАПО імені П. Л. Шупика надання освітніх послуг здійс-
нюється також шляхом застосування у навчанні сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій за певними освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями відповідно до державних стандартів освіти. За 2016 р. 
було проведено 40 циклів тематичного удосконалення з елементами 
дистанційного навчання.

Враховуючи необхідність викладачам вищих навчальних закладів 
України постійно удосконалювати свої знання та навики, було розгля-
нуто та затверджено 22 навчальних планів та програм для викладачів 
ВМ(Ф)НЗ та закладів післядипломної освіти.

Оновлено положення про організацію та порядок проведення 
виїзних циклів НМАПО імені П. Л. Шупика, затверджене наказом рек-
тора від 16.03.2017 № 1102.

Спільно з кафедрою медичної інформатики розроблено «Поло-
ження про організацію підготовки лікарів/провізорів інтернів до скла-
дання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3 за спеціальністю «ЗЛП», 
«Стоматологія» та «Інструкцію про порядок реєстрації в системі управ-
ління навчанням «Ilias» НМАПО імені П. Л. Шупика, затверджених на-
казом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 14.04.2016 № 1431.

Навчальним відділом було проведено ряд організаційних за-
ходів, щодо ознайомлення інтернів з системою «Ilias», їх реєстрацією 
у системі та вчасним проходженням тестування он-лайн. Результати 
здачі ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3 свідчать про результа-
тивність он-лайн тренувань, оскільки середній показник успішності за 
спеціальністю «Загальна лікарська підготовка» збільшився на 2,2 %, 
а за спеціальністю «Стоматологія» на 6,9 %.

Сформовано перелік основних документів, що забезпечують 
освітній процес в НМАПО імені П. Л. Шупика та включено до наказу 
затвердженого ректором НМАПО імені П. Л. Шупика від 25.10.2016 
№ 3468 «Про затвердження переліків основних документів кафедри 
та деканату факультету/дирекції навчально-наукового інституту».

Ефективність системи управління якістю насамперед залежить 
від того, наскільки добре вона документована. Розробка документа-
ції системи управління якістю повинна підвищувати результативність 
та ефективність діяльності в системі.

З метою оптимізації документації в частині освітньої діяльності 
навчальним відділом розроблено проект «Альбому форм системи 
управління», який вміщує усі зразки документів, що використовує ка-
федра для забезпечення навчально-методичної діяльності.
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Враховуючи важливість виконання навчально-виробничого плану, 

навчальним відділом затверджено графік проведення та програму май-
стер класів з навчально-методичної роботи з відповідальними за на-
вчально-методичну роботу кафедр та кураторами циклів щодо форму-
вання навчально-виробничого плану та оптимізації освітнього процесу.

Для забезпечення здобуття особами якісної вищої освіти навчаль-
ним відділом здійснюється постійний моніторинг рівня організації 
освітнього процесу на кафедрах НМАПО імені П. Л. Шупика. У випадку 
виявлення недоліків надаються відповідні рекомендації, щодо їх усу-
нення. Навчальним відділом здійснюється постійний моніторинг своє-
часного усунення зауважень та врахування пропозицій, які були надані 
кафедрі для покращення організації освітньої діяльності кафедри.

Розробка процедур оцінювання задоволеності споживачів та 
ефективності функціонування системи управління якістю є одним із 
непростих завдань для закладу освіти, особливо на етапі побудови 
системи якості.З метою визначення оцінки якості надання освітніх по-
слуг здійснюється анонімне анкетування інтернів/слухачів, які навча-
ються на кафедрах НМАПО імені П. Л. Шупика згідно затверджених 
анкет оцінки якості викладання на кафедрі.

За 2016/2017 рр. було проанкетовано: 832 інтерни за підсумками 
державної атестації (2016 р випуску), 343 інтерни за підсумками дер-
жавної атестації (2017 р випуску), 97 інтернів очної частини навчання 
(під час комплексних перевірок), 65 слухачів циклу.

Аналіз проведеного анкетування показав, що показник рівня задо-
воленості підготовкою на профільній кафедрі в інтернатурі у порівнянні 
з 2015 р. зріс на 5,4 %, спроможність самостійно виконувати оперативні 
втручання та маніпуляції, які передбачені програмою зросла, на 21,5 %.

Систематично здійснюється аналіз рівня задоволеності організа-
ції освітнього процесу інтернами на профільних та суміжних кафедрах.

Аналіз анкет дозволяє визначити суб’єктивні та об’єктивні фак-
тори, які впливають на рівень задоволеності інтернів щодо засвоєння 
професійних знань та оволодіння практичними навичками, як резуль-
тат — в подальшому сприяє оптимізації навчання інтернів на кафе-
драх шляхом впровадження наданих рекомендацій.

Висновки. Таким чином, впровадження та використання у своїй 
роботі принципів загального менеджменту якості сприяє оптимізації 
освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика.
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Оптимизация образовательного процесса 

с использованием общего менеджмента качества
Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер, З. В. Малецкая, В. Н. Проценко
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Резюме.  Система мониторинга и оценки является чрезвычай-

но полезной как инструмент управления и мотивации. Она помогает 
концентрировать внимание на достижении долгосрочных результатов, 
важных для организации / учреждения и заинтересованных сторон.

С целью улучшения результативности всех видов деятельности и, 
прежде всего, образовательной, в НМАПО имени П. Л. Шупика была 
введена система управления качеством стандарта ISO 9001: 2015.

Для успешной реализации основных принципов управления ка-
чеством в части образовательной деятельности учебным отделом 
НМАПО имени П. Л. Шупика был осуществлен ряд мероприятий.

Ключевые слова: образовательный процесс, управление каче-
ством, мониторинг, стандарт ISO 9001:2015.

Optimization of the educational process 
using general quality management

Yu. P. Vdovychenko, O. M. Verner, Z. V. Maletska, 
V. M. Protsenko

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Resume. Monitoring and evaluation is extremely useful as a tool for 

management and motivation. It helps to focus on achieving long-term 
results are important for organizations / institutions and stakeholders.

In order to improve the effi ciency of all activities and, above all, 
education in Shupyk National Medical Academy of postgraduate education 
introduced quality management system ISO 9001: 2015.

For successful implementation of the basic principles of quality 
management of educational activities educational department Shupyk 
National Medical Academy of postgraduate education took a number of 
measures.

Key words: educational process, quality management, monitoring, 
standard ISO 9001: 2015.
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НАУКОВА СПІВПРАЦЯ ПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР 
ТА ФАХОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРОВІЗОРІВ
Н. О. Ветютнева, Л. О. Федорова, В. І. Тодорова, 

М. В. Римар, А. П. Радченко, С. Г. Убогов, 
Г. Г. Пилипенко, О. Ю. Квітницька
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Вступ. Поглиблення зв’язків між профільною кафедрою та фа-
ховими громадськими організаціями дозволяє органічно поєднувати 
практичну та наукову складові в освітньому процесі та забезпеченні 
якості лікарських засобів на етапі медичного застосування.

Метою дослідження було вивчення ролі громадських фахових 
організацій у формуванні професійних компетенцій провізорів та за-
безпеченні якості лікарських засобів. 

Матеріали та методи дослідження – системний науковий ана-
ліз, анкетування, статистична обробка.

Результати та висновки. В результаті дослідження встановлено, 
що співпраця між профільною кафедрою та громадськими фармаце-
втичними організаціями гармонійно об’єднує наукові та практичні здо-
бутки на всіх етапах безперервної післядипломної освіти провізора.

Ключові слова: професійні компетентності провізора-інтерна, 
забезпечення якості, громадська організація, лікарські засоби, умови 
зберігання.
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Вступ. Участь спеціалістів фармацевтичного сектору в наукових 

дослідженнях кафедр закладів (факультетів) післядипломної медич-
ної освіти сприяє підвищенню рівня надання медичних (фармаце-
втичних) послуг на основі науково обґрунтованих підходів, отрима-
них під час узагальнення та аналізу результатів спільних досліджень; 
набуттю професійних компетентносте й провізором-інтерном під час 
проходження інтернатури на базах стажування, які здебільшого вза-
ємодіють з громадськими фармацевтичними організаціями (ГФО), а 
також розширює можливості при виконанні інтерном наукової робо-
ти, яка є фрагментом науково-дослідної роботи профільної кафедри.

Саме багаторічна співпраця кафедри контролю якості і стандар-
тизації лікарських засобів НМАПО імені П. Л. Шупика з ГФО «Чер-
нігівська ліга фармацевтів» дає можливість враховувати погляд 
спеціалістів при виконанні фрагменту науково-дослідної роботи, 
присвяченої науковому обґрунтуванню інтегративної моделі забез-
печення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного 
застосування.

Мета. Метою дослідження було вивчення ролі громадських фа-
хових організацій у формуванні професійних компетенцій провізорів 
та дослідження стану організаційного забезпечення якості лікарських 
засобів на етапі медичного застосування (на прикладі лікуваль-
но-профілактичних закладів м. Чернігова за участю спеціалістів фа-
хової громадської організації «Чернігівська ліга фармацевтів»).

Матеріали та методи дослідження. Метод системного науково-
го аналізу, анкетування, статистичної обробки.

Результати. Професійні компетенції провізор — інтерн набуває під 
час проходження заочної частини інтернатури на базах стажування, які 
є колективними членами ГФО [3]. Участь фахівців ГФО в оволодінні 
провізором-інтерном спеціальних знань та умінь допомагає засвоїти 
практичну частину програми та підготувати кваліфікованих спеціаліс-
тів. Представники ГФО включаються до атестаційної комісії для оціню-
вання знань і вмінь провізорів-інтернів під час заключної атестації.

ГФО «Чернігівська ліга фармацевтів» протягом 5 років є базою 
стажування для провізорів-інтернів, закріплених за кафедрою контр-
олю якості і стандартизації лікарських засобів, що визначено в угоді 
про співпрацю для виконання спільних наукових досліджень в рам-
ках ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри щодо 
обґрунтування організаційно — методичних засад впровадження, 
функціонування та вдосконалення систем управління якістю в аптеч-
них закладах.

Згідно зобов’язань сторін, викладених в угоді, за рішенням пре-
зидії «Ліги» було відібрано 17 аптечних закладів 11 суб’єктів госпо-
дарювання різних форм власності, які займаються роздрібною тор-
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гівлею, виготовленням лікарських засобів в умовах аптек. Кожен 
аптечний заклад м. Чернігова та Чернігівської області розглядався у 
відповідності до вимог, що висуваються до баз стажування, а саме: 
наявність кваліфікованих керівників, стан забезпечення сучасним 
фармацевтичним обладнанням та апаратурою, навчальними при-
міщеннями, які дозволяють створювати модельні робочі місця про-
візорів-інтернів для опанування практичних навичок, передбачених 
типовим навчальним планом і програмою спеціалізації (інтернатури) 
за спеціальністю «Загальна фармація»; відсутність порушень ліцен-
зійних умов за останні роки, тощо.

Профільною кафедрою та керівником громадської організації 
щорічно розробляється спільний план контролю за навчанням про-
візорів-інтернів в заочній частині інтернатури в аптеках «Ліги», який 
передбачає чіткий графік відвідування баз стажування викладачами 
кафедри та проведення навчально-методичних та тематичних семі-
нарів з керівниками баз та провізорами-інтернами [2, 3, 4].

Під час семінарів та зустрічей обговорюються проекти сучас-
них нормативно-правових актів (законів, постанов КМУ, наказів МОЗ 
України тощо), науково-педагогічні працівники профільної кафедри 
надають представникам ГФО роз’яснення положень, формулюються 
спільні узагальнені пропозиції [1, 4].

Навчальні посібники, методичні рекомендації, розроблені на 
кафедрі, використовуються на базах стажування провізорами – ін-
тернами під час проходження заочної частини інтернатури. Бази ста-
жування ГФО «Чернігівська ліга фармацевтів» також задіяні у прове-
денні практичних занять на очній частині інтернатури.

Слід зазначити, що значної актуальності в останні роки набува-
ють спільні наукові дослідження кафедри та ГФО з напрямку орга-
нізаційного забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалі-
зації та медичного застосування, що надає можливості ефективного 
виконання експериментальної частини досліджень, необхідних саме 
для практичної фармації, та подальшого висвітлення результатів у 
наукових публікаціях. Нами було розроблено функціональну модель 
проведення вхідного контролю, алгоритми складання стандартних 
робочих методик (процедур), алгоритми забезпечення якості лікар-
ських засобів (ЛЗ) у відділеннях лікувально-профілактичних закла-
дів (ЛПЗ), також розроблені письмові інструкції, протоколи, методики 
згідно настанови «Лікарські засоби. Належна практика зберігання 
СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011», які пройшли апробацію та впроваджені в 
аптечних закладах ГФО «Чернігівська ліга фармацевтів».

Враховуючи державну політику відносно інформування праців-
ників охорони здоров’я і населення про ЛЗ та імунобіологічні пре-
парати (ІМБП), які дозволені до застосування, нами спільно з пред-
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ставниками ГФО «Чернігівська ліга фармацевтів» було проведено 
анкетування в міських, районних поліклініках та обласній лікарні 
міста Чернігова щодо організації системи якості ЛЗ під час надання 
лікарської допомоги пацієнтам [1, 5, 6].

Анкетуванням було охоплено 80 лікарів відділень ЛПЗ та поліклі-
нік, які відповідали на актуальні питання забезпечення якості ЛЗ на 
етапі медичного застосування, а саме:

1) загальний лікарський стаж роботи лікарів (стаж роботи до 5-ти 
років, від 5-ти до10-ти років, від 10-ти років і вище);

2) випадки неефективного лікування пацієнтів, що проходять лі-
кування ЛЗ, придбаними за власні кошти;

3) ефективність спілкування з регіональними представниками з 
питань надання інформації щодо побічних дій/побічних реакцій (ПД / 
ПР) при вживанні деяких препаратів;

4) стан використання інформації, розміщеної на офіційних сай-
тах МОЗ України, Держлікслужби, ДП «Державний експертний центр» 
щодо реєстраційного статусу, проявів ПД / ПР, фальсифікованих лі-
карських засобів;

5) доцільність використання лікарями інформації відносно дже-
рел закупівлі ЛЗ пацієнтом;

6) ефективність використання в роботі лікаря інформації щодо 
умов зберігання ЛЗ пацієнтом при самостійній їх закупівлі;

7) ефективність використання в роботі лікаря інформації про 
фальсифіковані, контрафактні та неякісні ЛЗ, отриманої із засобів 
масової інформації;

8) аналіз інформації щодо зберігання термолабільних ЛЗ в умо-
вах холодильника, придбаних самим пацієнтом.

Аналіз анкетування показав, що рівень професійної компетент-
ності у розрізі відповідей опитуваних респондентів на запитання за-
лежать від стажу роботи за спеціальністю. Наприклад, всі фахівці зі 
стажем роботи від 5-ти до 10-ти років враховують стандарти якості, 
які захищають права пацієнта.

Серед опитуваних респондентів ЛПЗ 33 відповіді виявились 
позитивними, а серед медичних працівників поліклінічних відді-
лень – 47, які розподілились наступним чином (рис. 1, 2).

Дослідження організаційного забезпечення якості ЛЗ на етапі ме-
дичного застосування разом з ГФО «Чернігівська ліга фармацевтів» 
показало, що система забезпечення якості ЛЗ на етапі медичного за-
стосування потребує удосконалення.

На наш думку, значний вплив на підвищення рівня компетент-
ностей як провізорів, так і лікарів, створення та функціонування сис-
теми якості ЛЗ на етапах реалізації та медичного застосування ЛЗ 
матиме участь громадських фахових організацій,фахівців аптечних 
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закладів, ЛПЗ та профільних кафедр у проведенні спільних конфе-
ренцій, семінарів; циклів тематичного удосконалення за програмами, 
що включають питання забезпечення якості ЛЗ на етапах реалізації 
та медичного застосування; налагодження інформаційного обміну 
між медичними та фармацевтичними працівниками галузі охорони 
здоров’я; професійна оцінка інформації рекламного характеру, що 
надається представниками фірм — виробників ліків та менеджерами 
представництв фармкомпаній, тощо.

Рис. 1. Результати анкетування респондентів відділень ЛПЗ

Рис. 2. Результати анкетування респондентів поліклінік
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Також на якість ЛЗ на етапах медичного застосування впливає і 

цінова політика, яка має тенденцію до росту. Аналіз даних компанії 
KANTAR TNS за останні роки (аналізувались вибрані три місяці) по-
казав, що особисті витрати українців на закупівлю ліків збільшуються 
в середньому таким чином: 2008 р. –223,4 грн.; 2010 р. – 295,1 грн.; 
2012 р. – 349,0 грн.; 2014 р. — 430,1 грн.; 2016р. – 625,4 грн., відпо-
відно (рис. 3).

Рис. 3. Аналіз витрат українців на закупівлю ліків

Звичайно, тендерна закупівля ЛЗ для ЛПЗ, за умови прозоро-
сті та конкуренції, сприяє не тільки раціональному та ефективному 
використанню бюджетних коштів, а й приносить відчутний прибуток 
переможцям, котрі отримують контракти на постачання цих товарів. 
Проте, якщо головним критерієм оцінки переможця буде не тільки 
ціна лікарського засобу, й згідно Законів України «Про лікарські за-
соби», «Про охорону здоров’я населення» — насамперед якість, 
безпека та ефективність ліків, то тендерні закупівлі стануть вагомим 
важелем в справі забезпечення якості ЛЗ на етапах реалізації та ме-
дичного застосування [1, 5].

Висновки. Таким чином, співпраця між профільною кафедрою 
та громадськими фармацевтичними організаціями гармонійно поєд-
нує наукові та практичні здобутки на етапах післядипломної підготов-
ки та безперервного професійного розвитку провізора, сприяє набут-
тю провізором-інтерном основних компетенцій на базах стажування, 
особливо при виконанні науково-дослідної роботи, яка є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри; дає можливість враховува-
ти думку спеціалістів при науковому обґрунтуванні підходів до по-
кращення організаційного забезпечення якості лікарських засобів на 
етапах реалізації та медичного застосування.
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Научное сотрудничество профильных кафедр 
и профессиональных общественных организаций 
на этапе последипломной подготовки провизоров

Н. А. Ветютнева, Л. А. Федорова, В. И. Тодорова, М. В. Рымар, 
А. П. Радченко, С. Г. Убогов, А. Г. Пилипенко, Е. Ю. Квитницкая
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. Углубление связей между профильной кафедрой и 

профессиональными общественными организациями позволяет ор-
ганично сочетать практическую и научную составляющие в образо-
вательном процессе и обеспечении качества лекарственных средств 
на этапе медицинского применения.

Целью исследования было изучение роли общественных про-
фессиональных организаций в формировании профессиональных 
компетенций провизоров и обеспечении качества лекарственных 
средств.

Материалы и методы исследования — системный анализ, ан-
кетирование, статистическая обработка.

Результаты и выводы. В результате исследования установле-
но, что сотрудничество между профильной кафедрой и обществен-
ными фармацевтическими организациями гармонично объединяет 
научные и практические достижения на всех этапах непрерывного 
последипломного образования провизора.

Ключевые слова: профессиональные компетентности прови-
зора-интерна, обеспечение качества, общественная организация, 
лекарственные препараты, условия хранения.
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Scientifi c collaboration of profi le departments and 

professional public organizations on the stage of post-
graduate training of pharmacists

N. O. Vetiutneva, L. O. Fedorova, V. I. Todorova, M. V. Rymar, 
A. P. Radchenko, S. G. Ubohov, G. G. Pylypenko, O. Y. Кvitnytska

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Deepening ties between specialized departments and 

professional community organization allows organically combine practical 
and academic components of the educational process and ensuring the 
quality of medicines during medical use.

The aim of study was to investigate the role of non-governmental 
organizations specialized in the formation of professional competence of 
pharmacists and ensuring the quality of medicines.

Materials and methods — systematic scientifi c analysis, surveys, 
statistical analysis.

Results and conclusions. The study found that the cooperation 
between specialized departments and public pharmaceutical organizations 
harmoniously integrates scientifi c and practical achievements in all 
phases of continuous postgraduate education of pharmacists.

Key words: professional competence pharmacist interns, quality 
assurance, professional community organization, medicines, storage 
conditions.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 
ОСВІТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 
ЗДОРОВ’Я

Ю. В. Вороненко, В. М. Михальчук, Н. Г. Гойда, 
О. К. Толстанов, С. П. Кошова

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

Вступ. В реформуванні вищої освіти в Україні важливим еле-
ментом є питання організації освітнього процесу, його основних мето-
дів і критеріїв. Ефективно організований процес навчання забезпечує 
досягнення всіх навчальних завдань, систематизує витрати часу та 
зусиль на освітню діяльність як педагогів, так і слухачів.

Мета. Проаналізувати роботу кафедри управління охороною 
здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика по впровадженню очно-заочної 
форми з елементами дистанційного навчання при проведенні преда-
тестаційних циклів (ПАЦ) та циклів тематичного удосконалення (ТУ).

Результати. В 2014 році МОЗ України були затверджені навчаль-
ний план та уніфікована програма предатестаційного циклу зі спеці-
альності «Організація і управління охороною здоров’я» для керівників 
підприємств, закладів і установ охорони здоров’я. За 2014–2016 роки 
було проведено 13 предатестаційних циклів і 5 циклів тематичного 
удосконалення. Було охоплено 693 слухачі. Серед слухачів найбіль-
шу питому вагу склали головні лікарі (39,6 %) і заступники головних 
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лікарів (35,7 %). Анонімне анкетування слухачів засвідчило позитив-
ну оцінку якості навчання і його економічну ефективність.

Висновки. Застосування очно-заочної форми з елементами 
дистанційного навчання є не тільки новим, але й доцільним та ефек-
тивним елементом безперервного професійного розвитку.

Ключові слова: дистанційна освіта, інформаційні технології, оч-
но-заочна форма навчання.

Вступ. Закон України «Про вищу освіту», який був прийнятий 
Верховною Радою України в 2015 році, визначив подальші кроки 
реформування вищої освіти. Важливим елементом всієї системи є 
питання організації освітнього процесу, його основних методів та кри-
теріїв. Ефективно організований процес навчання забезпечує досяг-
нення всіх навчальних завдань, систематизує витрати часу та зусиль 
на освітню діяльність як педагогів, так і тих, хто навчається.

Мета. Проаналізувати роботу кафедри управління охороною 
здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика по впровадженню в навчальний процес очно-заочної 
форми освіти з елементами дистанційного навчання при проведенні пре-
датестаційних циклів (ПАЦ) та циклів тематичного удосконалення (ТУ).

Основний зміст. В реаліях сучасного світу, при стрімкому роз-
витку інформаційних технологій, все більше привабливими стають 
нові можливості отримання освіти, наприклад, через дистанційне 
навчання (ДН).

Дистанційна освіта (ДО) — це відкрита система навчання, що пе-
редбачає активне спілкування між викладачем і слухачем за допомо-
гою сучасних інформаційних технологій та мультимедійних систем з 
використанням веб-ресурсів навчального призначення.

Сьогодні ДО — поширене явище у багатьох країнах світу і з 
кожним роком її популярність зростає. Не стоїть осторонь цих про-
цесів і Національна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика (далі — НМАПО). Ще в 2006 році в структурі академії 
було створено Науковий навчально-методичний центр дистанційної 
освіти, декілька навчальних проектів із очно-заочної формою освіти з 
елементами дистанційного навчання. Це також стосується кафедри 
управління охороною здоров’я (далі — Кафедра).

З метою впорядкування умов та алгоритму підвищення кваліфі-
кації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчан-
ня фахівцями Міністерства охорони здоров`я України та Національ-
ної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика було 
розроблено «Примірне положення про підвищення кваліфікації за 
очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
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пика», яке було погоджено на спільному засіданні Координаційної 
науково-методичної ради з післядипломної освіти та Робочої групи 
щодо реформування післядипломної освіти МОЗ України від 30 трав-
ня 2013 року.

Головною метою навчання за очно-заочною формою з елемента-
ми дистанційного навчання є надання слухачам можливості отрима-
ти якісні знання, уміння та навички відповідно до навчальних програм 
ПАЦ та ТУ з частиною навчального часу без відриву від виконання 
ними професійних обов’язків за місцем їх проживання.

Відповідно до цього, кафедрою було підготовлено навчальний план 
та уніфікована програма передатестаційного циклу (ПАЦ) зі спеціаль-
ності «Організація і управління охороною здоров’я» (за очно-заочною 
формою з елементами дистанційного навчання) для керівників підпри-
ємств, установ та закладів охорони здоров’я. Тривалість циклу — 156 
годин. Програма затверджена МОЗ України в квітні 2014 року.

Реалізація даної програми в процесі навчання передбачає вико-
ристання як традиційних видів занять: лекцій, практичних занять, се-
мінарів, так і елементів дистанційного навчання за заочною формою. 
Організація навчального процессу здійснюється у три основні етапи.

Перший етап (перша частина очного навчання) — слухачі отри-
мують теоретичні знання шляхом лекційного матеріалу, який їм пода-
ється лекторами. Також впродовж цього часу, слухачі отримують ло-
гін і пароль для доступу до сайту для навчання на наступному етапі.

Другий етап (заочна освіта з елементами дистанційного навчан-
ня) передбачає самостійне опрацювання слухачами блоку теоретич-
ного матеріалу, розміщеного на освітньому порталі do.inmeds.org.ua 
«Единий медичний простір» у розділі «Самоосвіта. ПАЦ за спеціаль-
ністю Організація і управління охороною здоров’я ».

Обсяг представленого матеріалу — 40 занять з підготовкою від-
повідей на тестові запитання (по 4 навчальні години). Кожна пра-
вильна відповідь на тест дорівнює 1 умовному балу (максимальна 
кількість балів за відповіді за темою одного заняття дорівнює 8 умов-
ним балам). Підраховується інтегральна оцінка за наступною мето-
дикою: якщо кількість правильних відповідей дорівнює 6 і більше з 8 
тестів, то завдання вважається виконаним, якщо слухач за 10 занять 
набирає 60 і більше балів, то вважається, що він засвоїв навчальний 
матеріал за заочною формою з елементами дистанційного навчання 
і допускається до третього етапу.

Третій етап (друга частина очного навчання) передбачає отри-
мання практичних навичок (у формі проведення круглих столів, діло-
вих ігор, розгляду практичних ситуацій і т.д.).

В кінці третього етапу циклу ПАЦ слухачі мають пройти співбесіду 
(теоретичний іспит) та контроль знань у вигляді комп’ютерного іспиту 
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на відповідну категорію. Також проводиться іспит з перевірки практич-
них навичок. Після отримання відповідей по даному іспиту, роботи пе-
ревіряються викладачами кафедри і виставляються відповідні оцінки.

Стосовно виконання програми циклу тематичного удосконален-
ня (ТУ) за очно-заочною формою з елементами дистанційного нав-
чання, то вона також включає три аналогічні етапи, але у даному 
випадку сумарна кількість навчальних годин складає 78 навчальних 
годин (18 занять по 4 навчальні години та 2 заняття по 3 навчальні 
години), тобто 2 тижні.

Самоконтроль, який є первинною формою контролю знань слу-
хача, також забезпечується пакетами тестових завдань для само-
тестування. Поточний контроль успіхів слухача щодо засвоєння на-
вчальної програми здійснюється у форматі тестування, оцінювання 
виконання практичних робіт та участі у семінарах (дискусіях), ділових 
іграх тощо.

Проведення заочних занять відбувається у віртуальному на-
вчальному медичному просторі мережі Інтернет, на базі одного із за-
кладів охорони здоров’я області (у виїзних умовах) та приміщеннях 
кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика.

Слухачі, які засвоїли навчальний план циклу ПАЦ (ТУ) шляхом 
заочного вивчення освітнього матеріалу з елементами дистанційно-
го навчання, успішно склали тестові завдання, одержали позитив-
ний результат співбесіди та іспиту з перевірки практичних навичок 
отримують свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про 
присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії та 
посвідчення про проходження підвищення кваліфікації, яке видаєть-
ся кафедрою.

Безпосередньо сам навчальний процес реалізується в декілька 
етапів:

I етап — реєстрація слухача;
II етап — перша частина очного навчання; надання доступу слу-

хачу до навчальної програми за допомогою інформаційно-комуніка-
ційного ресурсу;

III етап — заочне навчання з елементами дистанційного навчан-
ня та самостійне вивчення навчальних матеріалів із консультативною 
підтримкою викладачем;

IV етап — друга частина очного навчання та підготовка до підсум-
кового заліку (екзамену) із консультативною підтримкою викладачем;

V етап — проведення підсумкового заліку (екзамену).
VI етап — у разі успішного завершення V етапу, підготовка і вида-

ча посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка.
Результати. У 2013 році, після затвердження «Примірного по-

ложення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з 
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елементами дистанційного навчання у Національній медичній ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», кафедрою управлін-
ня охорони здоров’я було проведено, як пробні, 2 передатестаційні 
цикли і один цикл тематичного удосконалення. Проведення циклів 
навчання в такому форматі показало необхідність продовження і роз-
витку даної освітньої форми підвищення кваліфікації. У 2014 році Мі-
ністерством охорони здоров’я України були затверджені навчальний 
план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціаль-
ності «Організація і управління охороною здоров’я (за очно-заочною 
формою з елементами дистанційного навчання)» для керівників під-
приємств, установ та закладів охорони здоров’я. Після нормативного 
забезпечення в послідуючі роки суттєво збільшилась кількість циклів 
(ПАЦ і ТУ) та розширилась географія їх проведення.

До переліку областей, де проводились цикли за такою формою 
навчання, увійшли: Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Хмель-
ницька, Чернігівська та Черкаська області. Щодо кількості циклів, то 
ситуація виглядає наступним чином: 2014 рік — 2 цикли ПАЦ і 2 ци-
кли ТУ; 2015 рік — 5 циклів ПАЦ і 1 цикл ТУ; 2016 рік — 6 циклів ПАЦ 
і 2 цикли ТУ.

З року в рік зростає і кількість слухачів на циклах: 2014 р. — 172 чол., 
2015 р. — 221 чол., 2016 р. — 300 чол. Все це свідчить про визнання 
слухачами даної форми навчання та збільшення попиту і замовлень 
на їх проведення.

Ми вивчили склад слухачів за посадами та за стажем роботи на 
посадах, віднесених до управлінських.

Найбільшою групою серед слухачів в 2014–2016 роках були го-
ловні лікарі закладів різних рівнів — 122 (39,6 %) та заступники го-
ловних лікарів — 110 (35,7 %). Начальники управлінь і відділів охо-
рони здоров’я та їх заступники склали 33 особи. Серед слухачів була 
також група працюючих в інформаційно-аналітичних центрах та від-
ділах.

Щодо стажу роботи за спеціальністю «Організація і управління 
охороною здоров’я», то понад половину слухачів (52,1 %) мали стаж 
понад 10 років, в 19,5 % слухачів стаж складав 6–9 років і 28,4 % 
мали стаж менше 5 років. Щодо останніх — це був контингент слуха-
чів циклів тематичного удосокналення.

Для оцінки ефективності і якості навчального процесу при да-
ній формі навчання проводилось анонімне анкетування. Отримані 
відповіді слухачів свідчать про високу ефективність і зацікавленість. 
Так, на запитання, що стало мотиваційним фактором для навчання 
за такою формою, більшість відповідей стосувалось необхідності 
отримання знань для подальшого професійного розвитку; немало 
відповідей звучало наступним чином: цікаво спробувати новий спо-
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сіб навчання. Також були відповіді щодо необхідності набрати певну 
кількість балів для атестації, що також цілком закономірно.

Серед відповідей респондентів практично в кожній анкеті звуча-
ли і такі: «зручно», «дуже зручно», «корисно», «дуже корисно».

Висновок. Зарубіжний і вітчизняний досвід використання оч-
но-заочної форми підвищення кваліфікації з елементами дистанцій-
ного навчання підтвердив її доцільність та ефективність. Зазначена 
форма освітнього процесу дозволяє повністю реалізувати навчальну 
програму передатестаційного циклу та циклів тематичного удоскона-
лення без відриву слухачів від основного місця роботи; розширити 
можливість доступу організаторів охорони здоров’я до якісної після-
дипломної освіти; індивідуалізувати процес навчання відповідно до 
потреб, особливостей і можливостей слухачів; сформувати у слухачів 
почуття особистої відповідальності та навички самостійної роботи.

Крім того, такий вид навчання приносить вагомий економічний 
ефект для слухачів, так як дає змогу зменшити їхні витрати на нав-
чання, проїзд і проживання.
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Опыт использования очно-заочной формы 
с элементами дистанционного обучения кафедрой 

управления здравоохранением
Ю. В. Вороненко, В. М. Михальчук, Н. Г. Гойда, 

А. К. Толстанов, С. П. Кошова
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. В реформировании высшего образования в Украине 

важным элементом есть вопросы организации образовательного про-
цесса, его основных методов и критериев. Эффективно организован-
ный процесс обучения обеспечивает достижение всех необходимых 
заданий, систематизирует использование времени и усилий на обра-
зовательную деятельность как преподавателей, так и слушателей.

Целью нашего исследования было проведение анализа работы 
кафедры управления здравоохранением по внедрению очно-заочной 
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формы с элементами дистанционного обучения при проведении пре-
датестационных циклов и циклов тематического усовершенствования.

Результаты. Для проведения такой формы обучения в 2013 году 
в НМАПО было утверждено Положение об использовании очно-заоч-
ной формы обучения с элементами дистанционной формы, а в 2014 
году Министерством здравоохранения Украины были утверждены 
учебный план и унифицированная программа предатестационного 
цикла по специальности «Организация и управление здравоохране-
нием (за очно-заочной формой с элементами дистанционного обу-
чения)» для руководителей предприятий, учреждений и заведений 
здравоохранения. За 2014–2016 годы было проведено 13 предатес-
тационных циклов и 5 циклов тематического усовершенствования. 
Было охвачено 693 слушателей: 2014 г. — 172 чел., 2015 г. — 221 
чел., 2016 г. — 300 чел. В числе слушателей наибольший удельный 
вес составили главные врачи (39,6 %) и заместители главных врачей 
(35,7 %). При анонимном анкетировании мы получили положитель-
ную оценку качества обучения и его экономической эффективности.

Выводы. Применение очно-заочной формы с элементами дис-
танционного обучения есть не только новым, но и целесообразным и 
эффективным элементом непрерывного профессионального обучения.

Ключевые слова: дистанционное образование, информацион-
ные технологии, очно-заочная форма обучения.

Experience of using intra-extramural training 
with the elements of distance learning at Public Health 

Management Department
Y. V. Voronenko, V. M. Mykhal’chuk, N. G. Hoida, 

A. K. Tolstanov, C. P. Koshova
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The organization of the educational process, its 

basic methods and criteria are highly important for reforming the higher 
education in Ukraine. The effectively organized training ensures achieving 
all the necessary tasks and proper distributing time and efforts in the 
educational activities for teachers and trainees.

The aim of our study was to analyze the work at the Department 
of Public Health Management on the implementation of intra-extramural 
form of study with the elements of distance learning when conducting pre-
certifi cation courses, topical advanced courses.

Results. The Regulations on the use of intra-extramural form of study 
with the elements of distance learning were approved in NMAPE in 2013. 
In 2014 the Ministry of Health of Ukraine approved the curriculum and 
unifi ed syllabus of the “The public health organization and management 
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(for intra-extramural form of study with the elements of distance learning)” 
pre-certifi cation course for the heads of enterprises, institutions and 
health care institutions. During 2014–2016 years there were carried out 
13 pre-certifi cation courses and 5 topical advanced courses. The training 
involved 693 retrainees: 172 persons in 2014, 221 persons in 2015 and 
300 persons in 2016. The head physicians (39.6 %) and deputy head 
physicians (35.7 %) outnumbered other retrainees. The results of the 
end-of-course anonymous survey showed positive responses regarding 
the quality of education and its economic effi ciency.

Conclusions. The use of intra-extramural form of study integrating 
the elements of distance learning is not only up-to-date, but also expedient 
and effi cient for continuing professional training.

Key words: distance education, information technologies, intra-
extramural form of study.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ 
ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ВІРУСОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ

І. В. Дзюблик, О. В. Ковалюк, С. О. Соловйов, 
Г. Г. Ковалишин, С. В. Степанюк

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

Вступ. Протягом останніх років спостерігається стрімкий роз-
виток та удосконалення методів лабораторної діагностики вірусних 
інфекцій та розширення спектру діагностичних можливостей акту-
альних інфекцій. Традиційні очні форми навчання, існуючі в закладах 
післядипломної медичної освіти, вимагають звільнення слухача на 
період навчання від виконання обов’язків в робочий час, що викликає 
додаткове навантаження на ресурси медичної лабораторії, пов’язані 
з відсутністю фахівця. Нові комбіновані форми навчання є надзви-
чайно цінними, оскільки дозволяють використовувати сильні сторони 
очної та переваги заочної форм навчання.

Мета. Висвітлення досвіду кафедри вірусології НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика у запровадженні циклів тематичного удосконалення 
за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання на 
підставі гармонізації методологічних і теоретичних положень тради-
ційного та дистанційного навчання.

Матеріали та методи. Навчальний план та програма циклу 
ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В, 
С,D, герпесвірусних інфекцій» з елементами дистанційного нав-
чання.

Результати та висновки. Встановлено, що одним із шляхів під-
вищення ефективності післядипломної підготовки лікарів-вірусологів 
з проблем лабораторної діагностики вірусних інфекцій є більш широ-
ке впровадження дистанційного навчання у навчальний процес кафе-
дри вірусології НМАПО імені П. Л. Шупика. Зважаючи на актуальність 
проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу, парентеральних вірусних гепатитів, 
герпесвірусних інфекцій в Україні був створений цикл ТУ «Лабора-
торна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвіру-
сних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційно-
го навчання. Слухачі позитивно оцінили запропоновані підходи, що 
підтверджує потребу активного залучення та використання сучасних 
форм навчання в післядипломній підготовці лікарів.
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лабораторна діагностика.

Вступ. Протягом останніх років спостерігається стрімкий розви-
ток нових технологій лабораторної діагностики найбільш поширених 
та соціально-значущих вірусних інфекцій. Так, пандемічного поши-
рення набула ВІЛ-інфекція/СНІД; за медичними та соціально-еконо-
мічними характеристиками велику значущість набули парентеральні 
вірусні гепатити В, D, C; постійно знаходиться на високому рівні за-
хворюваність на герпесвірусні інфекції, серед яких актуальними за-
лишаються герпетична, VZV-інфекція, цитомегаловірусна інфекція. 
Встановлення клінічного діагнозу, призначення противірусної терапії 
та моніторинг її ефективності безпосередньо залежать від застосу-
вання окремого методу лабораторної діагностики, правильного ви-
бору, відбору, транспортування, презентації досліджуваного біомате-
ріалу, коректної інтерпретації результатів лабораторних досліджень 
лікарем та визначення ним алгоритму дій пацієнта, що вимагає від 
лікаря-вірусолога постійного підвищення кваліфікації [1].

Сьогодні беззаперечним є той факт, що парадигма банального 
накопичення знань втратила існуючу цінність. На перший план вихо-
дить завдання розвитку потреб та вмінь фахівця-вірусолога не тільки 
самостійно здобувати та оновлювати знання, але й здійснювати цей 
процес безперервно впродовж всього життя. Нарешті, абсолютно 
необхідно розуміти, що шлях, який проходять нові розробки від на-
уково-дослідних лабораторій до впровадження в практику охорони 
здоров’я, вимірюється не роками, як це було раніше, а тижнями [2-5].

Традиційні очні форми навчання, існуючі в закладах післяди-
пломної медичної освіти, вже не задовольняють потреб сьогодення, 
крім того, вони вимагають звільнення слухача на період навчання від 
виконання обов’язків в робочий час, що викликає додаткове наванта-
ження на ресурси медичної лабораторії, пов’язані з відсутністю фа-
хівця. Нові комбіновані форми навчання можуть виявитись надзви-
чайно цінними, оскільки дозволяють використовувати сильні сторони 
очної та переваги заочної форм навчання. Під час такої організації 
навчального процесу з’являється можливість побудувати навчаль-
ний процес таким чином, щоб слухачі попередньо опанували певні 
блоки матеріалу самостійно за допомогою Інтернету та інших наяв-
них дистанційних технологій [6-9].

Метою роботи було висвітлення досвіду кафедри вірусології 
НМАПО імені П. Л. Шупика у запровадженні циклів тематичного удо-
сконалення (ТУ) за очно-заочною формою з елементами дистанцій-
ного навчання на підставі гармонізації методологічних і теоретичних 
положень традиційного та дистанційного навчання.
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Досвід кафедри вірусології НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Зважаючи на актуальність проблеми вірусних гепатитів та герпе-
свірусних інфекцій для України, на кафедрі вірусології НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика був розроблений навчальний план та програма ци-
клу ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів 
В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з еле-
ментами дистанційного навчання, тривалістю 1 місяць (156 годин). 
Мета циклу — поглиблення рівня теоретичних знань та удосконален-
ня практичних навичок слухачів, надання допомоги у ознайомленні 
та оволодінні такими сучасними методами етіологічної діагностики 
ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій як 
імуноферментний аналіз (ІФА) у різних його варіантах, полімеразна 
ланцюгова реакція (ПЛР) у різних її варіантах, прості/швидкі тести 
(ПШТ). Тривалість частини циклу за умов дистанційного навчання — 
68 год., тривалість очної частини циклу — 88 год. Контингентом слу-
хачів мали можливість бути лікарі (спеціалісти)-вірусологи, лікарі-ла-
боранти КДЛ лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, 
станцій та відділень переливання крові, центрів профілактики та бо-
ротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, лікарі-лаборанти ЛПЗ різних форм 
власності, лікарі (спеціалісти)-бактеріологи, інфекціоністи, педіатри, 
неонатологи, акушери-гінекологи та лікарі, які працюють за спеціаль-
ністю загальна практика-сімейна медицина.

Програма включала в себе 6 курсів з уніфікованої програми за 
спеціальністю «Вірусологія», а саме: організація вірусологічної ла-
бораторії; загальна та молекулярна вірусологія; основні принципи 
та методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій; герпесвіруси 
людини та спричинені ними інфекції; віруси гепатитів В, С, D та інших 
та спричинені ними захворювання; ретровіруси та спричинені ними 
захворювання. Програмою передбачені базисний контроль, іспит з 
практичних навичок та заключний іспит. Слухачі, які пройшли повний 
курс навчання та успішно склали заключний іспит отримують посвід-
чення встановленого зразка про тематичне підвищення кваліфікації. 
Відповідно Наказу МОЗ України 07.07.2009 № 484 Змін до Положен-
ня про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердже-
ного наказом МОЗ України від 18.05.94 № 73, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355, а саме Додатку 1: 
Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закла-
дах (на факультетах) післядипломної освіти у кількісному еквіваленті 
оцінюється у 10 балів.

Слухачам циклу ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, ві-
русних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною 
формою з елементами дистанційного навчання для самостійного 
опрацювання пропонуються тексти лекцій, в тому числі на електро-



41Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
нних носіях та опубліковані у фахових наукових виданнях, методичні 
рекомендації, інформаційні листи. Надається доступ до бібліотеки 
кафедри, що містить навчально-методичні посібники, методичні ре-
комендації, статті, підготовлені колективом кафедри вірусології. Для 
самостійної підготовки слухачів надається можливість працювати з 
ресурсами Американського товариства мікробіологів, з яким кафе-
дра вірусології плідно співпрацює в межах Меморандуму про взає-
морозуміння та співпрацю.

Для різних видів занять були підготовлені електронні демонстра-
ційні засоби навчання, зокрема документальний фільм “Хто наступ-
ний?”, присвячений проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, та п’ять 
навчальних фільмів. Розроблені «питання компетентності» для само-
стійної оцінки рівня знань з тематики циклу.

На часі отримано перший досвід проведення двох циклів тема-
тичного удосконалення (ТУ) «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, 
вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною 
формою з елементами дистанційного навчання у 2016 та у 2017 ро-
ках. На циклах навчалося 69 слухачів, які були охоплені анкетуван-
ням. На початку занять був проведений базисний контроль знань 
слухачів циклів з проблематики даного тематичного циклу. Завдання 
включало в себе 34 тестові питання з варіантами відповідей. Дис-
танційне навчання передбачало спілкування в он-лайн режимі та за-
няття в офлайн режимі, користування електронною поштою, а також 
самостійне опрацювання наданих ресурсів.

У 2016 р. на цикл «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірус-
них гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» прибули 43 слухача з 
м. Києва, та 14 областей України. Залежно від стажу роботи за фахом 
лікарі були умовно розподілені на 3 групи: група № 1 (0-5 років) — 8 
осіб; група № 2 (5-10 років) — 11 осіб; група № 3 (понад 10 років) — 
24 особи.

У 2017 році на цикл прибули 26 слухачів з м. Києва, та 5 облас-
тей України. Залежно від стажу роботи за фахом лікарі були умовно 
розподілені на 3 групи: група № 1 (0-5 років) — 4 особи; група № 2 
(5-10 років) — 4 особи; група № 3 (понад 10 років) — 18 осіб.

Серед слухачів, які навчались на кафедрі на вищезазначених 
циклах були лікарі(спеціалісти)-вірусологи, -бактеріологи, педіатри, 
спеціалісти за спеціальностями «Клінічна лабораторна діагностика» 
та «Лабораторна імунологія». Встановлено, що найбільша кількість 
слухачів — 23 особи (53,5 %) та 14 особи (53,8 %) були співробітни-
ками органів практичної охорони здоров’я у 2016 р. та у 2017 роках 
відповідною.

Роботу на циклі розпочинали з вступної конференції та базис-
ного контролю знань. На вступній конференції, яка мала проблем-
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но-орієнтовний характер, була представлена інформація щодо ме-
тодології проведення циклу, слухачі були ознайомлені з навчальним 
планом та програмою, переліком практичних навичок, метою циклу, 
організаційними засадами його проведення.

Аналіз відповідей слухачів під час проведення базисного 
контролю знань дав можливість з’ясувати питання, що потребу-
вали додаткового опрацювання і стосувалися обрахунку та інтер-
претації даних лабораторних досліджень, методів контролю якості 
лабораторних досліджень (серологічні дослідження за допомогою 
ІФА/ІХЛА) відповідно до вимог наказів МОЗ України (Наказ МОЗ 
України № 4 від 14.01.2015 р. та ДСТУ ЕN ISO 15189 від 01.01.2016 
р.). Понад третини слухачів стикалися з труднощами внутрішньо-
лабораторного контролю якості (ВКЯ) та зовнішньої оцінки якості 
(ЗОЯ) лабораторних досліджень на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепати-
ти В та С.

Отримані дані дали змогу оптимізувати навчальний процес та 
надати слухачеві під час очної частини навчання тільки сучасні тео-
ретичні знання щодо актуальних питань етіопатогенезу, новітніх тех-
нологій діагностики та хіміотерапії, продемонструвати послідовність 
виконання алгоритмів та варіантів обліку отриманих результатів. На 
практичних заняттях слухачам була надана можливість відпрацьову-
вати практичні навички з використанням сучасних діагностичних ІФА 
тест-систем, ІХА-тестів та контрольних панелей сироваток вітчизня-
ного виробництва для ВКЯ та ЗОЯ.

На заключній конференції слухачі спільно з викладачами обго-
ворили дискусійні питання, поділилися досвідом практичної роботи 
з метою оптимізації та покращення лабораторної діагностики на 
місцях. Слухачі позитивно оцінили запропоновані підходи до нав-
чання та підтвердили потребу активного залучення та використан-
ня сучасних форм навчання в післядипломній підготовці лікарів.

Результати. Нашим дослідженням встановлено, що одним із 
шляхів підвищення ефективності післядипломної підготовки ліка-
рів-вірусологів з проблем лабораторної діагностики вірусних інфекцій 
є більш широке впровадження дистанційного навчання у навчальний 
процес єдиної в Україні в системи післядипломної підготовки лікарів 
кафедри вірусології НМАПО імені П. Л. Шупика. Зважаючи на акту-
альність проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу, парентеральних вірусних ге-
патитів, герпесвірусних інфекцій колективом кафедри був створений 
цикл ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів 
В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елемен-
тами дистанційного навчання.

Висновки. Обґрунтування впровадження циклів ТУ з елемента-
ми дистанційного навчання в системі післядипломної освіти для ліка-
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рів-вірусологів та інших фахівців включало в себе надання лікареві 
вибору у швидкості та послідовності вивчення та сприйнятті матеріа-
лу, в його власному ритмі та гнучкій формі, що являється перевагою 
перед жорстко структурованим навчальним планом та програмою 
очних циклів. Такий психолого-педагогічний підхід дозволяє в повній 
мірі індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб і можли-
востей слухачів, забезпечити контроль якості післядипломної освіти 
та сформувати передумови для опанування слухачами навичок са-
мостійної роботи.

В майбутньому планується впровадження нових циклів ТУ з 
елементами дистанційного навчання з інших тематичних напрямків 
на кафедрі вірусології, публікація лекцій у розділах “Дистанційне 
навчання” спеціалізованих фахових журналів з обов’язковим їх оп-
рацюванням, відповідями на тестові питання та нарахуванням від-
повідних балів.
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Опыт проведения циклов тематического 

усовершенствования с элементами дистанционного 
обучения вирусологического направления
И. В. Дзюблик, Е. В. Ковалюк, С. А. Соловьев, 

Г. Г. Ковалишин, С. В. Степанюк
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. В последние годы наблюдается стремительное раз-

витие и усовершенствование методов лабораторной диагностики ви-
русных инфекций и расширение спектра диагностических возможно-
стей актуальных инфекций. Традиционные очные формы обучения, 
существующие в заведениях последипломного медицинского обра-
зования, требуют освобождения слушателя на период обучения от 
выполнения обязанностей в рабочее время, что вызывает дополни-
тельную нагрузку на ресурсы медицинской лаборатории, связанные 
с отсутствием специалиста. Новые комбинированные формы обуче-
ния являются чрезвычайно ценными, поскольку позволяют исполь-
зовать сильные стороны очной и преимущества заочной форм обу-
чения.

Цель. Освещение опыта кафедры вирусологии НМАПО име-
ни П. Л. Шупика по внедрению циклов тематического усовершен-
ствования очно-заочной формы с элементами дистанционного обу-
чения на основе гармонизации методологических и теоретических 
положений традиционного и дистанционного обучения.

Материалы и методы. Учебный план и программа цикла ТУ «Ла-
бораторная диагностика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, D, 
герпесвирусных инфекций» с элементами дистанционного обучения.

Результаты и выводы. Установлено, что одним из путей по-
вышения эффективности последипломной подготовки врачей-виру-
сологов по проблемам лабораторной диагностики вирусных инфек-
ций является более широкое внедрение дистанционного обучения в 
учебный процесс кафедры вирусологии НМАПО имени П. Л. Шупика. 
Учитывая актуальность проблемы ВИЧ-инфекции/СПИДа, паренте-
ральных вирусных гепатитов, герпесвирусных инфекций в Украине 
был создан цикл ТУ «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции, ви-
русных гепатитов В, С, D, герпесвирусных инфекций» очно-заочной 
формы с элементами дистанционного обучения. Слушатели поло-
жительно оценили предложенные подходы, что подтверждает не-
обходимость активного привлечения и использования современных 
форм обучения в последипломной подготовке врачей.

Ключевые слова: последипломное образование, дистанцион-
ное обучение, лабораторная диагностика.



45Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
Experience in topic advanced training in virology with 

elements of distance learning
I. V. Dzyublyk, O. V. Kovalyuk, S. O. Soloviov, 

G. G. Kovalyshin, S. V. Stepanyuk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. In recent years there has been a rapid development 

and improvement of methods for laboratory diagnosis of viral infections 
and an expansion of the range of diagnostic capabilities for detection 
of infections which are of current concern. Traditional face-to-face forms 
of education that exist in institutions of postgraduate medical education 
require the deliverance of the student from performing duties during 
working hours for the period of training, which causes an additional 
strain on the resources of the medical laboratory due to the lack of the 
specialist. New combined forms of training are extremely valuable as 
they allow using the strengths of the face-to-face and the advantages of 
correspondence courses.

Aim. Highlighting of experience of Virology Department of Shupyk 
NMAPE in the introduction of training courses of topical advanced training 
with full-time and correspondence form with elements of distance learning 
on the basis of harmonization of the methodological and theoretical 
provisions of traditional distance learning.

Materials and methods. The curriculum and the syllabus of 
Laboratory Diagnostics of HIV Infection, Viral Hepatitis B, C, D, 
Herpesvirus infections course with elements of distance learning.

Results and conclusions. It has been established that one of the 
ways to increase the effectiveness of postgraduate training of virologists 
in laboratory diagnostics of viral infections is a wider introduction 
of distance learning into the educational process of the Virology 
Department of Shupyk NMAPE. Taking into account the urgency of 
the problem of HIV/AIDS, parenteral viral hepatitis, HSV infections in 
Ukraine, Laboratory Diagnostics of HIV Infection, Viral Hepatitis B, C, D, 
Herpesvirus Infections course for intra-extramural training with elements 
of distance learning was developed. The students positively assessed 
the proposed approaches to training, which confi rms the need to involve 
actively and use modern forms of education in postgraduate training of 
physicians.

Key words: postgraduate education, distance learning, laboratory 
diagnostics.
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ОСНОВНЫЕ СТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

М. Н. Долженко, Е. В. Боброва, И. В. Давыдова, 
Л. И. Конопляник, Л. Е. Лобач, С. Н. Мымренко, 
Н. А. Кожухарева, Т. В. Симагина, Л. М. Грубяк, 

О. О. Нудченко, К. С. Фарадж
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. Стиль деятельности преподавателя, как система 

приемов, проявляющихся в процессе преподавания определенных 
медицинских дисциплин, обусловлен индивидуальными особенно-
стями личности и психологии преподавателя и зависит как от самой 
деятельности педагога, так и от врачей-слушателей.

Цель. Рассмотреть и проанализировать основные стили педаго-
гической деятельности преподавателя высшей школы.

Методы. Исследовательский, аналитический.
Результаты. В статье рассмотрены основные стили деятельности 

преподавателя в системе последипломного образования. В препода-
вании основную роль отводят репродуктивным, импровизационным, 
методическим и ценностным стилям деятельности преподавателя.
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Выводы. Успешно выработанный стиль преподавания обеспе-

чивает улучшение качества преподавания, повышение заинтересо-
ванности в получении знаний слушателями.

Ключевые слова: учебный процесс, преподавание, стили дея-
тельности преподавателя.

Вступление. Любая деятельность преподавателя имеет свой 
определенный стиль. Стиль деятельности — это система приемов, 
которые проявляется в процессе данной деятельности [8]. Согласно 
определению Е. А. Климова, стиль деятельности в психологическом 
смысле — это «обусловленная типологическими особенностями 
устойчивая система способов, которая складывается у человека, 
стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности; 
индивидуально-своеобразная система психологических средств, к 
которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях наи-
лучшего уравновешивания своей типологически обусловленной ин-
дивидуальности с предметными внешними условиями деятельно-
сти» [3].

Стили педагогической деятельности зависят как от самой дея-
тельности, так и от ее субъектов, то есть слушателей. Стиль обус-
ловлен индивидуальными особенностями личности преподавателя 
и его психологии.

Цель. Рассмотреть и проанализировать основные стили педаго-
гической деятельности преподавателя высшей школы.

Методы. Исследовательский, аналитический.
Результаты. Представляем основные типы стилей деятельности 

преподавателя в процессе обучения врачей-слушателей (табл. 1).
Таблица 1

Типы стилей деятельности преподавателя
Группы стилей Эмоциональные Рассуждающие

Импровизационные Эмоционально-
импровизационный

Рассуждающе-
импровизационный

Методические Эмоционально-
методический

Рассуждающе-
методический

Ценностные Эмоционально-
ценностный

Репродуктивные Творческий Демократический, 
Авторитарный

При эмоционально-импровизационном стиле деятельности 
преподаватель объясняет учебный материал логично и интересно, 
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однако, в то же время, у него отсутствует идеологический контакт со 
слушателями. Для преподавателя с эмоционально-импровизацион-
ным стилем характерным является недостаточно адекватное плани-
рование учебного процесса, при этом, он акцентирует свое внима-
ние на более интересном материале, оставляя менее интересный 
материал для самостоятельной работы. Кроме того, педагог мало 
времени уделяет контролю над усвоением знаний слушателями и 
не всегда анализирует проведенную работу. Он часто практикует 
коллективные обсуждения и стимулирует спонтанное высказывание 
слушателей [1, 4]. По отношению к врачам-слушателям такой препо-
даватель является чутким и проницательным. Такого преподавателя 
отличает высокая оперативность и использование целого арсенала 
разнообразных методов обучения.

При рассуждающе-импровизационном стиле для преподава-
теля являются характерными ориентация на процесс и результаты 
обучения, адекватное планирование учебного процесса, сочетание 
интуитивности и непроизвольности. Такой преподаватель отличает-
ся меньшей изобретательностью в выборе и варьировании методов 
обучения, он не всегда способен обеспечить высокий темп работы 
на практических и семинарских занятиях, но предоставляет возмож-
ность слушателю детально сформулировать свой ответ. Такому пре-
подавателю присуща традиционность и осторожность в своих поступ-
ках. Он менее чувствителен к изменениям ситуации на занятиях [9].

Эмоционально-методический стиль педагогической дея-
тельности предполагает ориентацию на процесс обучения и его ре-
зультат. Характерным является адекватное планирование учебного 
процесса, а также контроль знаний и практических навыков вра-
чей-слушателей. Такого преподавателя отличает оперативность: он 
часто меняет виды работы на семинарских и практических занятиях 
и практикует коллективные обсуждения пройденного материала. В 
своей педагогической работе преподаватель использует богатый ар-
сенал методических приемов, акцентируя все внимание слушателей 
на суть изучаемого предмета. При этом он злоупотребляет яркими, 
но поверхностными образами для раскрытия темы занятия.

При рассуждающе-методическом стиле преподавания пе-
дагог, ориентируясь преимущественно на результаты обучения и 
адекватно планируя учебный процесс, проявляет консервативность 
в использовании средств, способов педагогического воздействия 
и взаимодействия со слушателями. В процессе опроса преподава-
тель особое внимание уделяет слушателям со слабыми знаниями. 
Использует стандартный набор методов обучения, предпочтитель-
но — репродуктивную деятельность слушателей и редко — коллек-
тивные обсуждения материала. В целом для такого преподавателя 
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являются характерными в стиле преподавания рефлективность, ма-
лая чувствительность к изменению ситуации, возникающей на прак-
тических и семинарских занятиях.

Эмоционально- ценностный стиль обучения обеспечивает 
личностное включение слушателей в учебный процесс на уровне по-
нимания и ценностно-смыслового восприятия учебного материала и 
духовно-нравственного образа самого преподавателя. Это возникает 
при эмоциональной открытости преподавателя, искреннему интере-
су его к учебному предмету. Данный стиль обучения предполагает 
наличие способности сопереживания у педагога, а также умение ор-
ганизовывать учебный процесс в стиле диалога. Результативность 
такого способа организации обучения увеличивается, особенно если 
преподаватель строит взаимоотношения со слушателями на осно-
ве эмоционально-доверительного общения, сотрудничества и ува-
жения к личности слушателя. При таком стиле наиболее педагогу, 
обычно, приемлемы следующие формы обращения к слушателю: 
«дайте оценку», «выскажите свое отношение, свое мнение, свое 
понимание», «дайте свою трактовку событию, факту или явлению», 
«образно представьте, что здесь более ценно и значимо именно для 
вас», «сочините, придумайте». Ориентированный на эмоциональ-
но-ценностный стиль обучения, педагог стимулирует слушателей к 
рефлексии, к открытию своего отношения:

•  к ценности и значимости знаний и умений для профессиональ-
ной деятельности и их оптимизации.

•  к научным и техническим достижениям человечества;
•  к определенным результатам деятельности человека;
•  к историческим событиям и отражению данной темы в произве-
дениях искусства, литературных произведениях;

В тактике эмоционально-ценностного стиля обучения прослежи-
ваются типичные линии поведения преподавателя:

•  первая — предполагает преобладание ценностно-смысловой 
информации;

•  вторая — раскрывает ориентацию на эмоционально-личност-
ный способ отношения к учебной информации и взаимодей-
ствия с ним;

•  третья — это подбор нравственно-развивающих заданий и соз-
дание ситуаций «оценки — взаимооценки — самооценки» в об-
разовательном процессе.

Данный стиль обучения наиболее ярко проявляется в игровых 
формах обучения, в процессе диалога и постановочных игр, то есть 
при выполнении таких заданий, которые способствуют выявлению 
самопознания, самопонимания и самооценки. Этот стиль обучения 
эффективно развивает:
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образное мышление слушателя и эмоционально-нравственную 

сферу его личности, стимулирует к самопознанию, учит эмоциональ-
ному и диалогическому стилю общения со слушателем, сотрудниче-
ству, взаимоуважению и признанию его личности [7].

При репродуктивном стиле обучения основной особен-
ностью данного стиля обучения является передача слушателям ряда 
очевидных знаний. Педагог доступно излагает содержание материа-
ла и проверяет уровень его освоения. Главным видом деятельности 
преподавателя является репродукция, не допускающая альтернатив 
[2, 5]. В рамках данной модели учитываются только регламентиро-
ванные знания. Мнение слушателей не учитывается. Основу репро-
дуктивного стиля обучения составляет система требований препода-
вателя к быстрому, точному и прочному усвоению знаний, умений и 
навыков слушателей. Обучение осуществляется преимущественно в 
монологической форме: «повторите», «воспроизведите», «запомни-
те» и «действуйте по образцу».

В условии репродуктивного стиля обучения у слушателей пере-
гружается память, тогда как другие психические процессы — воспри-
ятие, воображение и самостоятельное мышление — блокируются. 
Это может приводить к повышенной утомляемости и утрате интере-
са к учению. В результате такого обучения слушатель не имеет пра-
ва принимать самостоятельные решения, привыкает к подчинению 
(приказы и запреты), становится пассивным исполнителем и функ-
ционером. Данный вид обучения порождает два опасных синдрома. 
Первый — это боязнь сделать ошибку: «вдруг я не правильно понял, 
что говорил преподаватель?», «вдруг предложу не тот ответ, который 
от меня ожидают?» Отсюда и рождается психология слушателя: «не 
надо высовываться», «не лезь, если тебя не спрашивают». В резуль-
тате слушатель привыкает слушать, но разучивается говорить от 
себя и рассуждать. Второй синдром — это боязнь забыть материал. 
Над слушателем постоянно висит мечь: «ты должен помнить и су-
меть ответить все, о чем говорил преподаватель и то, что написано в 
учебнике». Кроме того у преподавателя также развивается боязнь не 
успеть пройти программу и при этом не нарушить принципы обучения.

В тактике репродуктивного стиля обучения четко просматрива-
ются три основные линии деятельности преподавателя. Первая — 
это, образно говоря: «не развязывайть полемику, для этого не хва-
тает времени». Вторая линия предполагает умение преподавателя 
очень доступно излагать сложный материал. Третья линия в пове-
дении преподавателя заключается в подаче преподавателем голых 
фактов, а не обобщений.

Среди репродуктивного стиля обучения следует выделять твор-
ческий тип обучения. Данный тип обучения обладает большими 
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преимуществами, так как он вызывает стимуляцию творческих спо-
собностей слушателя. В тактике творческого стиля обучения выде-
ляют следующие линии поведения преподавателя:

•  первая состоит в умении поставить учебно-познавательные 
проблемы таким образом, чтобы вызвать у слушателей инте-
рес к размышлению, анализу и сравнению известных фактов, 
событий и явлений.

•  вторая состоит в стимулировании к поиску новых знаний и не-
стандартных способов решения научных задач и клинических 
проблем.

•  третья заключается в поддержке слушателями путей к самосто-
ятельным выводам и обобщениям.

При таком стиле обучения в процессе изложения темы препода-
ватель самостоятельно стремится построить диалог со слушателя-
ми. В данных условиях обучение обеспечивает «контекст открытия». 
Для творческого подхода к педагогическому процессу характерными 
являются следующие обращения преподавателя: «сравни», «дока-
жи», «выдели главное», «сделай выбор и аргументируй его», «пред-
ложи свой вариант», «объясни и сделай вывод». При данном стиле 
обучения деятельность слушателей носит частично-поисковый, по-
исковый, проблемный и даже исследовательский  характер.

Наиболее эффективным среди репродуктивного стиля обучения 
является демократический тип при котором оцениваются факты, а 
не личность. Главной особенностью этого стиля обучения является 
активное участие группы слушателей в обсуждении хода предстоя-
щей работы и её организации, в результате чего у них развивается 
самоуправление и уверенность в себе [10]. При данном стиле в груп-
пе слушателей возрастает общительность и доверительность взаи-
моотношений. Слушатели этой группы проявляют живой интерес к 
работе и имеют позитивную внутреннюю мотивацию к собственной 
деятельности. Среди слушателей очень развита групповая сплочен-
ность, чувство гордости общими успехами, взаимопомощь и друже-
любие во взаимоотношениях в коллективе.

При репродуктивном стиле деятельности преподавателя выделя-
ют и авторитарный стиль обучения. При таком стиле преподаватель 
очень жестко пресекает всякие проявления инициативы и рассматри-
вает её как самоуправство. Такой стиль преподавания строится на его 
представлении о том, что инициатива подрывает авторитет педагога и 
веру в его компетентность. Поэтому успех слушателей преподаватель 
оценивает субъективно, адресуя свои упреки (или похвалу) к испол-
нителю как личности. При данном стиле обучения имеют место про-
явления враждебности во взаимоотношениях между слушателями в 
сочетании с покорностью и заискиванием перед преподавателем.
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У некоторых преподавателей высшей школы со временем фор-

мируется индивидуальный стиль преподавания. Успешность выра-
ботки индивидуального стиля преподавателя определяет качество 
его профессионального становления, последующий рост его мастер-
ства, чувство удовлетворенности своим трудом и заинтересованно-
сти в знаниях слушателей. При эффективно сформированном инди-
видуальном стиле преподавания педагог способен развить истинный 
интерес слушателей к своему предмету, а также содействовать спло-
чению коллектива и превращению его в единое целое. 

Низкая эффективность учебного процесса обычно обусловле-
на такими причинами, как: низкая заинтересованность слушателей, 
нежелание учиться, отсутствие интереса, лень; плохая подготовка 
слушателей в сфере гуманитарных наук, общественно-политических 
дисциплин и низкий уровень самостоятельного мышления; завы-
шенная самооценка слушателей [6].

Таким образом, стиль деятельности преподавателя оказывает 
огромное влияние на качество учебного процесса, он, несомненно, 
зависит от культурного и политического уровня преподавателя, на-
циональной специфики и его менталитета. Стиль руководства во 
многом обусловлен структурой организации учебного процесса, коли-
чественным и качественным составом преподавателей и спецификой 
обучения. Организации учебного процесса в высшей школе и выбору 
стиля преподавания следует уделять большое внимание, как со сто-
роны преподавателя, так и со стороны системы образования в целом. 

Выводы. Успешно выработанный стиль обучения, несомненно, 
обеспечивает улучшение качества преподавания, повышение заин-
тересованности в получении знаний слушателями.
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Основні стилі діяльності викладача
М. М. Долженко, О. В. Боброва, І. В. Давидова, Л. І. Конопляник,
Л. Є. Лобач, С. М. Мимренко, Н. А. Кожухарева, Т. В. Симагіна, 

Л. М. Грубяк, О. О. Нудченко, К. С. Фарадж
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Стиль діяльності викладача, як система прийомів що про-

являються в процесі викладання певних медичних дисциплін, обу-
мовлений індивідуальними особливостями та психологією викладача 
і залежить як від самої діяльності педагога, так і від лікарів-слухачів.

Мета. Розглянути та проаналізувати основні стилі педагогічної 
діяльності викладача вищої школи.

Методи. Дослідницький, аналітичний.
Результати. В статті розглянуті основні стилі діяльності викла-

дача в системі післядипломної освіти. У викладанні основну роль 
відводять репродуктивним, імпровізаційним, методичним і ціннісним 
стилям діяльності викладача.

Висновки. Успішно розроблений та впроваджений стиль викла-
дання забезпечує поліпшення якості викладання, підвищення заці-
кавленості і задоволеності слухачів.

Ключові слова: навчальний процес, викладання, стилі діяльно-
сті викладача.

Basic styles of teacher activities
M. N. Dolzhenko, H. V. Bobrova, I. V. Davydovа,

L. I. Konoplyanik, L. E. Lobach, S. N. Mymrenko, N. A. Kozhuhareva,
T. V. Simagina, L. M. Grubiak, O. O. Nudchenko, K. S. Faradzh
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The lecturer’s teaching style as a system of techniques 

which are seen in teaching specifi c medical disciplines is conditioned by 
the lecturer’s individual characteristics and psychological constitution and 
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depends on the teaching activity itself as well as on physicians attending 
the medical courses.

Objective. To examine and analyze the basic styles of the lecturer’s 
pedagogical activity.

Methods: research, analytical.
Results. This article covers the basic styles of the lecturer’s 

pedagogical activity in the system of postgraduate education. A major role 
is granted to reproductive reasoning, improvisation, methodological and 
value-oriented styles of the lecturer’s activity. A successfully developed 
and implemented teaching style ensures improved teaching quality, 
increased interest and audience satisfaction.

Key words: learning process, teaching, activity of the teacher style.
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УДК 661.74:582.736.2

ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ 
КИСЛОТ GLEDITSIA TRIACANTHOS

М. А. Дученко1, О. В. Демешко2, С. В. Романова2

1Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова, м. Вінниця,

2Національний  фармацевтичний університет, м. Харків
Вступ. Органічні кислоти є невід’ємними компонентами будь-

якої рослинної тканини та виявляють різноманітні види біологічної 
активності.

Мета. Метою нашого дослідження стало якісне та кількісне ви-
значення органічних кислот листя та стулок гледичії звичайної.

Матеріали і методи. Дослідження органічних кислот проводили 
методом паперової хроматографії, титриметричним і спектрофото-
метричним методами.

Результати. В екстрактах листя та стулок гледичії були виявлені 
вільні кислоти: аскорбінова, яблучна, бурштинова, щавлева та вин-
на. Вміст органічних кислот у листі складає 2,1±0,02 %, у стулках — 
1,55±0,02 %; вміст аскорбінової кислоти в листі — 0,026±0,001 %, у 
стулках — 0,038±0,002 %.

Ключові слова: гледичія звичайна, органічні кислоти, аскорбі-
нова кислота.

Вступ. Органічні кислоти є невід’ємними компонентами будь-
якої рослинної тканини. Вони є проміжними сполуками при окисненні 
вуглеводів, жирів, амінокислот і білків. Органічні кислоти містяться в 
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тканинах усіх органах у вільному стані та в вигляді солей, естерів, ди-
мерів та ін. Вони виявляють різноманітні види біологічної активності 
[7]. Крім того, органічні кислоти стимулюють виділення шлункового 
соку в ШКТ, покращують травлення, активують перистальтику кишків-
ника, сприяють зниженню ризику розвитку багатьох шлунково-кишко-
вих захворювань, пригнічують процеси гниття в товстому кишківнику. 
В косметології широке застосування знаходять екстракти рослин, 
які містять органічні кислоти, що пов’язано з їх кератолітичною дією 
при зовнішньому застосуванні [5]. Аскорбінова кислота бере участь в 
окисно-відновних реакціях, процесах вуглеводного обміну, згортанні 
крові, підвищує життєві та захисні сили організму, покращує апетит, 
сприяє нормалізації проникності капілярів, регенерації тканин, має 
десенсибілізуючі властивості. Вітамін С — синергіст гормону каро-
тину, гонадотропних гормонів, тіаміну, вітамінів групи Р. Аскорбіно-
ва кислота не синтезується та не накопичується в організмі, тому 
обов’язково має надходити з продуктами харчування.

Гледичія звичайна (Gleditsia triacanthos L.) — дерево родини 
бобові, яке широко розповсюджене на території України та легко 
культивується, що дає можливість забезпечення сировинної бази 
для виробництва лікарських засобів із неї [2]. Як свідчать літературні 
дані, хімічний склад гледичії звичайної вивчений недостатньо.

Мета. Метою нашого дослідження стало якісне та кількісне ви-
значення органічних кислот листя та стулок гледичії звичайної.

Матеріали та методи дослідження. Листя та стулки гледичії 
звичайної були заготовлені у Вінницькій області (листя у липні, стул-
ки у вересні 2012 року). Для проведення якісного вивчення вільних 
органічних кислот використовували метод паперової хроматографії 
[6]. Дослідження проводили в системах розчинників: етанол — хло-
роформ — розчин аміаку концентрований — вода (70:40:20:2) та 
н-бутанол — мурашина кислота — вода (30:5:10). Як вірогідні свідки 
використовували аскорбінову, яблучну, лимонну, саліцилову, бензой-
ну, винну, бурштинову і щавлеву кислоти. Хроматограми після хро-
матографування добре висушували й обробляли 0,1 % розчином 
2,6-дихлорфеноліндофенолу у 95 % етанолі і нагрівали в сушильній 
шафі. Після короткочасного нагрівання всі речовини кислого характе-
ру проявлялися у вигляді рожевих плям на блакитному фоні. При дії 
на хроматограму парів аміаку протягом декількох секунд поліпшува-
лась контрастність рожевих плям. При подальшому нагріванні плями 
кислот блідли. Для визначення вмісту суми вільних органічних кислот 
була використана методика, наведена у статті 38 [1]: сировину за-
ливали водою, витримували протягом 2 годин на киплячому водя-
ному нагрівнику, охолоджували, кількісно переносили в мірну колбу, 
доводили об’єм витяжки водою до позначки, 2 мл витяжки поміщали 
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в колбу, додавали 50 мл води, 0,1 мл 1 % спиртового розчину фено-
лфталеїну, 0,2 мл 0,1 % розчину метиленового синього і титрували 
розчином натрію гідроксиду (0,1 моль/л) до появи лілово-червоного 
забарвлення. Вміст вільних органічних кислот проводили у перера-
хунку на кислоту яблучну. Для кількісного визначення аскорбінової 
кислоти використовували спектрофотометричний метод, наведений 
у монографії на шипшину [4]. Як стандартний зразок використовува-
ли аскорбінову кислоту. Оптичну густину вимірювали на спектрофо-
тометрі СФ-46 за довжини хвилі 520 нм.

Результати. В екстрактах листя гледичії виявлені вільні кислоти: 
аскорбінова, яблучна, щавлева і винна. У стулках плодів ідентифіковані 
аскорбінова, бурштинова, щавлева, винна та яблучна кислоти (табл. 1).

Таблиця 1
Органічні кислоти листя і стулок Gleditsia triacanthos L.

Назва кис-
лоти

Сировина
Величина 
Rf у систе-

мах
Забарвлення плям 

Листя Стулки 17 18
бромтимо-
ло вим 
синім

0,1 % розчин 
2,6-дихлор фенол-

індофенолу

Аскорбінова + + 0,71 0,78
жовте (на 
синьому 
фоні)

жовте (на 
рожевому фоні)

Яблучна + + 0,83 0,58 - ’’ - - ’’ -
Щавлева + + 0,85 0,76 - ’’ - - ’’ -
Винна + + 0,60 0,53 - ’’ - - ’’ -
Бурштинова – + 0,95 0,62 - ’’ - - ’’ -

Статистично оброблені результати [3] визначення суми органіч-
них кислот і вмісту аскорбінової кислоти у сировині гледичії звичай-
ної наведені у табл. 2.

Таблиця 2
Вміст органічних кислот Gleditsia triacanthos L.

Досліджувана сировина
гледичії звичайної

Вміст суми органічних 
кислот, %

Вміст аскорбінової кис-
лоти, %

Листя 2,10 ± 0,02 0,026 ± 0,001
Стулки 1,55 ± 0,02 0,038 ± 0,002

Як видно з таблиці 2, вміст органічних кислот у листі складає 
2,1±0,02 %, у стулках — 1,55±0,02 %. З літературних джерел відомо, 
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що вміст аскорбінової кислоти у молодому листі (зібраному навесні у 
травні) 0,019 %, у молодих стулках бобів (червень) — 0,027 %. У квіт-
ках вміст аскорбінової кислоти іноді коливається від 0,01 до 0,04 %. 
В результаті наших досліджень вміст аскорбінової кислоти у листі 
(зібраному в липні) склав 0,026 %, у стулках (зібраних у вересні) — 
0,038 %.

Висновки. Проведено якісне та кількісне вивчення вільних орга-
нічних кислот та аскорбінової кислоти у листі та стулках плодів гледи-
чії звичайної. За допомогою паперової хроматографії в листі гледичії 
виявлені аскорбінова, яблучна, щавлева і винна кислоти, у стулках 
плодів ідентифіковані аскорбінова, бурштинова, щавлева, винна та 
яблучна кислоти. Встановлено вміст вільних органічних кислот (в ли-
сті 2,1±0,02 %, у стулках — 1,55±0,02 %) та аскорбінової кислоти гле-
дичії (в листі він складає 0,026±0,001 %, у стулках — 0,038±0,002 %). 
Тобто, можна зробити висновок, що молоде листя та молоді стулки 
містять дещо менше аскорбінової кислоти, ніж досліджувана сирови-
на, зібрана на два місяці пізніше.

Відомо, що фармакологічна дія лікарської рослинної сировини 
зумовлена комплексом біологічно активних речовин (флавоноїдів, 
гідроксикоричних кислот, органічних кислот, сапонінів, тощо), тому 
можна припустити, що сухий екстракт (перспективна лікарська фор-
ма із сировини гледичії) буде проявляти протизапальну, антимікроб-
ну та антиоксидантну активності. Проведені дослідження свідчать 
про перспективність подальшого вивчення гледичії звичайної як дже-
рела нових лікарських препаратів.
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Качественное и количественное определение 
органических кислот Gleditsia triacanthos
М. А. Дученко, О. В. Демешко, С. В. Романова

Винницкий национальный медицинский университет 
имени М. И. Пирогова, г. Винница,

Национальний фармацевтический университет, г. Харьков
Введение. Органические кислоты являются неотъемлемыми 

компонентами любой растительной ткани и проявляют различные 
виды биологической активности.

Цель. Целью нашего исследования было качественное и коли-
чественное изучение органических кислот листьев и створок гледи-
чии обыкновенной.

Материалы и методы. Для исследования использовали метод 
бумажной хроматографии, титриметрический и спектрофотометри-
ческий методы.

Результаты. В экстрактах листьев и створок гледичии были об-
наружены свободные кислоты: аскорбиновая, яблочная, янтарная, 
щавелевая и винная. Содержание органических кислот в листьях 
составляет 2,1±0,02 %, в створках — 1,55±0,02 %; аскорбиновой кис-
лоты в листьях — 0,026 ± 0,001 %, в створках — 0,038 ± 0,002 %.

Ключевые слова: гледичия обыкновенная, органические кис-
лоты, аскорбиновая кислота.

Qvalitative and qvantitative defi nition of organic acids of 
Gleditsia triacanthos

M. A. Duchenko, A. V. Demeshko, S. V. Romanova
Vinnytsya National Medical University M. I. Pirogova,Vinnytsya,

National University of Pharmacy, Kharkiv
Introduction. Organic acids are essential components of any plant 

tissue. They show various types of biological activity.
Purpose. The qualitative and quantitative study of organic acids of 

leaves and leafl ets of Gledicia vulgaris.
Materials and methods.Paper chromatography was used 

for qualitative determination of organic acids. Titrimetric and 
spectrophotometric methods were used for quantitative determination.

Results. Such free acids as ascorbic, apple, succinic, oxalic and 
tartaric were found in the extracts of leaves and pods of Gleditsia. The 
content of organic acids is 2.1 ± 0.02 %in leaves and 1.55 ± 0.02 %in the 
pods, respectively. The content of ascorbic acid is 0.026 ± 0.001 % in the 
leaves and 0.038 ± 0.002 %in the leafl ets.

Key words: Gleditsia triacanthos, organic acids, ascorbic acid.
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ВИКОРИСТАННЯ MALDI-TOF МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ 
У КЛІНІЧНІЙ МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Д. Л. Кирик
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Найбільший прогрес в ідентифікації мікроорганізмів зро-

бив метод на основі матрично- активованій лазерній десорбційній іо-
нізації з годино-прольотним аналізатором-МАЛДІ-ГПА.

Мета. Поглиблення знань лікарів, викладено сучасний погляд 
на проблему мікробіологічної діагностики за допомогою MALDI-TOF 
мас-спектрометрії.

Матеріали та методи. Дослідження фізіологічних і морфоло-
гічних характеристик фенотиповими методами не дозволяє досягти 
високої таксономічної диференціації і в даний час виконує лише до-
поміжну функцію, а для точної ідентифікації на видовому і внутріш-
ньовидовому рівнях використовуються тест-системи і молекуляр-
но-генетичні методи.

Результати. Метод МАЛДІ-ГПА дозволяє проводити прямий 
мас-спектрометричний аналіз білкової фракції мікробної клітини 
(пряме білкове профілювання) без фракціонування та очищення 
окремих білків.Отримані унікальні для даного виду мікроорганізмів 
мас-спектри з високою точністю і здатністю характеризують дослі-
джуваний об’єкт за типом «відбитків пальців» .

Висновки. Використання МАЛДІ-ГПА дозволить сформувати 
принципово новий персоніфікований підхід до комплексного обсте-
ження пацієнтів і визначити альтернативні варіанти терапії з ураху-
ванням особливостей генотипу і популяційної належності збудників.
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трія, швидка ідентифікація, білковий профіль, генотипування.

Вступ. Швидка і точна ідентифікація мікроорганізмів є актуаль-
ною задачею у багатьох сферах людської діяльності як наукового, 
так і прикладного характеру. Найбільше значення серед них має ла-
бораторна діагностика, так як точність і швидкість ідентифікації пато-
генів можуть зіграти вирішальну роль в успішності лікування. Іншими 
важливими галузями є санітарний та епідеміологічний контроль, про-
тидія загрозам біотероризму, екологічні та мікробіологічні досліджен-
ня[3]. Найбільший прогрес в ідентифікації мікроорганізмів зробив ме-
тод на основі матрично- активованій лазерній десорбційній іонізації 
з годино-прольотним аналізатором-МАЛДІ-ГПА (MALDI-TOF –Matrix 
Assisted Laser Desorption Ionization –Time of Flight). Це дало можли-
вість проводити аналіз складних біоорганічних молекул нуклеїнових 
кислот і білків.У нашій країні імлементація цього методу діагностики 
у лабораторну практику знаходиться на початковій стадії,тому лекція 
із зазначеною тематикою є актуальною.

Мета. З метою поглиблення знань лікарів викладено сучас-
ний погляд на проблему мікробіологічної діагностики за допомогою 
MALDI-TOF мас-спектрометрії.

Матеріали та методи. Традиційно для ідентифікації мікроорга-
нізмів використовувалися фенотипові методи, засновані на аналізі 
фізіологічних і морфологічних характеристик — розмір і форма мі-
кробної клітини, умови росту, здатність до спороутворення, а також 
біохімічні тести — забарвлення за Грамом, властивість специфічно 
розщеплювати певні субстрати або стійкість до певних компонентів 
середовища. Дослідження фізіологічних і морфологічних характе-
ристик не дозволяє досягти високої таксономічної диференціації і 
в даний час виконує лише допоміжну функцію, а для точної іденти-
фікації на видовому і внутрішньовидовому рівнях використовуються 
тест-системи. На даний момент створено і комерційно доступна без-
ліч таких тест-систем, що дозволяють з високою точністю ідентифіку-
вати певні таксономічні групи .

Окремо необхідно відзначити імунологічні методи аналізу, що 
засновані на специфічній взаємодії антитіл з мембранними білками 
клітин мікроорганізмів, що дозволяє за допомогою флуоресцентних 
міток ідентифікувати окремі види і серотипи. Більшість біохімічних 
та імунологічних процедур можуть займати тривалий час, що дуже 
критично у клінічній діагностиці.

Результати. Сучасні генотипові методи засновані на аналізі 
структури ДНК, що реалізовано у вигляді гібридизації ісеквенуванні 
ДНК, або аналізі фингерпринту, отриманого в результаті сайт-спе-
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цифічної рестрикції ДНК [2]. Піонерами в цій галузі були ДНК-ДНК 
гібридизація і гель-електрофорез в пульсуючому полі-ГЕПП( PFGE 
-pulsed-fi eldgel-electrophoresis), які протягом довгого часу залишали-
ся «золотими стандартами» при ідентифікації мікроорганізмів. Про-
гресом в області генотипових методів стала розробка ефективних 
способів секвенування ДНК, заснованих на полімеразно-ланцюговій 
реакції (ПЛР). Зважаючи на те, що секвенування цілого геному досі 
залишається дорогою і тривалою процедурою, при ідентифікації мі-
кроорганізмів використовуються секвенси окремих ділянок ДНК.За 
останні роки велику популярність набув метод секвенування гену 
16s рРНК. Перевагою методів, заснованих на ПЛР, є здатність пра-
цювати з мікрокількостями досліджуваного матеріалу, що дозволяє 
ідентифікувати мікроорганізми, які не культивуються. Все більш по-
пулярним стає метод типування мультилокусної послідовності-ТМЛП 
(MLST –multilocus sequence typing), який заснований на одночасному 
секвенуванні декількох генів “домашнього господарства”, що дозво-
ляє збільшити точність ідентифікації [9].

Одним ідентифікаційним підходом є хемотаксономічні методи, 
що засновані на дослідженні біохімічного складу клітини. Суть мето-
ду полягає у визначенні біохімічних маркерів, які мають певну таксо-
номічну специфічність. Ще на початку 70-х років минулого століття 
здійснено успішні досліди з ідентифікації мікроорганізмів за допо-
могою піролітичної газорідинної хроматографії. Показано наявність 
у пірохроматографічних спектрах характеристичних піків, що доз-
воляють ідентифікувати окремі види і серотипи мікроорганізмів. Пі-
зніше було запропоновано використовувати мас-спектрометрію для 
хемотаксономічних досліджень. Мас-спектри, що отримані з хлоро-
форм-метанольних екстрактів ліофілізованих клітин, мали достовірні 
відмінності для представників різних видів бактерій [1].

Найбільший прогрес в ідентифікації мікроорганізмів зро-
бив «м’який» метод іонізації молекул досліджуваної речовини — 
мас-спектрометрія, яка базується на матрично- активованій лазерній 
десорбційній іонізації з годино-прольотним аналізатором — МАЛ-
ДІ-ГПА( MALDI-TOF –Matrix Assisted Laser Desorption Ionization- Time 
of Flight). Це дало можливість проводити аналіз складних біоорга-
нічних молекул, зокрема,важколетучих молекул нуклеїнових кислот 
і білків [5]. Цей метод заснований на десорбції та іонізації досліджу-
ваноїречовини за допомогою лазерного випромінювання в присут-
ності матриці з подальшим розподілом іонів у годино-прольотному 
мас-аналізаторі. Під дією лазерних імпульсів матриця, що кристалі-
зувалась з досліджуваною речовиною, активно поглинає випромі-
нювання лазера. Переходячи в газову фазу, матриця захоплює за 
собою молекули досліджуваної речовини, а також сприяє їх іонізації 
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з утворенням переважно однозарядних іонів. Метод дозволяє прово-
дити прямий мас-спектрометричний аналіз білкової фракції мікроб-
ної клітини (пряме білкове профілювання), тобто без фракціонування 
та очищення окремих білків.Отримані унікальні для даного виду мі-
кроорганізмів мас-спектри з високою точністю і здатністю характери-
зують досліджуваний об’єкт за типом «відбитків пальців» .

Для ідентифікації окремих видів мікроорганізмів здійснюють по-
шук за існуючими базами їх білкових профілів. Для цього необхідна 
база даних еталонних спектрів, які представляють собою суперспек-
три та отримані шляхом усереднення серії одиничних спектрів, що 
дозволяє досягти більшої точності та відтворюваності аналізу. В рам-
ках процедури ідентифікації відбувається попарне порівняння піків у 
спектрі досліджуваного зразка з піками еталонних суперспектрів із 
бази даних. Кожному порівнянню з суперспектром в базі даних при-
своюється чисельний рейтинг, обчислений на підставі кількості збігів. 
Ідентифікація мікроорганізмів відбувається за найкращим збігом .

До позитивних характеристик мас-спектрометрії належать чут-
ливість, точність, експресність, інформативність і відтворюваність. 
Про визнання світовою науковою спільнотою внеску цих досягнень 
в ідентифікації та дослідженні біологічних макромолекул свідчить 
присвоєння у 2002 році Нобелівської преміїв галузі хімії одному з 
винахідників лазерної десорбційної іонізації японському інженерові 
Коіші Танака та винахідникові іонізації електронним розпилюванням 
американцю Джону Фенну за «створення ними методів м’якої де-
сорбційної іонізації для мас-спектрометричного аналізу біологічних 
макромолекул».

Незважаючи на широкі потенційні можливості використання цьо-
го підходу для ідентифікації та типування мікроорганізмів, на даний 
момент не існує єдиного протоколу для пробопідготовки та іденти-
фікації. Зважаючи на це, пробопідготовка може представляти собою 
просте нанесення клітинної культури на підкладку мас-спектрометра 
в суміші з матрицею. Найчастіше вдаються до різних методів лізису 
клітин для отримання білкового екстракту. Також залишається від-
критим питання щодо відтворюваності білкових профілів окремих 
мікроорганізмів в залежності від умов культивування та стадії росту.

На сьогоднішній день різними фірмами випускаються мас-спек-
трометри призначені для вирішення завдань ідентифікації мікроорга-
нізмів. Існують також комерційно доступні бази даних спектрів різних 
мікроорганізмів. Це обумовило розширення імплементації цієї мето-
дики у клінічній діагностиці. Для ідентифікації мікроорганізмів вико-
ристовуються спектри в діапазоні мас 2-20 кДа. Аналіз мас-спектрів 
E. coli в діапазоні 2-20 кДа показав, що з 2000 білків, передбачених 
на підставі даних секвенованогогеному E. coli, у спектрах присутні 
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тільки 30. Близько половини піків були віднесені до рибосомальних 
білків, решта — до ДНК-зв’язуючих білків і білків холодового шоку. 
Рибосомальні білки належать до білків “домашнього господарства” і 
внаслідок цього є досить консервативними, що забезпечує їх таксо-
номічну специфічність. Крім цього, рибосомальні білки у великій кіль-
кості присутні в цитоплазмі клітин — до половини маси зростаючої 
клітини, а їх набір залишається незмінним незалежно від зовнішніх 
умов і стадії росту, що і забезпечує відтворюваність мас-спектрів [ 8 ].

Дослідження за участю 8 лабораторій з різних країн світу по-
казника міжлабораторної відтворюваності підтвердили високу на-
дійність методу [6]. Використовуючи обладнання і програмне за-
безпечення фірми «BrukerDaltonics», кожна лабораторія проводила 
ідентифікацію 60 зразків за допомогою бази даних спектрів, що скла-
далася з 2800 штамів. В результаті ідентифікації 97,29 % зразків були 
визначені до виду і лише 2,5 % — до роду. З усіх зразків 98,75 % були 
визначені вірно. Дане дослідження показує, що при використанні 
стандартних протоколів та єдиної бази даних спектрів, метод іденти-
фікації MALDI-TOF мас-спектрометрії забезпечує високу точність та 
відтворюваність.

Важливим питанням є залежність результатів ідентифікації 
від умов культивування мікробних культур, таких як середовище 
і тривалість росту. При дослідженні спектрів культур B. subtilis, Y. 
enterocolitica, E. coli, кожна з яких була вирощена на 4 різних середо-
вищах: М9, триптичному соєвому бульйоні TSB, LB і кров’яному ага-
рі, було показано, що в залежності від вибору середовища ,склад 
піків може змінюватися [11].

Метод MALDI-TOF мас-спектрометрії переважає класичні мето-
диза швидкістю, точністю та економічністю ідентифікаційного аналі-
зу. Показано його перевагу надметодом на основі секвенування гену 
16ѕрРНК. Порівняння цих двох методів проведено на 50 штамах, що 
представляли собою патогени, виділені з морських харчових про-
дуктів[4 ]. Ідентифікація за допомогою секвенування гену 16ѕрРНК 
дозволила визначити 50 % штамів до видового рівня, в той час як 
з допомогою MALDI-TOF мас-спектрометрії вдалося ідентифікувати 
76 %. Також метод дозволяє розрізняти штамові відмінностімікро-
організмів на внутрішньовидовому рівні -ідентифіковано 45 ізолятів 
Francisellatularensis до штамового рівня [10].

Наведені роботи показують, що метод ідентифікації мікроорга-
нізмів за допомогою MALDI-TOF мас-спектрометрії не поступається 
більшості відомим методам за точністю ідентифікації та дискриміна-
ційній здатності, а деякі з них помітно перевершує. Метод має вели-
кий потенціал для ідентифікації на внутрішньовидовому рівні, який 
буде реалізовуватися з удосконаленням технічної бази лаборатор-
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ного обладнання і розширенням бібліотеки еталонних суперспектрів 
і секвенсів бактеріальних геномів.

Нещодавно компанія Біомерьє представила нову систему іден-
тифікації мікроорганізмів на основі платформи MALDI -TOF -MS. 
Прилад отримав назву Vitek MS і для ідентифікації бактерій визначає 
спектр білків безпосередньо з бактеріальної клітини без попередньої 
тривалої пробопідготовки. Для кожного виду мікроорганізмів сфор-
мований характерний набір білків (біомаркерів), отриманий на основі 
аналізу не менше 50 мас-спектрів цього виду. Кожен зразок іденти-
фікований за допомогою секвенса 16s РНК або інших сертифікова-
них методів аналізу. Методика ідентифікації на Vitek MS (MALDI-TOF) 
складається з 2-х етапів:

1. Підготовка зразка: аналіз починається з того, що на підкладці 
мас-спектрометра змішують біоматеріал з колонії бактерій і спеці-
альну матрицю (2’,5’ дигидроксибензойна кислота). Розчин вже гото-
вий до використання і стійкий до світла. Витрати часу для підготовки 
24 ізолятів — 10 хвилин, для 96 ізолятів — 33 хвилини;

2. Ідентифікація: зразок розміщують у прилад і піддають впли-
ву наносекундних лазерних імпульсів. При цьому молекули матриці 
і аналіту (білки) переходять у газову фазу, а молекули матриці вза-
ємодіють з білками, переносячи на них позитивний заряд. Під дією 
електричного поля іонізовані білки рухаються від джерела іонізації 
до детектора з прискоренням зі швидкістю обернено пропорційною 
їх атомним масам. Програмне забезпечення приладу оцінює час пр-
ольоту частинок і перетворює цю інформацію в спектр молекулярних 
мас (мас-спектр). Мас-спектр порівнюється зі спектрами з бази да-
них, і на підставі відомостей про маси характеристичних білків відбу-
вається ідентифікація мікроорганізмів. Витрати часу для ідентифіка-
ції 24 ізолятів — 12 хвилин, для 96 ізолятів — 43 хвилини. Вартість 1 
дослідження складається з вартості одноразових планшет і матриксу.

Таким чином, на ідентифікацію одного мікроорганізму потрібно 
менше 2-х хвилин часу, при цьому зразком може служити первинна 
колонія. База даних Vitek MS складається з 755 клінічно значущих 
видів (бактерій, дріжджів, грибів, мікобактерій) і покриває більшість 
видів, що зустрічаються в щоденній практиці мікробіологічної лабо-
раторії, база постійно поповнюється.

Для вирішення задачі комплексного підходу ідентифікації і ви-
значення антибіотикочутливості компанія Біомерьє поєднала два 
аналізатора Vitek MS (проведення ідентифікації зразка) та Vitek 2 
(визначення чутливості до антибіотику і мінімальної інгібуючої кон-
центрації). Цей зв’язок здійснюється через станцію підготовки зразків 
Vitek MS PREP (входить в комплектацію Vitek MS), яка надійно зв’я-
зує інформацію про зразок і програмне забезпечення Myla (входить в 



66 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
комплектацію Vitek MS), що забезпечує повну автоматизацію проце-
сів в лабораторії. Програмне забезпечення Myla являє собою комп’ю-
терну програму на базі технології Web 2.0, яка відстежує всі дії при 
ідентифікації мікроорганізмів, забезпечує взаємодію між приладами і 
лабораторною інформаційною системою.

Висновки. Швидкість і простота ідентифікації мікроорганізмів за 
допомогою MALDI-TOF-мас-спектрометрії має незаперечні перева-
ги для клінічних лабораторій. Зменшення прямих і непрямих витрат 
(вартість реагентів -0,25дол. США) при аналітичному часі обороту 
тесту ≤ 3 хв на один досліджений ізолят, що у багато разів нижче, ніж 
для традиційної автоматизованої ідентифікації, дозволить сформува-
ти принципово новий персоніфікований підхід до комплексного обсте-
ження пацієнтів і визначити альтернативні варіанти терапії з ураху-
ванням особливостей генотипу і популяційної належності збудників.

ЛІТЕРАТУРА
1.  Кирик Д. Л. Аналіз жирнокислотного складу бактерій роду Campylobacter // Збірник 

наукових праць співробітників НМАПО ім.П. Л. Шупика. — К., 2011. — Вип.20, кн. 
2.- С.534–541.

2.  Кирик Д. Л. Молекулярні методи у мікробіологічній діагностичній практиці і епідемі-
ологічному аналізі // Профілактична медицина. -2015. -№ 1–2(24). — С.127–134.

3.  Современные методы микробиологических исследований/ Семенихина А. В. Ра-
хманова, Т. И. Нехаева [и др.]. — Воронеж: Издательство Воронежского государ-
ственного университета, 2007. -69 с.

4.  Böhme K., Fernández-No I.C., Pazos M. [et al.] Identifi cation and classifi cation of 
seafood-borne pathogenic and spoilage bacteria: 16 S rRNA sequencing versus 
MALDI-TOF MS fi ngerprinting // Electrophoresis. — 2013. — V. 34, Nо. 6.-P.877–887.

5.  Liang Li. MALDI mass spectrometry for synthetic polymer analysis. A John Willey & 
SonsInc., Publication, Hoboken, New Jersey, 2010.-326 p.

6.  Mellmann A., Cloud J., Maier T. etal. Evaluation of matrix assisted laser desorption 
ionization-time-of-fl ight mass spectrometry in comparison to 16 S rRNA genesequencin
gforspeciesidentifi cationofnonfermentingbacteria // J. Clin. Microbiol. -2008. -V. 46. Nо. 
6. — P. 1946–1954.

7.  Pfaller M. A. The Clinical Microbiology Laboratory and Infection Control: Emerging 
Pathogens, Antimicrobial Resistance, and New Technology // Clin.Infect.Dis. — 2007. — 
№ 25. — Р. 858–870.

8.  Ryzhov V., Fenselau C. Characterization of the protein subset desorbed by MALDI from 
whole bacterial cells // Analyt. Chem.. -2001. -V. 73. Nо. 4. -P. 746–750.

9.  Sambrook J., Fritisch E.F., Maniatis T. Molecular Cloning: Laboratory Manual. — New 
York: Cold Spring Harbour Univ. Press., 2005. — 435 р.

10.  Seibold E., Maier T., Kostrzewa M. [et al.]. Identifi cation of Francisella tularensis by 
whole-cell matrix-assisted laser desorption ionization-time of fl ight mass spectrometry: 
fast, reliable, robust, and cost-effective differentiation on species and subspecies levels 
// J. Clin. Microbiol. 2010. V. 48. Nо. 4. -P. 1061–1069.

11.  Valentine N., Wunschel S., Wunschel D. [et al.]. Effect of culture conditions on 
microorganism identifi cation by matrix-assisted laser desorption ionization mass 
spectrometry // Appl. Environ. Microbiol. — 2005. — V. 71. Nо. 1.-P.58–64.



67Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
Применение MALDI-TOF мас-спектрометрии 
в клинической микробиологической практике

Д. Л. Кирик
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. Наибольший прогресс в идентификации микро-

организмов сделал метод на основе матрично — активированной 
лазерной десорбционной ионизации с время-пролётным анализато-
ром(МАЛДИ-ВПА).

Цель. С целью углубления знаний врачей в лекции изложен со-
временный взгляд на проблему микробиологической диагностики с 
помощью МАЛДИ-ВПА.

Материалы и методы. Исследование физиологических и мор-
фологических характеристик фенотипическими методами не по-
зволяет достичь высокой таксономической дифференциации и в 
настоящее время выполняет лишь вспомогательную функцию, а 
для точной идентификации на видовом и внутривидовому уровнях 
используются тест-системы и молекулярно-генетические методы.

Результаты. Метод МАЛДИ-ВПА позволяет проводить прямой 
масс-спектрометрический анализ белковой фракции микробной клет-
ки (прямое белковое профилирование) без фракционирования и очи-
стки отдельных белков.Получаемые уникальные для данного вида 
микроорганизмов масс-спектры с высокой точностью и способностью 
характеризуют исследуемый объект по типу «отпечатков пальцев» .

Выводы. Использование МАЛДИ-ВПА позволит сформировать 
принципиально новый персонифицированный подход к комплек-
сному обследованию пациентов и определить альтернативные ва-
рианты терапии с учетом особенностей генотипа и популяционной 
принадлежности возбудителей.

Ключевые слова: микробиологическая диагностика, масс-спектро-
метрия, быстрая идентификация, белковый профиль, генотипирование.

Using MALDI-TOF mass spectrometry 
in microbiological clinical practice

D. L. Kyryk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The greatest progress in the identifi cation of 

microorganisms was done on the basis of the method of Matrix Assisted 
Laser Desorption Ionization–Time of Flight (MALDI-TOF).

Goal. With the aim of deepening the knowledge of physicians in 
the lecture presented a modern view on the problem of microbiological 
diagnostics using MALDI-TOF.
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Materials and methods.The study of the physiological and 

morphological characteristics by the phenotypic methods can not achieve 
high taxonomic differentiation and currently has only a supporting function. 
For accurate identifi cation at the species and intraspecifi c levels, test 
systems and molecular genetic methods are used.

Results. Method MALDI-TOF allows for direct mass spectrometric 
analysis of the protein fraction of microbial cells (direct protein profi ling) without 
the fractionation and purifi cation of individual proteins. High precision and 
capability of mass spectra, which are unique for the type of microorganism, 
allow qualifying them as ‘fi ngerprints’ of the object under study.

Conclusions.The use of MALDI-TOFwill allow to create a new 
personalized approach to complex patients testing and identifying 
alternative treatment options, taking into account characteristics of the 
genotype and population of origin of pathogens.

Key words: microbiological diagnosis, mass spectrometry, fast 
identifi cation, protein profi le, genotyping.
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Вступ. Біологічний ритм — це один з механізмів, який дозволяє 

організму пристосовуватися до мінливих умов життя. В результаті 
поглибленого вивчення біоритмів утворилися різні розділи науки — 
валеології: хрономедицина, хронофізіологія, хроногігіена, хронопа-
тологія, хронодіагностика, хронофармакологія, хронотерапія, хроно-
фармація.

Загальна стратегія хронофармакології і хронофармації полягає 
у розробці наукових принципів і правил оптимального застосування 
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препаратів і їх дозування з урахуванням нормальних і патологічних 
ритмів усього організму, окремих його систем і органів.

Метою роботи є бібліосемантичний аналіз джерел літератури 
щодо прийому ЛЗ в залежності від біоритмів.

Методи. Аналітичний, логічний, узагальнюючий.
Результати. В даний час у людини встановлено близько 1000 

фізіологічних функцій, що мають циркадіанную ритмічність. Кожен 
орган людини має певний час максимальної активності. Взаємодія 
лікарських засобів і організму в часі може бути двоякою. З одного 
боку, біологічні ритми можуть змінювати ефект лікарського засобу, 
з іншого — лікарські засоби самі здатні впливати на хід біоритмів. 
Лікарський засіб, прийнятий в різний час доби, діє по-різному. Це 
залежить не тільки від ритму, що впливає на вироботку ферментів, 
але і від реакції рецепторів клітин-мішеней на одну і ту ж речовину в 
різний час доби. Необхідно враховувати також різнобічне виявлення 
побічних ефектів препарату протягом добового циклу.

Антигіпертензивні препарати призначають з урахуванням піків 
артеріального тиску, фармакокінетики лікарських засобів і таким чи-
ном, щоб очікуваний максимальний гіпотензивний ефект припадав 
на період доби з найбільшими цифрами. Для більшості гіпотензив-
них лікарських засобів є раціональним одноразовий прийом у 15–17 
год — перед звичайним для багатьох хворих підйомом артеріального 
тиску о 18–20 год.

Протиастматичні препарати рекомендується приймати увечері 
о 20-22 год. Антигістамінні препарати призначають у другу полови-
ну дня -15–16 год і 19–21 год. Анальгезуючі лікарські засоби макси-
мально ефективні у другій половині дня. Нестероїдні протизапальні 
препарати при ревматоїдному артриті приймають увечері, тому що 
пік болі при даному захворюванні припадає на ранок. Антациди при-
ймають протягом дня і обов’язково на ніч і ін.

Висновки. Вивчення й застосування результатів хронофарма-
кології, хронотерапії та хронофармації дозволить впровадити нову 
стратегію лікування, профілактики та здійснення фармацевтичної 
опіки населенню, в основі якої лежать фундаментальні біологічні за-
кони про часову організацію людини.

Ключові слова: біоритми, хронофармакологія, хронотерапія, 
хронофармація, фармацевтична опіка, прийом ліків.

Вступ. Біологічний ритм — це один із механізмів, що дозволяє 
організму пристосовуватися до мінливих умов життя. Подібна адап-
тація відбувається протягом всього нашого життя, бо постійно відбу-
вається і зміна зовнішнього середовища. В результаті поглиблено-
го вивчення біоритмів утворилися різні розділи науки — валеології: 
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хрономедицина, хронофізіологія, хроногігіена, хронопатологія, хро-
нодіагностика, хронофармакологія, хронотерапія, хронофармація. 
Це пояснюється тим, що ритмічні коливання функцій притаманні всім 
рівням організації живого: від молекулярного і клітинного до цілісного 
організму, від популяції до екологічної системи.

Загальна стратегія хронофармакології і хронофармації полягає 
в розробці наукових принципів і правил оптимального застосування 
препаратів і їх дозування з врахуванням нормальних і патологічних 
ритмів цілого організму, окремих систем і органів. Вони обумовлюють 
раціональні години введення ліків на протязі доби, сезонів року, при 
змінах метеорологічних умов, в різні періоди життя і хвороби. Мето-
дологія хронофармакології і хронофармації базується на ритмології 
геокосмічних факторів, фотоперідичності, температури, магнетиз-
мі, змінах в біосфері. Стратегія хронофармакології і хронофармації 
включає загальну розробку класифікації існуючих лікарських засобів 
(ЛЗ) і цілеспрямоване створення ліків нового типу дії. Вони будуть 
враховувати нові сфери застосування: фармаковалеологію — збе-
реження здоров’я за допомогою ЛЗ, укріплюючи природні захисні 
механізми організму; терапію передзахворювань в різні періоди жит-
тя і порушення ритмів біооб’єктів на ранніх стадіях молекулярної па-
тології. Наприклад, пошуку антиоксидантів, стабілізаторів мембран, 
стимуляторів природних механізмів одуження і гомеостазу. Такі ЛЗ 
необхідні для регуляції загальних і розповсюджених патологій: іше-
мії, інтоксикації, запалення, дистрофії та ін. Розробляються нові те-
орії регуляторної і патогенетичної фармакології і фармакотерапії з 
урахуванням індивідуальних особливостей, а також дозування і часу 
прийому ЛЗ і здійснення фармацевтичної опіки.

Метою роботи є бібліосемантичний аналіз джерел літератури 
щодо прийому ЛЗ в залежності від біоритмів.

Методи. Аналітичний, логічний, узагальнюючий.
Результати. Біологічні ритми — живий годинник нашого орга-

нізму. Велика кількість різноманітних біоритмів не просто співіснує в 
організмі, вони взаємопов’язані між собою складною ієрархією взає-
мозалежностей. Серед біоритмів є як інертні, так і лабільні, які по-різ-
ному ставляться до впливу зовнішніх ритмів [Петленко, 1998].

Практично всі показники життєдіяльності — біохімічні, фізіоло-
гічні, поведінкові виявляють ритмічні коливання в різних діапазонах 
частоти — від тисячних часток секунди до декількох років [Комаров, 
1989; Тиманюк, 2003]. Одна і та ж функція, наприклад, число серце-
вих скорочень, змінюється одночасно в декількох різних діапазонах 
[Самосюк, 2003].

Внутрішні біоритми людини не збігаються за часом з ритмічними 
коливаннями у природі. Добові ритми багатьох фізіологічних проце-
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сів укладаються в період дещо більший, ніж 24 години. Тому їх пра-
вильніше називати колодобовими або циркадіанними. Біоритми лю-
дини з періодами коротше циркадіанних називають ультрадіанними, 
а довшими — інфрадіанними (колорічні, коломісячні, колоприливні).

Вплив несприятливих факторів (різкі зміни режиму праці та від-
починку, порушення сну, швидка зміна часових поясів) може нанести 
розлад між компонентами біоритмічної системи. При цьому одні про-
цеси протікають в колишньому ритмі, а інші як би зсуваються по фазі. 
Це явище називають десинхронозом. Воно характеризується швид-
кою стомлюваністю, зниженням працездатності, розбитістю, сонли-
вістю вдень та безсонням вночі, почастішанням серцебиття, пітливі-
стю. Подібний стан відбувається при перельотах на великі відстані. 
При порушенні біоритмів людини, як правило, загострюються наявні 
у людини захворювання.

Найбільш детально вивчені колодобові біоритми людини. Вва-
жають, що вони є визначальними в складній ієрархії ритмічних ко-
ливань. Для організму людини характерно підвищення фізичної ак-
тивності вдень і зменшення в нічні години, коли знижується частота 
серцевих скорочень, температура тіла, споживання кисню, вміст цу-
кру в крові, артеріальний тиск [тиманюк, 2003; Шурлыгина, 2001].

Біоритми людини змінюются з віком. Амплітуда ритмів у людей 
похилого віку зменшується, окремі ритми можуть взагалі зникнути, а 
деякі змінюють тривалість. З віком збільшується частка денного сну, 
а нічний стає переривчастим. Розпад біоритмічної системи можна 
вважати одним з ознак старіння. Причиною такого порушення біо-
ритмів людини є, насамперед, вікові зміни в органах, тканинах і фі-
зіологічних системах. Суворе дотримання розпорядку дня, участь у 
громадській діяльності і посильна праця є найкращими ліками для 
підтримки біоритмів людини на належному функціональному рівні, а 
значить і попередження передчасного старіння.

Біоритми є основою життя [Федорова, 2009; Чалый, 2011; Реми-
зов, 2012]. В даний час у людини встановлено близько 1000 фізіо-
логічних функцій, що мають циркадіанную ритмічність. Кожен орган 
людини має певний час максимальної активності :

• серце — з 11 до 13 години дня;
• легені — з 3 до 5 години ранку;
• органи кровообігу з 19 до 21 годин вечора;
• органи теплоутворення з 21 до 23 годин ночі;
• жовчний міхур — з 23 до 1 годині ночі;
• печінка — з 1 до 3 годин ночі;
• селезінка і підшлункова залоза — з 9 до 11 годин;
• шлунок — з 7 до 9 години ранку;
• товста кишка — з 5 до 7 години ранку;



72 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
• тонка кишка — з 13 до 15 год;
• нирки — з 17 до 19 годин вечора;
• сечовий міхур — з 15 до 17 години дня;
• статеві органи — з 19 до 21 годин вечора.
Взаємодія ЛЗ і організма в часі може бути двоякою. З одного 

боку, біологічні ритми можуть змінювати ефект ЛЗ, з іншого — впли-
вати на хід біоритмів [Strom, 2006].

Американські лікарі, які вивчали вплив на організм глюкокорти-
коїдів, встановили, що їх природне надходження в кров відбувається 
періодично: найбільший викид гормонів припадає на ранні ранкові 
години і з наростаючою швидкістю падає до вечора. Для терапії цими 
гормонами був розроблений метод імітації, так було встановлено, 
що мінімальні зміни функції кори надниркових залоз спостерігають-
ся при призначенні кортикостероїдів тільки в поєднанні з природним 
добовим ритмом їх секреції і екскреції. Якщо глюкокортикоїди за-
стосовуються поза акрофази (у вечірні та нічні години), то це веде 
до посилення їх катаболічного ефекту, зменшення маси тіла і маси 
надниркових залоз. При лікуванні кортикостероїдами приймається 
до уваги протилежна спрямованість дії в організмі кортизолу і альдо-
стерону. У зв’язку з цим активність мінералокортикоїдів (прозапаль-
них гормонів) може бути пригнічена введенням у другу половину дня 
адекватної дози глюкокортикоїдів. Необхідно також враховувати пе-
ріод напіврозпаду глюкокортикоїдних препаратів: 90 хв у гідрокорти-
зону і 3 години у преднізолону. При замісній терапії глюкокортикоїди 
призначаються в ранкові години (6–7 год). Таким чином, імітується 
добовий ритм синтезу кортизолу і враховується час найбільшої по-
треби організму в ньому [Kluwer, 2009].

Гіпертонічна хвороба протягом доби також виражена неоднако-
во. У частини хворих значне зростання артеріального тиску відбува-
єтьсяу другій половині дня. У зв’язку з цим стали призначати ЛЗ, що 
понижують тиск, лише одного разу — після обіду, але у більш висо-
кій дозі. Для кожного хворого повинен проводитися моніторинг до-
бових ритмів за основними фізіологічними параметрами. При цьому 
враховується частота серцевих ритмів і дихання, артеріальний тиск, 
температура тіла, яку вимірюють по кілька разів на день протягом 
трьох днів. Знання ритму змін кров’яного тиску у хворого гіпертоніч-
ною хворобою дозволяє максимально підібрати час для оптималь-
ного прийому ліків. Це не завжди збігається з традиційним прийомом 
препаратів [Katzung, 2012; Константинов, 2015].

Дослідники з Сієтла виявили, що через 3 роки роботи у жінок, 
що працюють ночами, рак грудей виявляється на 40 % частіше, ніж у 
тих, хто працює тільки вдень. Пояснюєтся це тим, що штучне світло 
порушує дію біологічних годин, зменшує рівень мелатоніну, який бере 
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участь у регуляції процесів сну і неспання. Це підвищує рівень естро-
генів, що і сприяє виникненню раку грудей.

Лікарський засіб, прийнятий в різний час доби, діє по-різному. Це 
залежить не тільки від ритму, що впливає на виработку ферментів, 
що відповідають за доставку препарату, але і від різної реакції ре-
цепторів клітин-мішеней на одну і ту ж речовину в різний час доби. 
Необхідно враховувати також різну вираженість побічних ефектів у 
різні періоди добового циклу [Bi-Botti, 2010].

Для більшості біоритмів людини характерна індивідуальна мін-
ливість. З урахуванням біоритмів люди діляться на «жайворонків», 
«сов» і «голубів». «Жайворонки» більш діяльні в ранкові години, «го-
луби» — в денні, «сови» — у вечірні. Ці та інші особливості варто 
враховувати при прийомі ЛЗ.

Сьогодні найбільш достовірним вважається не секундний зріз 
стану, не кількісні вимірювання, а довготривалий моніторинг показни-
ків здоров’я — якісні його характеристики [Bi-Botti, 2010].

Антигіпертензивні ЛЗ (АГП) призначають з урахуванням піків ар-
теріального тиску (АТ), фармакокінетики ЛЗ і таким чином, щоб очіку-
ваний максимальний гіпотензивний ефект припадав на періоди доби 
з найбільшими цифрами АТ. Наприклад, надійний ефект клофеліну 
при 3-разовому застосуванні розвивається лише на 9–10-ту добу, а з 
урахуванням часу прийому — вже на 4-ту добу. Якщо частота усклад-
нень у осіб, страждаючих гіпертонічною хворобою, при призначенні 
цього препарату досягає 60 %, то хронотерапія знижує ймовірність 
появи несприятливих наслідків до 10 %. Тип АГП (короткодіючі або 
пролонговані), час і кратність їх прийому вибираються так, щоб у пе-
ріоди доби з нормальними або мінімально підвищеними цифрами АТ 
препарат не чинив гіпотензивної дії або воно було мінімальним. Це 
дозволяє уникнути медикаментозної гіпотонії. Загалом, для більшо-
сті АГП особливо раціонально одноразове призначення ЛЗ в 15–17 
год — перед звичайним для багатьох хворих підйомом артеріального 
тиску о 18–20 год.

Діуретики приймаються в залежності від захворювання. Напри-
клад, застосування фуросеміду у хворих з недостатністю кровообігу 
показало, що його ефективність при прийомі внутрішньо у дозі 40 мг 
у різний час доби неоднакова. Максимальний діурез спостерігається 
при прийомі о 10 год, максимальне виведення з сечею калію — о 
13 год, натрію — о 17–18 год. Фуросемід при хронічній недостатності 
кровообігу в дозі 20 мг краще приймати в 6–7 годин ранку натщесер-
це. Калійзберігаючі діуретики (верошпірон та ін.) приймають тільки 
ввечері (18–24 год).

Загальні принципи прийому ЛЗ при захворюванні серцево-су-
динної системи такі: антиаритмічні засоби (анаприлін, обзидан) і ЛЗ 
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калію (панангін, аспаркам, калію оротат) — краще приймати у вечірні 
години і опівнічні години, нітро-ЛЗ (нітронг, сустак і ін.) — приймати у 
середині дня. При стенокардії нітрогліцерин більш ефективний вран-
ці, ніж у другій половині дня. Як відомо, найнебезпечніший час при 
захворюванні серцево-судинної системи — ранок. Саме в ці години 
відбувається найбільша кількість інфарктів і інсультів. Тому вико-
ристовуються ЛЗ з пролонгованою дією, які приймають увечері. Тоді 
в ранкові години серце і судини виявляються захищеними.

Бронхорозширюючі ЛЗ — рекомендується приймати ввечері о 
20–22 годині. Бажано приймати ЛЗ пролонгованої дії. Напад заду-
хи частіше виникають о 4-ій годині ранку. Тому ЛЗ короткочасної дії 
приймають пізно увечері або вночі. Стероїдні гормони астматикам 
необхідно застосовувати вранці в 8 год у дозі 2/3 від добової. Деякі 
інгаляційні кортикостероїди (беротек) найбільш ефективні (за брон-
холитичної дії) у ранкові години. Глюкокортикоїди (преднізолон, поль-
кортолон та ін.) приймаються 1 раз на день вранці (8–11 год).

Антигістамінні ЛЗ призначають у другу половину дня (15–16 год) 
і увечері (19–21 год). У алергіків збільшення гістаміну спостерігається 
у другій половині дня і досягає максимального значення у вечірні та 
нічні години. Щоб пригнічувати дію гістаміну, ЛЗ слід призначати пе-
реважно увечері або ж перенести на цей час значну частину добової 
дози. Антигістамінні ЛЗ пролонгованої дії (від 8 год і більше) — при-
ймають одноразово перед сном — краще в 23 години.

Анальгезуючі ЛЗ максимально ефективні в другій половині дня. 
У 14 годин організм володіє найменшою чутливістю до болю, тому 
цей час є ідеальним для проведення процедур, що супроводжують-
ся больовим відчуттям, а також використання анальгетиків. Морфін 
більш активний у середині дня або на початку другої половини дня. У 
цей час також рекомендується видалення зубів [Ченчербекова, 1992; 
Хубецова, 2001].

Нестероїдні протизапальні ЛЗ при ревматоїдному артриті при-
ймають увечері, так як пік болю при даному захворюванні припадає 
на ранок. При остеоартриті ЛЗ від болю приймаються після полудня. 
Ацетилсаліцилову кислоту слід приймати за схемою: для розріджен-
ня крові аспірин-кардіо (малу дозу) — вранці після їжі, а як проти-
запальний та жарознижувальний засіб — увечері після їжі. Ризик 
викликати внутрішні шлункові кровотечі зменшується на 40 %, якщо 
приймати аспірин у другій, а не в першій половині дня.

Цитостатики доцільно приймати у другій половині дня. Практичне 
використання в онкологічній практиці принципів хронотерапії в 1,5-2 
рази підвищує ефективність хіміо — і променевої терапії і зменшує 
ступінь токсикозів з боку організму. Наприклад, призначення цитоста-
тиків дітям з гострим лейкозом в 14 і 19 год забезпечує настання ре-
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місії на 1-2 тижні раніше, ніж у хворих, які отримували ЛЗ рівномірно 
протягом дня [Илко Гетов, 2014].

Гіполіпідемічні засоби (статини) — приймають вечерком після їжі.
Сульфаніламідні ЛЗ максимально всмоктуються вранці.
Антибіотики, виписувані для одноразового добового прийому, 

доцільно приймати увечері в 20–21 годину.
Заспокійливі засоби і транквілізатори — приймають увечері або 

перед сном. Ефект наркотичних снодійних ЛЗ більшою мірою вира-
жений пізно ввечері або в нічні години. Це пов’язано з тим, що осо-
бливо вночі в ЦНС розвивається природний процес гальмування, 
тому його легше викликати або поглибити снодійними ЛЗ.

Антациди приймають протягом дня і обов’язково на ніч. Біль-
шість противиразкових препаратів краще приймати у вечірній час в 
19–20 годин (добову дозу на один прийом), виключивши ранковий і 
денний прийом препарату.

Спазмолітичні ЛЗ при дискінезії жовчних шляхів краще вживати 
увечері в 22–23 години.

Тонізуючі і стимулюючі ЛЗ приймають в першій половині дня.
Мінерали і вітаміни приймають у різний час. Наприклад, залізо 

максимально всмоктується і засвоюється у вечірні години; кальцій 
бажано приймати на ніч, а магній — у ранкові години. Вітаміни зазви-
чай приймають вранці (після сніданку). Вітамін В6, який є кофакто-
ром диаміноксидази і гістідіндекарбоксілази, як антигістамінний пре-
пара повинен застосовуватися тільки вранці до 8 годині.

Загальні принципи діагностики та застосування процедур такі: в 
дев’ять годин ранку краще робити уколи, що попередити підвищення 
температури і набряки. У ранкові години також рекомендується роби-
ти рентген, УЗД, флюорографію, так як в цей час організм стійкий до 
дії рентгенівського опромінення. Діагностику виразки шлунка краще 
проводити в 7–9 годин ранку, діагностику дванадцятипалої кишки — 
після обіду у 13–15 годин. У ці періоди дані захворювання особливо 
активно сигналізують сильними болями [Агаджанян, 2005].

Однак наведені дані мають рекомендаційний характер і не 
враховують особливостей конкретної людини. Тому для успішно-
го лікування конкретного пацієнта і зменшення побічних ефектів 
необхідно використовувати моніторинг фізіологічних параметрів 
[Албакова, 2016].

Висновок. Хронофармакологія, хронотерапія і хронофарма-
ція — нерозривно пов’язані наукові напрямки, які доповнюють один 
одного, враховуючи особливості кожного. Вивчення і застосування 
результатів зазначених наук лікарями клініцистами, клінічними фар-
макологами, провізорами та фармацевтами дозволить впровадити 
нову стратегію лікування, профілактики та здійснення фармацевтич-
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ної опіки населенню, в основі якої лежать фундаментальні біологічні 
закони про часову організацію організму.
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Прием лекарственных средств 
в зависимости от биоритмов

Р. С. Корытнюк, Л. Л. Давтян, Л. И. Вишневская, 
Н. И. Гудзь, В. А. Загорий

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

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,
Львовский национальный медицинский университет имени Данила 

Галицкого, г. Львов
Вступление. Биологический ритм — это один из механизмов, 

который позволяет организму приспосабливаться к меняющимся ус-
ловиям жизни. В результате углубленного изучения биоритмов обра-
зовались различные разделы науки — валеологии: хрономедицина, 
хронофизиология, хроногигиена, хронопатология, хронодиагности-
ка, хронофармакология, хронотерапия, хронофармация.

Общая стратегия хронофармакологии и хронофармации заклю-
чается в разработке научных принципов и правил оптимального при-
менения препаратов и их дозировки с учетом нормальных и патологи-
ческих ритмов всего организма, а также отдельных систем и органов.

Целью работы является библиосемантичний анализ источников 
литературы относительно приема ЛС в зависимости от биоритмов.

Методы. Аналитический, логический, обобщающий.
Результаты. В настоящее время у человека установлено око-

ло 1000 физиологических функций, имеющих циркадианную рит-
мичность. Каждый орган человека имеет определенное время мак-
симальной активности. Взаимодействие лекарственных средств и 
организма во времени может быть двояким. С одной стороны, био-
логические ритмы могут изменять врачебный эффект, с другой — 
лекарственные средства сами способны влиять на ход биоритмов. 
Лекарственное средство, принятое в разное время суток, действует 
по-другому. Это зависит не только от ритма, который влияет на выра-
ботку ферментов, но и от реакции рецепторов клеток-мишеней на 
одно и тоже вещество в разное время суток. Необходимо учитывать 
также разностороннюю выраженность побочных эффектов в тече-
ние суточного цикла.

Антигипертензивные препараты назначают с учетом пиков ар-
териального давления, фармакокинетики лекарственных средств 
и таким образом, чтобы ожидаемый максимальный гипотензивный 
эффект приходился на периоды суток с наибольшими цифрами. Для 
большинства гипотензивных лекарственных средств является ра-
циональным однократный прием в 15-17 ч — перед (обычным для 
многих больных) подъемом артериального давления в 18–20 час. 
Противоастматические препараты рекомендуется принимать вече-
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ром в 20–22 часа. Антигистаминные препараты назначают во вторую 
половину дня в 15–16 часов и вечером в 19–21 часов. Анальгези-
рующие лекарственные средства максимально эффективны во вто-
рой половине дня. Нестероидные противовоспалительные ЛС при 
ревматоидном артрите принимают вечером, потому что пик боли при 
данном заболевании приходится на утро. Антациды принимают в те-
чение дня и обязательно на ночь.

Выводы. Изучение и применение результатов хронофармако-
логии, хронотерапии и хронофармации позволит внедрить новую 
стратегию лечения, профилактики и осуществления фармацевти-
ческой опеки населения, в основе которой лежат фундаментальные 
биологические законы о временной организации человека.

Ключевые слова: биоритмы, хронофармакология, хронотера-
пия, хронофармация, фармацевтическая опека, прием лекарств.

Medicines intake depending on biorhythms
R. S. Korytnyuk, L. L. Davtian, L. I. Vyshnevska, 

N. I. Gudz, V. A. Zagoriy
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv,

National Pharmaceutical University, Kharkiv,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv

Introduction. Biological rhythm is one of the mechanisms which 
allows the body to adapt to the changing conditions of life. The in-depth 
study of biological rhythms formed by different sections of the science 
of valeology: chronomedicine, chronophysiology, chronohygiene, 
chronopathology, chronodiagnostic, chronopharmacology, chronotherapy, 
сhronopharmacy.

The overall strategy of chronopharmacology and сhronopharmacy is 
to develop scientifi c principles and rules for correct use of drugs and their 
dosages given to normal and abnormal rhythms of the entire organism 
and individual systems and organs.

The aim of the work is a bibliosemantic analysis of sources of 
literature regarding the use of drugs depending on biorhythms.

Methods. Analytical, logical, generalizing.
Results. Currently, the person installed about 1000 of physiological 

functions have a circadian rhythm. Every human body has certain times 
of peak activity :

The interaction of drugs and the body in time can be twofold. On 
the one hand, biological rhythms can change medical effect with other 
medicines themselves are able to infl uence the course of biorhythms. The 
drug is taken at different times of the day, he acts differently. It depends 
not only on rhythm, which affects the production of enzymes, but also 
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from the reaction of receptors of target cells on the same substance at 
different times of the day. You also need to consider the diverse severity 
of side effects during the diurnal cycle.

Antihypertensive drugs are prescribed taking into account the 
peaks in blood pressure, pharmacokinetics of drugs and thus below the 
expected maximum anti-hypertensive effect during periods of the day 
with the highest numbers. For most antihypertensive drugs is a rational 
a single dose of 15-17 h — before( normal for many patients) rise in 
blood pressure in 18-20 hours. Asthma medications are recommended 
to be taken in the evening at 20-22 hour. Antihistamines are prescribed 
in the second half of the day in 15–16 hours and in the evening B19–
21 hours. Analgesic drugs most effective in the second half of the day. 
Nonsteroidal anti-infl ammatory drugs in rheumatoid arthritis take in the 
evening, because the rush of pain in this disease occurs in the morning. 
Take antacids during the day and always at night.

Conclusion. Thus, the study and application of the results of 
chronopharmacology, chronotherapy and сhronopharmacy will introduce 
a new strategy for the treatment, prevention and implementation of 
pharmaceutical care of the population, which is based on fundamental 
biological laws of temporal organization of man.

Key words: biorhythms, chronopharmacology, chronotherapy, 
chronopharmacy, pharmaceutical care, taking drugs.
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РОЛЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
НОВИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НА КАФЕДРІ 
КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Г. Г. Луньова, О. П. Завадецька, Є. О. Кривенко, 

Г. М. Ліпкан, О. О. Олійник, Т. Т. Федорова
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. В умовах реалізації нових освітніх стандартів є необхід-

ність посилення практичної підготовки фахівців. Для формування 
професійних навичок та вмінь в освітніх програмах використовують-
ся нові інноваційні технології навчання, в тому числі застосовуються 
і симуляційні центри.

Мета. Визначити роль симуляційного центру в реалізації нових 
освітніх стандартів для підготовки спеціалістів з лабораторної медицини.

Матеріали та методи дослідження. Методиками симуляційного 
навчання забезпечується формування практичних навичок та вмінь.

Результати. Для реалізації концепції симуляційного навчання та 
з метою забезпечення формування практичних навичок та вмінь в 
НМАПО імені П. Л. Шупика був створений багатопрофільний симуля-
ційний центр з кабінетом «Лабораторна медицина».

Висновки. Симуляційне навчання є реальним механізмом під-
вищення професійної компетентності фахівців з лабораторної ме-
дицини.

Ключові слова: лабораторна медицина, симуляційне навчання, 
симуляційний центр, практичні навички та вміння.

Вступ. В умовах реалізації нових освітніх стандартів є необхід-
ність посилення практичної підготовки фахівців. Для формування 
професійних навичок та вмінь в освітніх програмах застосовуються 
нові інноваційні технології навчання. Виключенням не стали і на-
вчальні програми для спеціалістів, які працюють в галузі лаборатор-
ної медицини. На даний час є важливим відпрацювання практичних 
навичок та вмінь (ПН та В) з використанням сучасного високотехно-
логічного лабораторного устаткування. Для досягнення цієї мети при 
навчанні впроваджуються імітаційні тренінги, що передбачає ство-
рення симуляційних центрів (СЦ), які дозволять спеціалістам, вико-
ристовуючи новітнє лабораторне обладнання опрацювати ПН та В 
різного ступеню складності [2, 5].

За даними різних авторів та враховуючи власний досвід, впро-
вадження в навчальний процес стимуляційного навчання (СН) має 
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певні переваги: відпрацювання практичних навичок на сучасному 
обладнані, тривалість навчального процесу та кількість повторів ла-
бораторних досліджень не обмежена, відсутня залежність від робо-
ти клінічної лабораторії, можливість відпрацювання ПН та В різної 
складності, об’єктивна оцінка надбаних практичних навичок та вмінь, 
відсутній ризик для пацієнта [1, 3, 5].

Мета. Визначити роль симуляційного центру в реалізації нових 
освітніх стандартів для підготовки спеціалістів з лабораторної ме-
дицини.

Матеріали та методи дослідження. Робота СЦ залежить від 
наявного устаткування, організації навчального процесу та менедж-
менту. СЦ вирішує питання набуття ПН та В спеціалістами під час 
навчання. Вміння — це знання в дії, а практичні навички — автома-
тизована ланка дії. Чим більше навичок та вмінь фахівець виконує 
автоматично без роздумів послідовності дій, тим більше в нього часу 
на вирішення складних питань.

Методика формування практичної навички буде ефективною при 
наявності набору операцій та прийомів, що виконуються в певному 
порядку (алгоритм виконання). Практичну навичку не можливо сфор-
мувати за раз. Тому через систему СН потрібно забезпечити її пое-
тапне формування. Спочатку оволодіння структурою та операціями 
дії, далі — доведення навички до необхідної складності, швидкості, 
якості. Наступною сходинкою є досягнення правильності та стійкості 
практичної навички шляхом багаторазового виконання на імітаційних 
тренажерах.

Теоретична підготовка проводиться до формування навичок, за-
вчасно, шляхом дистанційного навчання, самостійної роботи, роботи 
під керівництвом викладача, тощо [1, 3].

Методика формування вмінь більш складніший процес та має 
гнучкий алгоритм виконання. Формування вмінь потребує зміну по-
слідовних дій та операцій в залежності від клінічного сценарію (пев-
ні дії можуть як випадати, так і включатися). Тому для формуван-
ня вмінь особлива увага приділяється обґрунтуванню всіх дій (що, 
як, в якій послідовності, чому і вмінню змінити послідовність дій в 
залежності від обставин). Формування вмінь буде ефективним при 
забезпечені глибини засвоєння знань і є необхідним для вирішення 
реальних життєвих та професіональних задач[1, 3–4].

Важливим показником СН є оцінка сформованих ПН та В. В 
об’єктивності оцінки СН важливу роль відіграють певні критерії діяль-
ності (еталони). Еталони забезпечують єдину систему оцінювання 
результатів СН [4, 6].

Результати. Для реалізації концепції стимуляційного навчання та 
з метою забезпечення формування ПН та В згідно міжнародним осві-
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тянським стандартам в НМАПО імені П. Л. Шупика був створений СЦ з 
різних направлень в медицині, в тому числі з кабінетом «Лабораторна 
медицина». Основними задачами СЦ є формування ПН та В з викорис-
танням моделюючих лікувально-діагностичних і лікувально-консуль-
тативних процедур у відповідності з клінічними програмами та оцінка 
сформованих ПН та В згідно з еталонами єдиної системи оцінювання.

Кабінет «Лабораторна медицина» оснащений сучасним об-
ладнанням: гемолітичний аналізатор BC-3000 Plus, біохімічний ав-
томатизований аналізатор BS-200, напівавтоматичний біохімічний 
аналізатор BA-88A, аналізатор сечі, імуноферментний аналізатор з 
рідером MR-96A). Лікарі-інтерни, слухачі циклів спеціалізація, стажу-
вання, передатестаційні, тематичні за фахом «Клінічна лабораторна 
діагностика» та «Клінічна біохімія» зможуть самостійно провести різ-
ні за складністю лабораторні дослідження та довести їх до автома-
тизму, зробити висновок, визначити попередній діагноз та провести 
диференційну діагностику патологічного стану. Таке СН дозволить лі-
карям-інтернам та слухачам кафедри клінічної лабораторної діагнос-
тики самостійно за допомогою стимуляційних тренажерів засвоїти 
нові та вдосконалити існуючи ПН та В, а також проводити самоаналіз 
виконаних лабораторних досліджень.

Наступним кроком СЦ — прийом іспитів з ПН та В лікарів-інтер-
нів та слухачів, а також можливість залучення молодих спеціалістів 
для проведення наукових досліджень.

Висновки. СН є реальним механізмом підвищення професійної 
компетентності фахівців з лабораторної медицини, а взагалі і їх кон-
курентоспроможності на ринку праці.
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Роль симуляционного центра в реализации новых 

образовательных стандартов на кафедре клинической 
лабораторной диагностики

А. Г. Лунева, Е. П. Завадецкая, Е. А. Кривенко, Г. Н. Липкан,
Е. А. Олейник, Т. Т. Федорова

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

Вступление. В условиях реализации новых образовательных 
стандартов существует необходимость усиления практической подго-
товки специалистов. Для формирования профессиональных навыков 
и умений в обучающих программах используются новые инновацион-
ные технологии обучения, в том числе и симуляционные центры.

Цель. Определить роль симуляционного центра в реализации 
новых образовательных стандартов для подготовки специалистов 
лабораторной медицины.

Материалы и методы исследования. Методиками симуля-
ционного обучения обеспечивается формирования практических 
навыков и умений.

Результаты. Для реализации концепции симуляционного обуче-
ния, и с целью обеспечения формирования практических навыков и 
умений в НМАПО имени П. Л. Шупика был создан многопрофильный 
симуляционный центр с кабинетом «Лабораторная медицина».

Выводы. Симуляционное обучение является реальным меха-
низмом повышения профессиональной компетентности специали-
стов в области лабораторной медицины.

Ключевые слова: лабораторная медицина, симуляционное 
обучение, симуляционный центр, практические навыки и умения.

Role of the simulation center in implementation of new 
educational standards at the department of clinical 

laboratory diagnostics
A. Lunyova, E. Zavadetska, E. Kryvenko, G. Lipkan, E. Oliinyk, 

T. Fedorova
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. In the context of implementing new educational 

standards, there is a need for up-grading practical training of specialists. 
For forming professional skills and abilities innovative training 
technologies, including simulation centers, are used during the training.

Aim. To defi ne the role of the simulation center in the implementation 
of new educational standards for training laboratory medicine specialists.

Materials and methods. The technologies of simulation-based 
training provide can provide specialists with practical skills and abilities.
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Results. To implement the concept of simulation-based training and in 

order to ensure the formation of practical skills at Shupyk NMAPE there was 
built the multi-profi le simulation center with a «Laboratory medicine» unit.

Conclusions. The simulation-based training is a real mechanism for 
improving the professional competence of specialists in the laboratory 
medicine.

Key words: laboratory medicine, simulation-based training, 
simulation center, practical skills and abilities.
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УДК 615.322

РЕФЕРЕНТНІ ПОКАЗНИКИ КІЛЬКОСТІ ЛЕЙКОЦИТІВ 
У КЛІНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
Г. Г. Луньова, Г. М. Ліпкан, О. П. Завадецька, 

О. А. Олійник, Є. О. Кривенко
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. У статті наведені нові тренувальні референті показники 

лабораторної медицини.
Мета. Розробити нову стратегію підготовки спеціалістів клінічних 

лабораторій із використанням переліку референтних показників.
Матеріали та методи дослідження. Виконати задачі департа-

менту клінічної лабораторної служби. Діагностика здійснюється із ви-
користанням програм підготовки спеціалістів вищої школи.

Результати. Пропонується план змін підготовки спеціалістів ла-
бораторної медицини із застосуванням референтних показників.

Висновок. Під час складання нових програм підготовки спеціа-
лістів необхідно використовувати всі дані про референтні показники.

Ключові слова: лабораторна медицина, клінічна лабораторна 
діагностика, референтні показники.

Вступ. У наш час з’явилася необхідність представити всім пра-
цівникам, які пов’язані з медициною (і, якщо треба, їх пацієнтам) ба-
зову інформацію про вікові зміни головних лабораторних показників. 
Обов’язково наводяться посилки на літературне джерело, в якому 
вказується, який метод засовується у даному випадку. Це дозволяє 
уникнути розбіжностей під час інтерпретації кінцевого результату.

Мета. Згідно нової стратегії підготовки спеціалістів клінічної ла-
бораторної діагностики застосовується реєстр референтних показ-
ників, якому приділяється увага у роботі.

Матеріали та методи дослідження. Використання даних світо-
вої літератури, щодо референтних показників та їх застосування у 
своєчасній діагностиці.

Результати. На жаль референтним клінічним показникам приді-
ляється мало уваги як клініцистами, так і лікарями-лаборантами. Це 
відноситься і до кількості лейкоцитів у нормі, і їх змін при цілому пе-
реліку захворювань. Не знаючи нормальних коливань кількості лей-
коцитів, у різні вікові періоди, частіше за все, педіатри приймають за 
патологічні коливання норму. У таблиці (табл.1) наведені нормальні 
коливання кількості лейкоцитів у різні вікові періоди [Луньова Г. Г., 
Ліпкан Г. М., 2016].
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Таблиця 1

Гематологічні параметри (референтні показники)

Нормальні коливання 
кількості лейкоцитів 
у різні вікові періоди

Вікова група

Одиниці СІ ЛІТЕРАТУРА

12 годин 13,0–38,0×109/л Луньова Г. Г. 2013 [2];
Луньова Г. Г. Ліпкан Г. М. , 

2016 [3];
Луньова Г. Г. та інші, 2015 

[4]
Мельник А. А. , 2000 [5]
Мельник А. А. , 2011[6]

1 доба 9,4–34,0×109/л
1 тиждень 5,0–21,0×109/л
2 тижня 5,0–20,0×109/л
4 тижня 5,0–19,5×109/л
2 місяці 5,5–18,0×109/л

4–12 місяці 6,0–17,5×109/л
2 роки 6,0–17,0×109/л
4 роки 5,5–15,5×109/л
6 років 5,0–14,5×109/л

8–12 років 4,5–13,5×109/л
14–16 років 4,5–13,0×109/л

18 років 4,5–12,5×109/л
20 років 4,5–11,5×109/л

Дорослі
4,4–11,3×109/л Мельник А. А. , 2000 [5],

Williams W. J. et al., 1990 [8].
4,5–11,1×109/л Горн М. М. и др., 2000 [1]

Підвищення кількості лейкоцитів по відношенню до референт-
них, наведених у таблиці, різко змінює клінічну картину захворювань, 
при яких кількість і якість лейкоцитів змінюються. При розпаді лей-
коцитів у крові тканини вивільняються біологічно активні речовини 
лейкоцитів, перш за все пірогени і лейкотриєни. Ці біологічно активні 
речовини лейкоцитів вивчені найбільш докладно. У світовій практиці 
описане підвищення температури тіла, яке викликають пірогени, до 
44,5ОС. На скляних термометрах визначається максимальна темпе-
ратура 42,0ОС. Електронні термометри, частіше за все японського 
виробництва, дозволяють визначити температуру до 45ОС і навіть 
більше. Підвищення температури до 42,0ОС практично у 90 % випад-
ків супроводжується набряком довгастого мозку, в якому знаходяться 
судинноруховий і дихальний центри і тому ця температура може су-
проводжуватись миттєвою одночасною зупинкою серця та дихання. 
Тому на очах у лікарів пацієнти, особливо діти, помирають. Найчас-
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тіше ці стани виникають вночі. Біля ліжка важких хворих вночі треба 
постійно вартувати і не допускати такої фатальної дії пірогенів.

Лейкотриєни лейкоцитів можуть викликати алергічні реакції. З 
алергічними реакціями гістамінового типу лікарі добре обізнані і вміють 
з ними боротися за допомогою антигістамінних препаратів. Антилейко-
триєнових лікувальних препаратів в Україні немає, хоча вони застосову-
ються у країнах з добре розвинутою медициною (США, Англія, Германія, 
Франція та ін.). При лейкотриєновій алергії антигістамінні препарати не 
дієві. Лейкотриєнові алергії розвиваються при підвищеній температурі і 
значному підвищенні кількості лейкоцитів, які постійно руйнуються.

Висновки. При будуванні нових програм підготовки лікарів ви-
щої школи необхідно брати до уваги існуючі данні щодо референтних 
показників.
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в клинической лабораторной диагностике.
А. Г. Лунева, Г. Н. Липкан, Е. П. Завадецкая, 

Е. А. Олейник, Е. А. Кривенко
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. В статье представлены новые тренировочные ре-

ферентные показатели лабораторной медицины.
Цель. Разработать новую стратегию подготовки специалистов 

клинических лабораторий с использованием перечней референтных 
показателей.
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Материалы и методы исследования. Выполнить задачи де-

партамента клинической лабораторной службы. Диагностика осу-
ществляется с использованием программ подготовки специалистов 
высшей школы.

Результаты. Предлагается план изменений подготовки специа-
листов лабораторной медицины с использованием референтных по-
казателей.

Выводы. При составлении новых программ подготовки специали-
стов необходимо использовать все данные о референтных показателях.

Ключевые слова: лабораторная медицина, клиническая лабо-
раторная диагностика, референтные показатели.

Reference values for leukocyte count in clinical laboratory 
diagnosis

G. Lunyova, G. Lipkan, E. Zavadetska, E. Oliinyk, E. Krуvenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The paper presents new training reference values in 

laboratory medicine.
Aim. To develop a new strategy using a list of reference values for 

training qualifi ed specialists in clinical laboratory.
Methods of research. The diagnosis suggests using some additions 

and changes to the existing program for physicians’ postgraduate training 
to achieve the goal of the Department of clinical laboratory.

Results. There has been suggested a plan of changes for training 
specialists in laboratory medicine starting with the internship training at 
the Department.

Conclusions. The new programs for training qualifi ed specialists in 
clinical laboratory should include all data regarding reference values.

Key words: laboratory medicine, clinical laboratory diagnosis, 
reference values.
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ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ У ДІТЕЙ ПЕРШИХ П’ЯТИ РОКІВ 
ЖИТТЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 
УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ 

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
«ІНТЕГРОВАНЕ ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ»

(МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 
ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ)

Т. В. Марушко, В. В. Корнєва, Н. П. Глядєлова, 
В. Г. Козачук, О. Б. Герман

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

Вступ. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку повинно стати 
національною стратегією надання амбулаторної допомоги дітям від 
0 до 5 років життя.

Метою нашої роботи став аналіз кроків імплементації уніфікова-
ного клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Інтегроване 
ведення хвороб дитячого віку» та відповідної адаптованої настанови 
у практичну діяльність сімейних лікарів та педіатрів по особливостям 
феротерапї у дітей перших п’яти років життя.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані навчаль-
но-методичні матеріали щодо підготовки до семінарських та практич-
них занять на циклах інтернатури, спеціалізації, передатестаційних 
циклах для лікарів за фахом «Загальна практика — сімейна медици-
на» за темами: «Анемії у дітей».

Результати та висновки. В практичній діяльності сімейних ліка-
рів та педіатрів найважливішим фактором корекції залізодефіциту у ді-
тей першого року життя є збалансоване харчування, в першу чергу — 
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грудне вигодовування. Відповідно протоколу Інтегрованого ведення 
хвороб дитячого віку, дітям перших п’яти років життя із залізодефіцит-
ними станами призначаються препарати заліза (ІІІ) для перорального 
застосування: комплекс заліза гідроксиду з полімальтозою.

Ключові слова: інтегроване ведення хвороб дитячого віку, залі-
зодефіцитний стан, анемія.

Вступ. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) повин-
но стати національною стратегією надання амбулаторної допомоги 
дітям від 0 до 5 років життя. Цей документ відповідає впровадженню 
стандартів ВООЗ/ЮНІСЕФ в практику лікаря загальної практики сі-
мейної медицини [2, с. 7, с. 10; 7 с. 10].

В основу ІВХДВ покладені наступні принципи:
– Всі хворі діти у віці до 5-ти років мають бути оглянуті з метою 

виявлення загальних ознак небезпеки, а всі немовлята — ознак дуже 
тяжкого захворювання. Наявність цих ознак вказує на необхідність 
термінового направлення дитини до стаціонару.

– Якщо у дитини відсутні загальні ознаки небезпеки, а у немов-
ляти — ознаки дуже тяжкого захворювання, їх необхідно оглянути на 
наявність основних симптомів. Для дітей віком від 2-х місяців до 5-ти 
років життя до основних симптомів відносяться: кашель, діарея, ли-
хоманка, інфекція вуха та біль у горлі. У немовлят віком до 2-х міся-
ців життя до основних симптомів відносяться: місцева бактеріальна 
інфекція, діарея та жовтяниця.

– Всіх хворих дітей слід рутинно оглянути на предмет стану їх 
харчування, наявність ознак анемії, проведеної імунізації, а також ін-
ших потенціальних проблем.

– Використовується тільки обмежена кількість клінічних симпто-
мів, що вибрані на основі їх чутливості і специфічності для виявлення 
захворювання.

Стратегія ІВХДВ дуже актуальна для України у теперішній час, 
коли є відчутний дефіцит медичних кадрів первинної ланки, осо-
бливо у сільській місцевості. Стратегію ІВХДВ в своїй роботі повинні 
використовувати як сімейні лікарі, так і фельдшери, медичні сестри. 
Вона відносно нескладна для засвоєння її медичними працівниками 
всіх рівнів [2, с. 14-15, с. 50-52; 7 с. 10-12].

Метою нашої роботи став аналіз кроків імплементації (англ.- 
implementation — «здійснення», «виконання») уніфікованого клініч-
ного протоколу первинної медичної допомоги «Інтегроване ведення 
хвороб дитячого віку» (Наказ МОЗ України № 438 від 12.05.2016) та 
відповідної адаптованої настанови у практичну діяльність сімейних 
лікарів та педіатрів та особливості феротерапї у дітей перших п’яти 
років життя.
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Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані навчаль-

но-методичні матеріали щодо підготовки до семінарських та практич-
них занять на циклах інтернатури, спеціалізації, передатестаційних 
циклах для лікарів за фахом «Загальна практика — сімейна меди-
цина» за темами: «Анемії у дітей», «Актуальні питання, своєчасна 
діагностика, тактика ведення дітей з хворобами органів кровотворен-
ня на амбулаторному етапі» та інші, в яких розглядаються питання 
корекції залізодефіцитних станів у дітей перших п’яти років життя.

Результати. Переваги ІВХДВ полягають в наступному: обмеже-
не число медикаментів для вирішення ведучих клінічних проявів — 
рекомендовано для призначення 9 лікарських засобів для планової 
терапії та 6 допоміжних лікарських засобів. Щодо питання залізоде-
фіциту, то підкреслено, що наявність залізодефіцитного стану — це 
клінічна проблема, а не діагноз. Для надання догоспітальної допомо-
ги дітям із залізодефіцитними станами; мінімізовані потреби в лабо-
раторних обстеженнях. У перелік невеликої кількості препаратів, що 
використовуються при реалізації ІВХДВ, входить препарат заліза (ІІІ) 
для перорального застосування: комплекс заліза гідроксиду з полі-
мальтозою [ 2, с. 14-15; 7, с. 17].

В цій стратегії дуже важливий профілактичний компонент: вмін-
ня навчати батьків у наданні першої допомоги на дому та ефективно 
реалізовувати рекомендації медичних працівників по амбулаторному 
лікуванню дітей перших п’яти років життя.

Рекомендації щодо лікування анемії у дітей перших п’яти років 
життя, особливості феротерапії є дуже своєчасними. Залізодефі-
цитна анемія у дітей перших п’яти років життя домінує в структурі 
анемій цього віку (92,3 %) [3, с. 9, с. 11, с. 13-14, с. 31-32; 5, с. 911-
913]. Актуальність оптимізації терапії залізодефіцитних станів у дітей 
підкреслює думка експертів ВООЗ (2001): «Якщо поширеність залі-
зодефіцитної анемії перевищує 30 % серед населення країни, то ця 
проблема виходить за рамки медичної та вимагає прийняття рішень 
на державному рівні» [8, с. 22; 9, с. 4].

При аналізі причин та методів профілактики залізодефіцитних 
станів у дітей лікарям первинної ланки треба пам’ятати, що найваж-
ливішим фактором корекції залізодефіциту у дітей першого року жит-
тя є збалансоване харчування, в першу чергу — грудне вигодовуван-
ня. Грудне молоко не тільки містить залізо у біодоступній формі, а й 
підвищує абсорбцію заліза з інших продуктів (прикорму), що вжива-
ються одночасно з ним. Однак, у деяких дітей першого року життя 
обмінні процеси настільки інтенсивні, що призводять до виснаження 
антенатальних запасів заліза навіть з благополучним перинатальним 
анамнезом до 5-6-го місяців життя. Це відбувається як у малюків, які 
вигодовуються грудним молоком, так і при вигодовуванні адаптова-
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ними молочними сумішами, збагаченими залізом [3, с. 31-32; 5, с. 
918-921]. Тому для малюків дуже важливо своєчасне введення при-
корму, введення в раціон м’яса, особливо телятини, гречаної і вів-
сяної круп, фруктових та овочевих пюре, кисломолочних продуктів, 
відварів шипшини і сухофруктів. У більш старшому віці в раціоні дітей 
крім вищевказаних продуктів, повинні бути: м’ясні субпродукти, багаті 
залізом (яловичий язик, печінка), яєчний жовток, боби, риба, яблука, 
гарбуз, морква, персики та ін. [5, с. 918-921].

Слід пам’ятати, що аскорбінова, лимонна, бурштинова і яблучна 
кислоти, фруктоза, сорбіт і ряд інших компонентів підсилюють всмок-
тування заліза. Абсорбцію заліза гальмують фітати, фосфати, танін, 
кальцій [5, с. 918-920].

У 2015 році був прийнятий «Уніфікованій клінічний протокол 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та медичної допомоги. За-
лізодефіцитна анемія» (Наказ МОЗ України № 709 02.11.2015) та 
«Залізодефіцитна анемія. Адаптована клінічна настанова, засно-
вана на доказах» (2015). Цей протокол та клінічна настанова сто-
сується хворих різного віку, віддзеркалює сучасні світові тенденції 
в питаннях діагностики, лікування, профілактики дуже розповсю-
джених у світі залізодефіцитних станів, але переважно відображає 
лікування залізодефіцитної анемії у дорослих, надаючи перевагу 
іонним залізовмісним препаратам — сольовим з’єднанням заліза 
(двовалентне залізо) [3, с. 13, с. 30, с. 46-47, с. 54]. Терапія ефек-
тивна у дорослих, можлива у дітей старшого віку. Препарати двова-
лентного заліза вже багато років широко використовують у лікуванні 
залізодефіцитної анемії. Дійсно, всі сольові (іонні) феропрепарати 
мають гарну розчинність з високою дисоціацією в розчинах. Це доз-
воляє залізу, яке надходить в організм, швидко з’єднуватися з апо-
трансферіном; в результаті цього відбувається його перетворення в 
насичений Трансферин (Тф); після утворення комплексу з трансфе-
риновим рецептором (ТФР) відбувається його проникнення в кліти-
ну. Тут залізо звільняється від Тф і перетворюється в тривалентне 
залізо, потім надходить на мітохондрії і використовується в подаль-
шому для синтезу гема, цитохромів та інших залізовмісних сполук 
[1, с. 62; 3, с. 46-47; 4, с. 48-49].

Саме ці біохімічні властивості сольових феропрепаратів (швидка 
розчинність і висока дисоціація) з одного боку сприяють створенню 
картини швидкого насичення організму залізом. У той же час, ці ж 
особливості іонних форм заліза викликають металевий присмак, по-
темніння зубів та ясен, диспепсичні явища через подразнення сли-
зової оболонки шлунка і кишечнику (нудоту, відчуття переповнення 
шлунка, блювоту, запори, діарею), алергічні реакції типа кропив’янки. 
Все це створює в педіатричній практиці перешкоди у проведенні об-
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ґрунтованого курсу лікування, особливо у дітей перших років життя 
[1, с. 62; 3, с. 54; 4, 48-49].

У перелік невеликої кількості препаратів, що використовуються 
при реалізації ІВХДВ при анемії у дітей перших п’яти років, входить 
препарат заліза (ІІІ) для перорального застосування: комплекс за-
ліза гідроксиду з полімальтозою [7, с. 17]. Треба пам’ятати, що при 
залізодефіцитних станах у дітей. — залізодефіцитна анемія є тіль-
ки «верхівкою айсбергу». У дітей цієї вікової групи дуже поширений 
латентний дефіцит заліза. Тому педіатри, сімейні лікарі все більше 
звертають увагу на несольової (неіонної) форми заліза в терапії за-
лізодефіцитнох анемії у дітей перших років життя, вважаючи їх «зо-
лотим стандартом». Ці препарати не поступаються сольовим за ан-
тианемічною ефективністю, але є більш безпечними. Це обумовлено 
їх хімічною структурою, представленою гідроксид — полімальтоз-
ним комплексом тривалентного заліза (ГПК-Fe3 +). Така структура 
комплексів перешкоджає вивільненню вільних іонів заліза в шлунко-
во-кишковому тракті. Резорбція заліза з ГПК-Fe3 + наближена до аб-
сорбції гемового заліза, тому що структура цього препарату схожа з 
природною сполукою заліза — феритином. Завдяки такій подібності, 
залізо (III) потрапляє з кишечнику у кров шляхом активного всмокту-
вання і переноситься на Тф. Залізо, що всмокталось, зв’язується з 
феритином і зберігається в організмі, переважно у печінці. Пізніше в 
кістковому мозку воно включається до складу гемоглобіну [1, с. 63; 4, 
с. 49; 7, с. 17].

Іонна структура ГПК-Fe3 + і активний транспортний механізм 
всмоктування оберігають організм від надлишку вільних іонів мета-
лу, оскільки залізо не піддається окисленню, не має прооксидантних 
властивостей, притаманних сольовим з’єднанням заліза (препара-
там двовалентного заліза). При цьому зберігаються фізіологічні про-
цеси саморегуляції, а саме в міру заповнення депо залізом — всмок-
тування металу припиняється за принципом «зворотного зв’язку» [1, 
с. 63; 4, с. 49].

Ця особливість саморегуляції всмоктування препаратів ГПК-Fe3 
+ виключають ризик розвитку оксидативного шкідливого впливу, а та-
кож можливість передозування і отруєння. Дана властивість багато 
в чому обумовлено таким ефектом — зовні багатоядерні центри гід-
роксиду Fe3 + окружають багато нековалентно пов’язаних молекул 
полімальтози. Тоді структури утворюють комплекс з загальною моле-
кулярною масою 50 тисяч Дальтон. Цей комплекс є настільки вели-
ким, що його дифузія через мембрани слизової оболонки кишечнику 
приблизно в 40 разів нижче, ніж у гексагідрата Fe2 + [10, с. 66].

Цими властивостями ГПК-Fe3 + можна пояснити більш повіль-
ний приріст рівня гемоглобіну. Однак, слід врахувати, що у дітей, 
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особливо раннього віку, можливий більш повільний приріст показни-
ків гемоглобіну в подальшому повністю компенсується низьким сту-
пенем ризику виникнення побічних ефектів за рахунок оптимальної 
переносимості препарату з боку шлунково-кишкового тракту. Вказа-
ні властивості гідроксид-полімальтозного комплексу тривалентного 
заліза (ГПК-Fe3 +) дозволяють провести феротерапію інтервально 
обґрунтованим курсом. Повний курс лікування, як на етапі усунення 
анемії так і на етапі насичення, особливо важливий для дітей перших 
років життя. Це стосується в першу чергу тих малюків, які відносять-
ся до групи ризику виникнення залізодефіцитних станів: недоноше-
них дітей, дітей, що народилися з низькою вагою або від багатоплід-
ної вагітності, реконвалісцентів різних захворювань, особливо після 
антибактеріальної терапії, дітей на нераціональному вигодовуванні 
та інших [1, с. 62; 5, с. 920-921; 7, с.17].

Препаратам ГПК-Fe3 притаманна добра переносимість, особли-
во шлунково-кишковим каналом; високий рівень безпеки, відсутності 
ризику передозування та інтоксикації. А головне — доведена їх клі-
нічна ефективність. Сукупність вказаних позитивних позицій свідчить 
про те, що препарати гідроксид-полімальтозного комплексу трива-
лентного заліза є незамінними препаратами у терапії та профілакти-
ці залізодефіцитних станів у дітей, особливо раннього віку[1, с. 62; 4, 
с. 48; 7, с.17].

Відповідно протоколу ІВХДВ дітям перших п’яти років життя із за-
лізодефіцитними станами призначаються препарати заліза (ІІІ) для 
перорального застосування: комплекс заліза гідроксиду з полімаль-
тозою у добовій дозі 5 мг/кг/на добу. Феротерапія на етапі усунення 
анемії (встановлення нормальної концентрації гемоглобіну) повинна 
продовжуватися не менш 1,5-2 місяця. Наступний етап — терапія на-
сичення: поповнення запасів заліза, тобто ліквідація латентного залі-
зодефіциту, яка відповідно міжнародних рекомендацій повинна три-
вати 3-6 місяців. А у дітей групи високого ризику по залізодефіцитним 
станам — термін призначення феротерапії повинен бути пролонго-
ваний до 12-місяців і більше. На етапі терапія насичення (ліквідація 
латентного залізодефіциту) добова доза заліза складає до 50-40 % 
від дози етапу усунення анемії [1, с. 59-60; 4, с. 47; 5, с. 919-920].

При лікуванні залізодефіцитної анемії крім феротерапії, сімей-
ний лікар повинен пам’ятати ще про такі принципи лікувальної такти-
ки: нормалізація режиму та харчування дитини; виявлення та усторо-
нення причин залізодефіциту; проведення супутньої терапії.

Супутня терапія при залізодефіцитній анемії, відповідно прото-
колу ІВХДВ, повинна проводитися фолієвою кислотою у дозі: до 6 
міс. (4< 8 кг) — 25 мкг 1 раз на добу; від 6 міс. до 1 року (8< 10 кг) — 
35 мкг 1 раз на добу; 1–3 роки (10< 14 кг) — 50 мкг 1 раз на добу; 4-5 
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років (14<20 кг) — 75 мкг 1 раз на добу. Крім фолієвої кислоти, від-
повідно регламентаційних документів, при залізодефіцитних станах 
призначають курсові дози препаратів: омега 3 ПНЖК, магнію, вітамі-
нів групи В, аскорбінової кислоти та ін. В кожному випадку перелік 
препаратів супутньої терапії, курсові дози індивідуальні [2, с. 10; 5, 
с. 920; 6, с. 30].

Треба підкреслити, що питання лікування залізодефіцитних ста-
нів у дітей є вельми актуальними. Наслідки дефіциту заліза для роз-
витку головного мозку у дітей раннього віку дуже суттєві. Це зниження 
показників когнітивних функцій, відхилення у моторних показниках, 
порушення соціально-емоційної поведінки дитини під час навчання 
у школі. Віддалені наслідки залізодефіцитної анемії, перенесеної в 
перші роки життя, відмічаються також і у підлітковому віці [2, с. 11-12; 
3, с. 13-14; 5, с. 922].

Висновки. В практичній діяльності сімейних лікарів та педіатрів 
найважливішим фактором корекції залізодефіциту у дітей першого 
року життя є збалансоване харчування, в першу чергу — грудне ви-
годовування, тому що грудне молоко не тільки містить залізо у біо-
доступній формі, а й підвищує абсорбцію заліза з інших продуктів 
(прикорму), що вживаються одночасно з ним. Відповідно протоколу 
Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку дітям перших п’яти років 
життя із залізодефіцитними станами призначаються препарати залі-
за (ІІІ) для перорального застосування: комплекс заліза гідроксиду з 
полімальтозою у добовій дозі 5 мг/кг/на добу і терапія повинна про-
довжуватися не менш 1,5-2 місяця.

На етапі усунення анемії (встановлення нормальної концентрації 
гемоглобіну) добова доза заліза складає до 50-40 % від дози етапу 
усунення анемії. Терапія насичення: ліквідація латентного залізоде-
фіциту відповідно міжнародних рекомендацій повинна тривати 3-6 
місяців, а у дітей групи високого ризику по залізодефіцитним ста-
нам — термін призначення феротерапії повинен бути пролонгований 
до 12-місяців і більше.
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Лечение анемии у детей первых пяти лет жизни 
в соответствии с рекомендациями унифицированного 

клинического протокола первичной медицинской помощи 
«интегрированное ведение болезней детского возраста» 

(методические материалы по подготовке к семинарским и 
практическим занятиям)

Т. В. Марушко, В. В. Корнева, Н. П. Гляделова, В. Г. Козачук,
Е. Б. Герман

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

Введение. Интегрированное ведение болезней детского возрас-
та должно стать национальной стратегией оказания амбулаторной 
помощи детям от 0 до 5 лет жизни.

Цель — имплементация унифицированного клинического про-
токола первичной медицинской помощи «Интегрированное ведение 
болезней детского возраста» в практическую деятельность семей-
ных врачей и педиатров по вопросам ферротерапии у детей первых 
пяти лет жизни.

Материалы и методы исследования. Проанализированы учеб-
но-методические материалы по подготовке к семинарским, практиче-
ским занятиям на циклах обучения для врачей по специальности «Об-
щая практика — семейная медицина» по темам: «Анемии у детей».

Результаты и выводы. В практической деятельности семей-
ных врачей и педиатров важнейшим фактором коррекции желе-
зодефицита у детей первых лет жизни является сбалансированное 
питание, в первую очередь — грудное вскармливание. Согласно 
протокола Интегрированного ведения болезней детского возраста 
детям первых пяти лет жизни при железодефицитных состояниях 
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назначаются препараты железа (ІІІ) для перорального применения: 
комплекс железа гидроксида с полемальтозой.

Ключевые слова: интегрированное ведение болезней детского 
возраста, железодефицитные состояния, анемия.

Treatment of childhood anemia during the fi rst fi ve years 
of life according to the recommendations of the primary 

healthcare unifi ed clinical protocol “the integrated 
management of childhood illness”

(methodological materials for the certifi cation exam training)
T. V. Marushko, V. V. Kornieva, N. P. Hliadelova V. G. Kozachuk,

O. B. Herman
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. We recommend integrated treatment of childhood 

diseases as a national strategy for ambulatory treatment of children aged 
0 to 5.

Aim. To implement the Unifi ed Clinical Protocol of the Primary 
Healthcare “The Integrated Management of Childhood Illness” on 
ferrotherapy for children during their fi rst fi ve years of life into clinical 
practice of family physicians and pediatricians.

Materials and methods. The authors have analyzed educational 
learning materials on childhood anemias for internship training and 
postgraduate specialization of physicians specialized on “General 
practice -family medicine”.

Results and conclusions. The most important factor for treatment 
of ferrodefi ciency in children aged 0 to 5 is considered to be balanced 
nutrition. According to the Unifi ed Clinical Protocol of the Primary 
Healthcare “The Integrated Management of Childhood Illness” the children 
with iron defi ciency aged 0 to 5 years should receive iron (III) medication, 
namely iron hydroxide with polymaltose, for peroral consumption. 

Key words: integrated management of childhood illness, iron 
defi ciency, anemia.
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АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ β-ЛАКТАМНИХ АНТИБІОТИКІВ 
В БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ СТАЦІОНАРІ РЕСПУБЛІКИ 

ТАДЖИКИСТАН З ВИКОРИСТАННЯМ 
DDD-МЕТОДОЛОГІЇ

Л. В. Савченкова, М. Н. Саідова, І. П. Джабаров
Таджицький національний університет, м. Душанбе, Республіка 

Таджикистан
Вступ. Проведено ретроспективний аналіз споживання антимі-

кробних препаратів в багатопрофільному стаціонарі Республіки Та-
джикистан за 2011-2015 рр.

Мета. Вивчення динаміки споживання β-лактамних антибіотиків 
в багатопрофільному стаціонарі Республіки Таджикистан.

Матеріали та методи. Стандартизована АТС / DDD методологія. 
Оцінювали показники DDDs / 100 ліжко-днів, загальну DDDs, % від 
загальної DDDs.

Результати та висновки. Споживання β-лактамних антибіоти-
ків в багатопрофільному стаціонарі значно перевищує споживан-
ня препаратів інших класів. Лідерами по споживанню є цефазолін 
і цефтриаксон. DDDs/100 ліжко-днів цефтриаксона з 2011 по 2015 
роки збільшилося в 3,5 рази, споживання цефазоліну залишилося на 
колишньому рівні. Споживання пеніцилінів: ампіциліну і амоксицилі-
ну не мало достовірних змін протягом 5 років. Отримані дані можуть 
бути використані для аналізу раціональності підходів до застосуван-
ня антимікробних препаратів.

Ключові слова: багатопрофільний стаціонар, антибіотики.

Вступ. На сьогоднішній день, антибактеріальні засоби є однією з 
груп лікарських засобів (ЛЗ), що найбільш часто призначаються в су-
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часній медицині і фармації. Найбільшу популярність серед антибакте-
ріальних препаратів набувають антибіотики, що містять у своїй структу-
рі β-лактамні кільце. Саме β-лактамні антибіотики є однією з найбільш 
вивчених, численних і провідних груп антимікробних препаратів (АМП), 
які застосовуються для лікування інфекцій як верхніх, так і нижніх ди-
хальних шляхів різного ступеня тяжкості, сепсису та інших важких бак-
теріальних інфекцій відповідно до чутливості збудників, мають сприят-
ливий «профіль безпеки», можливість застосування у різних категорій 
населення з мінімальною кількістю протипоказань до застосування [3, 
с.21]. Однак, саме в результаті, масового і неконтрольованого застосу-
вання антибактеріальних препаратів, в останні десятиліття спостеріга-
ється стрімкий розвиток антибіотикорезистентності, що є причиною від-
сутності ефективності від терапії, а препарати, які ще кілька років тому 
виявляли виражену фармакотерапевтичну дію, сьогодні втрачають 
свої позиції і їх використання вимушено обмежується [3, с. 215-221].

На думку експертів, основною причиною розвитку стійкості до 
АМП, є саме нераціональне використання даної групи ЛЗ. З метою 
протидії розповсюдженню стійкості до АМП в Європейських краї-
нах-членах ВООЗ розроблений і застосовується ряд стратегій ВООЗ 
та національних стратегій країн Європейського Союзу з контролю за 
поширенням антибіотикорезистентності [4, с. 25-37].

На основі стратегії «Здоров’я-2020» був розроблений Європей-
ський стратегічний план дій з проблем стійкості до антибіотиків, прийня-
тий Європейськими державами-членами ВООЗ. Основу цього плану 
складає поетапне вивчення споживання АМП різних класів, оцінка раці-
ональності та ефективності препаратів даної групи [4, 45-51; 5, с.18-25].

Саме прагненням вчених отримати нові сполуки з більш широким 
спектром антибактеріальної активності, поліпшеними фармакокіне-
тичними характеристиками і стійкістю до постійно виникаючих нових 
механізмів резистентності мікроорганізмів пояснюється різноманіття 
антибактеріальних препаратів, в тому числі і β-лактамних антибіоти-
ків на світовому фармацевтичному ринку.

Мета. Вивчення динаміки споживання β-лактамних антибіотиків 
в багатопрофільному стаціонарі Республіки Таджикистан.

Матеріали та методи дослідження. Для оцінки динаміки спо-
живання β-лактамних антибіотиків застосували стандартизовану 
АТС / DDD методологію, що дозволяє за допомогою «технічної» оди-
ниці-вимірювача оцінити споживання ЛЗ, порівняти отримані резуль-
тати і розробити рекомендації щодо раціонального застосування ЛЗ 
різних фармакологічних груп. Суть АТС / DDD-методології полягає в 
тому, що відповідно до міжнародного стандарту ЛЗ мають АТС код і 
встановлену добову дозу — DDD. Анатомо-терапевтична та хімічна 
класифікація (Anatomical Therapeutic Chemical — ATC) поділяє ЛЗ на 
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групи в залежності від їх дії на певний анатомічний орган або систему, 
а також від їх хімічних, фармакологічних і терапевтичних властивос-
тей, і ЛЗ присвоюється код, наприклад J01DF13 Цефтриаксон. DDD 
(Defi ned Daily Dose — DDD) — це одиниця виміру: розрахункова се-
редня підтримуюча добова доза ЛЗ, що застосовується за основним 
показанням у дорослих. Всі офіційно присвоєні АТС-коди і DDD на-
ведені в АТС Index with DDDs на веб-сайті ВООЗ за методологією 
статистики ЛЗ, які щорічно оновлюються. Стосовно за нашими розра-
хунками використання ЛЗ з групи β-лактамних антибіотиків в умовах 
стаціонару оцінювали за показником DDDs / 100 ліжко-днів, загаль-
ною DDDs, а також % від загальної DDDs відповідно до встановленої 
добової дози цього ЛЗ на даний рік, прийняту ВООЗ [1, с.10-24].

Результати. В роботі проведено ретроспективний аналіз спо-
живання β-лактамних антибіотиків у відділеннях багатопрофільного 
стаціонару м. Худжанд в динаміці в 2011-2015 рр. Як показали про-
ведені дослідження, β-лактамні антибіотики широко застосовуються 
в клінічній практиці, складаючи більше половини вибору лікарів ба-
гатопрофільного стаціонару. Слід зазначити, що частка β-лактамних 
антибіотиків в спектрі застосовуваних АМП в динаміці поступово зро-
стає. Як видно з малюнка 1 в 2012 р. % від загальної спожитої DDDs 
для β-лактамних антибіотиків серед усіх АМП склав 58 %, в той час 
як в 2015 р. цей показник склав 78 %. В той же час, споживання АМП 
інших фармакологічних груп поступово зменшується. Іншими слова-
ми споживання β-лактамних антибіотиків за чотири роки зросло в 1,5 
рази, що є істотним, враховуючи той факт, що на фармацевтичному 
ринку АМП препарати інших груп представлені досить широко.

Рис. 1. Частка β-лактамних антибіотиків в структурі споживання 
антимікробних препаратів в багатопрофільному стаціонарі 

(% від загальної ДДДs)
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Як відомо β-лактамні антибіотики на фармацевтичному рин-

ку представлені чотирма групами ЛЗ: пеніциліни, цефалоспорини, 
монобактами і карбапенеми [2, с.147-154]. Ретроспективний аналіз 
споживання АМП в багатопрофільному стаціонарі показав, що в ліку-
вальному процесі протягом зазначеного періоду часу застосовува-
лися виключно препарати з групи пеніцилінів і цефалоспоринів. При 
цьому частка ЛЗ групи пеніцилінів з 2011 по 2015 роки знизилася 
більш ніж в два рази (рисунок 2). Так, співвідношення споживання 
пеніциліни / цефалоспорини в 2011 р. за загальною DDDs становило 
32,3 % / 67,7 %. У 2015 році це співвідношення склало 14,% / 85,9 % 
на користь цефалоспоринів. Приріст споживання цефалоспоринів в 
багатопрофільному стаціонарі становить майже 25 %. Карбапенеми 
і монобактами за вказаний період не використовувалися в лікуваль-
ному процесі, можливо виходячи з достатньої дорожнечі означених 
груп ЛС та обмежень бюджетного фінансування ЛПЗ. Таким чином, з 
наведених даних видно, що споживання антибіотиків пеніцилінового 
ряду за аналізований період часу істотно знизилося, в той час як в 
переважній більшості випадків лікарі призначали препарати цефало-
споринового ряду.

Рис. 2. Частка β-лактамних антибіотиків в структурі споживання 
антимікробних препаратів в багатопрофільному стаціонарі (загальна 

ДДДs)

З огляду на зростаючу роль цефалоспоринів в схемах лікуван-
ня різного роду захворювань, а також широкий асортимент препара-
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тів цієї групи, в подальшому представляло інтерес проаналізувати 
спектр споживаних цефалоспоринів в лікувальному процесі. Як вид-
но з рисунку 3, в 2011 році в багатопрофільному стаціонарі застосо-
вувалися виключно цефалоспорини 1 і 3 поколінь. При цьому спожи-
вання цефалоспоринів 1 покоління склало 937,4 спожитих DDDs, а 
цефалоспоринів 3 покоління — 1618,1 DDDs.

Рис. 3. Частка цефалоспоринів різних поколінь в структурі 
споживання анти-мікробних препаратів в багатопрофільному 

стаціонарі (загальна ДДДs)

Кількість же спожитих DDDs цефалоспоринів 1 покоління в 2015 
році практично не змінилося і склало 918,5 DDDs, а кількість спожи-
тих DDDs цефалоспоринів 3 покоління збільшилася більш ніж в 2 
рази і склало 6021,7 DDDs. Ці дані свідчать про втрату в практичній 
охороні здоров’я інтересу до цефалоспоринів 1 покоління і переході 
на монополію цефалоспоринів 3 покоління. При цьому в 2014-2015 
рр відзначалися поодинокі випадки застосування цефалоспоринів 4 
покоління, зокрема препарату цефепіму.

Подальший аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в бага-
топро-профільному стаціонарі в динаміці показав, що з групи цефа-
лоспоринів лідерами по споживанню є цефалоспорин 1 покоління — 
цефазолін і цефалоспорин 3 покоління — цефтриаксон. Як видно з 
малюнка 4, DDDs / 100 ліжко-днів цефтриаксона з 2011 по 2015 роки 
збільшився в 3,5 рази, при цьому споживання цефазоліну залиши-
лося на колишньому рівні. Цікаво відзначити, що споживання пре-
паратів з групи пеніцилінів: ампіциліну і амоксициліну також не мало 
достовірної динаміки зміни протягом 5 років.
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Рис. 4. Динаміка споживання β-лактамних антибіотиків в 
багатопрофільному ста-стаціонару (ДДДs / 100 ліжко-днів)

Висновки. Таким чином, проведений ретроспективний аналіз 
споживання антимікробних препаратів в багатопрофільному стаціо-
нарі показав, що використання β-лактамних антибіотиків для лікуван-
ня різного роду захворювань інфекційного ґенезу значно перевищує 
по споживанню АМП інших класів. При цьому, частка цефалоспоринів 
в структурі споживаних АМП значно перевершує таку для пеніцилінів. 
Безумовним лідером за споживанням є представник цефалоспоринів 
3 покоління — цефтриаксон. Отримані дані з одного боку можуть слу-
жити обґрунтуванням для планування закупівель лікувально-профі-
лактичних закладів за статтею «Медикаменти», з іншого боку можуть 
бути використані для аналізу раціональності підходів до застосуван-
ня АМП, з огляду на небезпеку розвитку антибіотикорезистентності.
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Анализ потребления β-лактамных антибиотиков 
в многопрофильном стационаре Республики 

Таджикистан с использованием DDD-методологии
Л. В. Савченкова, М. Н. Саидова, И. П. Джабаров
Таджикский национальный университет, г. Душанбе, 

Республика Таджикистан
Введение. Проведен ретроспективный анализ потребления ан-

тимикробных препаратов в многопрофильном стационаре Республи-
ки Таджикистан за 2011-2015 гг.

Цель. Изучение динамики потребления β-лактамных антибиоти-
ков в многопрофильном стационаре Республики Таджикистан.

Материалы и методы. Стандартизированная АТС/DDD методо-
логия. Оценивали показатели DDDs/100 койко-дней, общую DDDs, % 
от общей DDDs.

Результати и выводы. Потребление β-лактамных антибиотиков 
в многопрофильном стационаре значительно превышает потребле-
ние препаратов других классов. Лидерами по потреблению являют-
ся цефазолин и цефтриаксон. DDDs/100 койко-дней цефтриаксона с 
2011 по 2015 увеличилось в 3,5 раза, потребление цефазолина оста-
лось на прежнем уровне. Потребление пенициллинов: ампициллина 
и амоксициллина не имело достоверных изменений на протяжении 5 
лет. Полученные данные могут быть использованы для анализа ра-
циональности подходов к применению антимикробных препаратов.

Ключевые слова: многопрофильный стационар; антибиотики.

Analysis of consumption of β-lactamy antibiotics in the 
multiprofi le hospital of the Republic of Tajikistan with the 

use of DDD-methodology
L. V. Savchenkova, M. N. Saidova, I. P. Jabarov

Tajik National University, Dushanbe, Republic of Tajikistan
Introduction. A retrospective analysis of the consumption of 

antimicrobial drugs in a multiprofi le hospital in the Republic of Tajikistan 
for 2011-2015 was conducted.

Aim. To study the dynamics of consumption of β-lactam antibiotics in 
a multidisciplinary hospital of the Republic of Tajikistan.

Material and methods. Standardized ATC / DDD methodology was 
used. DDDs / 100 bed-days, total DDDs,% of total DDDs were evaluated.

The results and conclusions. The consumption of β-lactam 
antibiotics in a multiprofi le hospital is much higher than the consumption 
of drugs of other classes. Cefazolin and ceftriaxone are leaders for 
consumption. DDDs / 100 days of ceftriaxone from 2011 to 2015 increased 
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by 3.5 times, the consumption of cefazolin remained at the same level. 
Consumption of penicillins (ampicillin and amoxicillin) had no signifi cant 
changes during 5 years. The data obtained can be used to analyze the 
rationality of approaches to the use of antimicrobial agents.

Key words: multiprofi le hospital; antibiotics.

Відомості про авторів:
Савченкова Лариса Василівна — доктор медичних наук, про-

фесор, завідуюча кафедрою фармації Таджицького Національного 
університету. Адреса: м. Душанбе, Таджикистан.

Саідова Мухаббат Нарзуллоївна — кандидат фармацевтич-
них наук, доцент кафедри фармації Таджицького Національного уні-
верситету. Адреса: м. Душанбе, Таджикистан.

Джабаров Ілхом Пулатович — асистент кафедри фармації, 
медичний коледж ім. Ісхокі Ю. Б. Адреса: м. Худжанд, Республіка Та-
джикистан.

УДК 61:37;615.1:37

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
ЛІКАРІВ З ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ ДІЄТОЛОГІЇ 
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

В. В. Харченко
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Резюме. У статті наведено відомості про базовий рівень знань 

лікарів-слухачів курсів спеціалізації з дієтології. Виявлено, що базо-
ві знання лікарів слухачів з дієтології незалежно від спеціальності і 
кваліфікаційної категорії низькі і не дозволяють на сучасному рівні 
проводити елементарну профілактику та лікування більшості захво-
рювань, що знижує якість надання медичної допомоги. Проходження 
циклу ТУ з дієтології підвищує рівень знань лікарів різних спеціаль-
ностей, що сприяє поліпшенню якості лікування та профілактики за-
хворювань різних органів і систем.

Ключові слова: післядипломне навчання, дієтологія, знання.

Вступ. Головна мета післядипломної освіти — поглиблення 
професійних знань та умінь за спеціальністю. Швидке збільшення 
обсягів медичної інформації, поява нових технологій діагностики та 
лікування хворих обумовлюють пошук новітніх ефективних форм ор-
ганізації післядипломної освіти. Одним із найбільш важливих факто-
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рів професійного оновлення та удосконалення є потреби суспільства 
[1, 2, 3, 9].

За останні десятиліття спостерігається значні зміни структури 
захворюваності населення в бік невпинного збільшення хронічних 
неінфекційних захворювань (ХНІЗ), подовження тривалості життя 
людини, зростання відсотку осіб похилого віку, збільшення коморбід-
них хвороб вимагають адекватних змін у системі підготовки медичних 
працівників. На даний час вузька спеціалізація в медицині має як свої 
переваги, так і недоліки [8, 9].

Сучасному лікарю частіше всього доводиться лікувати пацієнтів 
із мультиморбідністю, тобто таких які одночасно страждають від кіль-
кох захворювань. Мультиморбідність включає не тільки комбінацію 
в одного пацієнта різних за етіологією й патогенезом захворювань, 
але й так звану нозологічну синтропію, тобто наявність патогенетич-
но детермінованих комбінацій хвороб.

Наявність мультиморбідної патології значно ускладнює лікуван-
ня та перебіг кожної із хвороб, сприяє поліпрагмазії, є причиною не-
гативних впливів надмірного вживання ліків та вимагає великої кіль-
кості коштів. Прикладом може бути метаболічний синдром (МС) який 
об’єднує комплекс взаємопов’язаних порушень вуглеводного і жиро-
вого обміну, а також порушень регуляції артеріального тиску і функ-
цій ендотелію, обумовлений інсулінорезистентністю. Близько 80 % 
хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) мають одночасно ті чи інші 
метаболічні порушення: гіперінсулінемію, ЦД 2-го типу, дисліпідемію, 
андроїдне ожиріння, гіперурікемію. Подібні зміни стосуються хворих 
ішемічною хворобою серця, неалкогольним стетаогепатитом та інши-
ми обмінними захворюваннями. Ризик серцево-судинних катастроф, 
асоційованих із порушеннями глікемії, з’являється набагато раніше, 
ніж діагностується ЦД 2-го типу [4, 5, 8].

На даний час не викликає сумнівів той факт, що основною причи-
ною МС є нераціональне харчування та гіподинамія. У 2012 році у всьо-
му світі неінфекційні захворювання стали причиною 68 % всіх випад-
ків смерті. Хибною є думка, що більшість НІЗ припадають на країни з 
високим рівнем доходу. За кількістю випадків (майже 75 %) мертей від 
НІЗ в світі мали місце в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Кра-
їни з доходами нижче і вище середніх мають вищі показники дитячого 
ожиріння, ніж країни з високими доходами. В Україні за останні 30 років 
поширеність серцево-судинних захворювань серед населення зросла в 
3,5 раза, а рівень смертності від них — на 46 %. Згідно прогнозів у краї-
нах з низькими та середніми рівнями доходів НІЗ викликатимуть майже 
в п’ять разів більше смертей в перспективі до 2030 року [5, 6, 7, 8].

Чи готові лікарі України змінити ситуацію та зменшити зростання 
НІЗ і що зроблено в системі навчання, яка має бути динамічною та 
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реагувати не тільки на досягнення науки та нових медичних техно-
логій, а перш за все на потреби суспільства? За допомогою меди-
каментів, нових медичних, діагностичних та хірургічних технологій 
не можна зупинити збільшення кількості дітей та дорослих на ожи-
ріння, цукровий діабет та інші НІЗ. В останні роки в Україні завдяки 
наявності генетичних лабораторій покращилась рання діагностика 
вроджених порушень обміну речовин. Значна частина хворих дітей 
із вродженою патологією, які спостерігаються педіатрами і в дитячо-
му віці отримують спеціальну дієту, з часом з’являться на прийомі у 
кардіологів, ендокринологів та інших спеціалістів із наслідками врод-
женої патології обміну речовин та з набутими хворобами. Хто буде 
призначати їм харчування, якщо в переліку номерних дієт по Пев-
знеру немає дієти для порушень фолатного циклу, глікогенозів та ін.

Існуючі до недавнього часу номерні дієти по Певзнеру не вима-
гали глибоких знань ні лікаря дієтолога, ні лікарів інших спеціальнос-
тей. Досить було призначити дієту згідно основного діагнозу. За цей 
період у більшості розвинених країн світу проводилось інтенсивне 
вивчення впливу харчових речовин на організм людини, зростала 
кількість лікарів дієтологів, в 60 роки минулого століття були створені 
дієтичні асоціації, під егідою Міжнародного Комітету Дієтичних Асоці-
ацій (ICDA). Значну увагу надавали освіті та підготовці дієтологів. Ви-
ділились окремі спеціальності по дієтології: дієтолог, кваліфікований 
дієтолог, дієтолог-дослідник, дієтолог-консультант, дитячий дієтолог, 
неонатальний дієтолог. Дієтологи є частиною медичної команди від-
ділень інтенсивної терапії, у лікарнях та шпиталях працюють групи 
нутрітивної підтримки. Система післядипломної підготовки дієтологів 
в країнах після радянського простору практично не змінилась, нічого 
також не зроблено у підвищенні знань лікарів вузьких спеціалізацій.

Слід відмітити, що співробітниками кафедри гастроентерології, 
дієтології та ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика, більше 15 років 
для лікарів-дієтологів, а також лікарів інших спеціальностей на кур-
сах тематичного удосконалення викладаються питання по здоровому 
та дієтичному харчуванню на сучасному рівні, лікарі вчаться володіти 
навиками оцінки харчового статусу хворого та призначати індивіду-
альне харчування з урахування метаболічного профілю та функці-
онального стану всіх органів та систем. На жаль в системі охорони 
здоров’я України навіть великі медичні центри та багатопрофільні лі-
карні Києва не мають лікаря дієтолога, або використовують його не 
по призначенню. В той же час навіть наявність в лікарні одного лікаря 
дієтолога як консультанта не зможе вирішити проблему надання ді-
єтичної допомоги, яку мають отримувати більшість пацієнтів. Необ-
хідно було б підвищувати рівень знань по здоровому та дієтичному 
харчуванню сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, невропатологів 
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та лікарів інших спеціальностей, які крім медикаментозної терапії ма-
ють дати хворому поради по харчуванню з врахуванням індивідуаль-
них особливостей, а також створювати та активізувати роботу рад по 
дієтології лікарень.

На кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика щорічно проводяться курси спеціалізації по дієтології 
для лікарів різних спеціальностей.

Мета дослідження. З метою вияснення знань лікарів слухачів 
по дієтології нами проведений аналіз базових знань лікарів різних 
спеціальностей та категорій по спеціально створеній анкеті та про-
ведений аналіз анкет. В дослідженні прийняли участь лікарі різних 
спеціальностей, серед яких 16 лікарів терапевтів, 7 — ендокрино-
логів, 5 — педіатрів, 6 — кардіологів, 8 — лікарів гастроентерологів, 
9 — слухачів лікарі різних спеціальностей, включаючи невропатоло-
гів, хірургів та ін.

Результати дослідження та їх обговорення. Контрольний па-
кет включав по 10 запитань з різних розділів: 1 розділ — енергетич-
ний, 2 — білковий, 3 — вуглеводний, 4 — ліпідний, 5 — вітаміно-
вий, 6 — мінеральний обмін; 7 розділ — по біологічній ролі харчових 
продуктів; 8 розділ стосувався оцінки антропометричних показників 
та визначення потреб людини в енергії, білках, жирах та вуглеводах 
з врахуванням індексу маси тіла, фізичної активності, віку; 8 розділ 
містив ситуаційні задачі по клінічній дієтології в тому числі по муль-
тикоморбідній патології у хворим із МС. Результат вважався позитив-
ним, якщо лікар слухач відповів вірно на 30 % із 10 запитань кожного 
розділу. Подібний аналіз проводився також в кінці навчання, проте 
результат вважався позитивним при 100 % правильній відповіді. Ре-
зультати аналізу наведені в таблиці 1. 

Як видно із наведених даних відсоток правильних відповідей у 
лікарів всіх спеціальностей був низьким, особливо щодо практичних 
питань. Ні один із лікарів не володів навиками оцінити харчового ста-
тусу пацієнта, не міг розрахувати потреби в енергії і основних хар-
чових речовинах відповідно антропометричних показників та фізич-
ної активності. Найнижчі показники були у лікарів первинної ланки, 
вищі — у лікарів ендокринологів. Це пояснюється тим фактом, що 
лікарі ендокринологи змушені призначати дієтичні рекомендації хво-
рим із цукровим діабетом та ожирінням.

Після навчання, не зважаючи на те, що вимогою зарахування 
була правильна відповідь на всі 10 запитань розділу, відсоток ліка-
рів-слухачів із позитивними результатами був високий серед всіх спе-
ціалістів.

Нами також проведена оцінка рівня знань із дієтології у ліка-
рів-слухачів в залежності від кваліфікаційної категорії. В залежності 
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від цього всі лікарі були поділені на чотири групи: перша — 15 лікарів 
без категорії, друга — 7; перша — 9; вища — 10 лікарів слухачів. Під-
раховувалась кількість правильних відповідей по 10 розділах. Дані 
аналізу наведені в таблиці 2.

Таблиця 1
Результати оцінки знань лікарів-слухачів 

на курсах спеціалізації по дієтології

Розділи
Терапевти

(п=16)
Кардіологи

(п=7)

Ендокрино-
логи
(п=8)

Різні
(п=10)

до після до після до після до після

1 % 2
12,5

12
75

1
14,3

5
71,4

2
25

7
87,5

2
20

7
70

2 % 3
18,7

10
62,5

2
28,6

5
71,4

4
50 6 2

20
6
60

3 % 3
18,7

12
75

1
14,3 

6
85,7

4
50

8
100

3
30

8
80

4 % 2
12,5

12
75

3
42,8

7
100

2
25

7
87,5

3
30

7
70

5 % 3
18,7

13
81,2

2
28,6

5
71,4

3
37,5

5
62,5

1
10

6
60

6 % 2
12,5

11
68,7

2
28,6

5
71,4

3
37,5

5
62,5

2
20

6
80

7 % 3
18,7

12
75 3 6

85,7
4
50

7
87,5

3
30

8
80

8 % 0 14
87,5

0 71,4 0 7
87,5

0 8
80

9 % 1
6,3

12
75

1
14,3

6
85,7

1
12,5

6
75

1
10

7
70

З таблиці 2 видно, що до навчання, так і після курсів спеціаліза-
ції по дієтології відсоток лікарів слухачів, які правильно відповіли на 
контрольні запитання не залежить від кваліфікаційної категорії. Це 
свідчить про те, що при підвищенні кваліфікації лікарів на курсах по 
терапії, кардіології та інших спеціальностей увага була в основно-
му звернута на патогенез, діагностику та медикаментозне лікування 
внутрішніх захворювань, питанням дієтичного харчування приділя-
лось недостатньо уваги.
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Таблиця 2

Кількість правильних відповідей 
з урахуванням кваліфікаційної категорії лікарів слухачів
1 група
(п=15)

2 група
(п=7)

3 група
(п=9)

4 група
(п=10)

Всього
(п=41)

до після до після до після до після до після
8

25 %
98

24,8 %
8

25 %
97

24,5 %
7

21,8 %
99

25,1 %
9

28,2 %
101

25,7 %
32

100 %
395

100 %

Висновки:
1. На основі оцінки базових знань лікарів слухачів різних спеці-

альностей, які бажали отримати додаткову спеціалізацію з фаху Діє-
тологія можна зробити висновок про низький рівень знань як із біохі-
мії харчування, біологічної цінності харчових продуктів, так із питань 
оцінки харчового стану пацієнтів та клінічної дієтології.

2. Порівнювальний аналіз знань з дієтології з урахуванням ква-
ліфікаційної категорії слухачів виявив, що вони однаково низькі як у 
лікарів без категорії, так із наявністю першої і навіть вищої кваліфіка-
ційної категорії. На рівень знань вплинуло тільки навчання на курсах 
спеціалізації по дієтології.

3. Аналіз рівня знань по одному із найбільш дієвих факторів про-
філактики та лікування багатьох захворювань і особливо неінфекцій-
них захворювань, яким є харчування показав, що навіть лікарі із ви-
щою кваліфікаційною категорією по своїй спеціальності не володіють 
сучасними методами дієтичної профілактики та лікування.

4. З метою підвищення знань лікарів терапевтів, сімейних ліка-
рів, кардіологів, невропатологів та інших спеціальностей при присво-
єнні кваліфікаційних категорій бажано пройти навчання на курсах те-
матичного удосконалення по клінічній дієтології.
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Современные подходы к улучшению подготовки врачей 
по вопросам клинической диетологии 

в системе последипломного образования
В. В. Харченко

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

Резюме. В статье приведены сведения о базовом уровне знаний 
врачей-слушателей курсов специализации по диетологии. Выявле-
но, что базовые знания врачей слушателей по диетологии незави-
симо от специальности и квалификационной категории низкие и не 
позволяют на современном уровне проводить алиментарную профи-
лактику и лечение большинства заболеваний, что снижает качество 
оказания медицинской помощи. Прохождение цикла ТУ по диетоло-
гии повышает уровень знаний врачей разных специальностей, что 
способствует улучшению качества лечения и профилактики заболе-
ваний различных органов и систем.

Ключевые слова: последипломное обучение, диетология, знания.

Modern approaches to improving doctors’ training on clinical 
dietology in the system of postgraduate education

V. V. Kharchenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Abstract. The paper presents data on the basic level of knowledge of 

doctors who underwent training on dietology. The data analysis shows the 
low level of basic knowledge of nutritionists, regardless of specialty and 
qualifi cation category. It does not allow to carry out alimentary prevention 
and treatment of diseases at the proper level, which reduces the quality 
of health care. The thematic advanced training courses in dietology are 
conducted to improve the knowledge of physicians of different specialties 
fortheir providing better up-to-date treatment and preventing diseases.

Key words: postgraduate education, dietology, knowledge.
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РОЛЬ ХІРУРГІЧНОГО ДЕКАНАТУ В НАУКОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ
В. Й. Шуба, Р. М. Остапчук

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

Вступ. До одних з основних завдань роботи хірургічного декана-
ту належать організація, координація та моніторинг наукової діяль-
ності факультету.

Метою даної роботи було виявлення кореляції між діяльністю 
деканату та ефективністю наукової роботи кафедр факультету.

Матеріали та методи дослідження. Проведено статистичний 
аналіз звітів комісії з наукової роботи за 2016 рік, а також звітів ка-
федр про роботу у 2016 році.

Результати. Викладені результати наукової діяльності хірургіч-
ного факультету за такими напрямками: планування, контроль, ви-
конання науково-дослідних робіт, підготовка науково-педагогічних 
кадрів, видавнича діяльність, патентно-ліцензійна робота, впрова-
дження в педагогічний та лікувальний процеси новітніх технологій, 
інновацій.

Висновки. Доведена важливість загально-організаційної, коор-
динаційної та контролюючої функції деканату, спрямованих на підви-
щення рівня наукової діяльності факультету.

Ключові слова: хірургічний деканат, наукова діяльність, плану-
вання, контроль, виконання.

Вступ. Охорона здоров’я як галузь є складною та поліфункціо-
нальною структурою, що потребує ефективної системи управління 
для забезпечення своєї роботи. Однією з найважливіших складових 
системи охорони здоров’я є медична освіта, зокрема, післядиплом-
на. Діяльність будь-якої структури, у тому числі й вищих навчальних 
закладів з державною, приватною чи змішаною формами власності, 
регламентується згідно існуючої нормативно-правової документа-
ції МОЗ України, МОН України, постанов Кабінету Міністрів України, 
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Законів України, статутом. Основними структурними підрозділами 
НМАПО імені П. Л. Шупика є факультети, кафедри, бібліотека.

Діяльність хірургічного факультету спрямована на якісну підго-
товку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних до-
сягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань [4]. 
З квітня 2015 року деканат хірургічного факультету очолює доцент 
Шуба В. Й. (заступник декана — к. мед. н. Остапчук Р. М.), який орга-
нізовує, координує та контролює навчальну, методичну, науково-до-
слідну та виховну роботу на факультеті, забезпечує дотримання 
порядку відповідно до Правил внутрішнього розпорядку НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика, проводить засідання деканату факультету та контро-
лює виконання його рішень [2, 3].

До одних з основних завдань роботи деканату факультету нале-
жать організація, координація та моніторинг планування і виконання 
науково-дослідних робіт, видавничої діяльності, патентно-ліцензійної 
роботи, впровадження результатів наукових досліджень в практичну 
охорону здоров’я та педагогічний процес, контроль за підготовкою 
науково-педагогічних кадрів [3].

Метою даної роботи було виявлення кореляції між діяльністю 
деканату та ефективністю наукової роботи хірургічного факультету.

Матеріали та методи дослідження. Проведено статистичний 
аналіз звітів комісії з наукової роботи за 2016 рік, а також звітів ка-
федр про роботу у 2016 році.

Результати. Хірургічний факультет має потужний кадровий і на-
уковий потенціал: 15 кафедр, 181 наукових та науково-педагогічних 
працівників, з яких 62 доктора наук (50 професорів), 96 кандидатів 
наук (58 доцентів і 9 старших наукових співробітників), п’ять член-
кор. НАМН України, один член-кор. НАН України, вісім заслужених 
діячів науки і техніки та 20 заслужених лікарів України. Діяльність 
науково-педагогічних працівників кафедр різнобічна і базується на 
організаційних засадах, де відповідальність за виконання їх вимог 
покладено на деканат.

Деканат тісно співпрацює з вченою радою хірургічного факуль-
тету та чотирма комісіями вченої ради факультету, а саме з навчаль-
но-методичної роботи, по роботі з лікарями-інтернами, з клінічної ро-
боти, з наукової роботи [1, с. 2].

Важливу роль в організації науково-педагогічної роботи хірургіч-
ного факультету відіграє комісія з наукової роботи (голова — профе-
сор Сморжевський В. Й.), яка працює згідно з планом, затвердженим 
вченою радою факультету. Про свою діяльність комісія звітує щоквар-
тально на вченій раді хірургічного факультету та 1-2 рази на рік на 
засіданні постійно діючої комісії з наукової роботи та інноваційних 
технологій вченої ради НМАПО ім. П. Л. Шупика, а також готує матері-
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али до звіту декана на ректораті та вченій раді факультету. Її контро-
лююча, аналізуюча, рекомендаційна, консультативна та організаційна 
роль дозволяє досягти позитивних результатів у підготовці магістрів, 
клінічних ординаторів та аспірантів. Тільки за 2016 рік на хірургічному 
факультеті захищено дві докторські і п’ять кандидатських дисерта-
цій та одна магістерська робота, подано до офіційного захисту одну 
докторську. Також, хірургічний факультет з 181 науково-педагогічним 
працівником за звітний період підготував до захисту шість аспірантів 
очної форми навчання та п’ять — заочної, а також одного магістранта. 
Окрім того, організаційні заходи деканату у напрямку забезпечення 
наукової діяльності полягали у затвердженні тем однієї докторської, 
14 кандидатських дисертаційних та двох магістерських робіт.

З метою попередження заборгованості з аспірантами різних 
форм навчання, відрахування з магістратури та клінічної ординату-
ри на хірургічному факультеті робота була поставлена на посилений 
контроль через модель проміжного звітування: на 10 із 12 засідань 
вченої ради згідно графіку звітували 14 аспірантів І-ІІІ року очної 
форми навчання та 19 аспірантів І-ІV року заочної форми навчан-
ня, три магістранти та 21 клінічний ординатор І-го року навчання. По 
закінченню терміну клінічної ординатури атестовано 42 клінічних ор-
динаторів, з них 15 іноземців. Загалом у 2016 році на факультеті на-
вчалось 93 іноземців, а саме: 69 у клінічній ординатурі, 17 проходили 
стажування, 6 осіб навчались в аспірантурі, 1 особа в магістратурі.

Окрім того, на хірургічному факультеті запроваджено моніторинг 
якості підготовки клінічних ординаторів з використанням анонімно-
го анкетування. За даними анкетування клінічних ординаторів, яке 
проводиться під час щорічних перевірок кафедр факультету, 100 % 
висловили задоволеність діяльністю керівника (куратора) та робо-
тою відділу клінічної ординатури, а 70 % клінічних ординаторів піс-
ля закінчення навчання в клінічній ординатурі планує в подальшому 
навчання в аспірантурі. Про це свідчить і той факт, що із 27 клінічних 
ординаторів та магістрантів (випуск 2016 р.) на навчання в аспіранту-
ру вступило сім осіб.

Вочевидь, що деканат та колектив хірургічного факультету ра-
зом з відділом клінічної ординатури і аспірантури у 2016 році провели 
значну роботу з удосконалення організації та підвищення якості нав-
чання клінічних ординаторів та аспірантів на факультеті.

Деканатом здійснюється контроль за підготовкою дійсного і від-
даленого науково-педагогічного резерву на кафедрах факультету — 
професорів, доцентів, асистентів. Зокрема, на посади асистентів ця 
робота здійснюється шляхом відбору талановитої молоді, схильної 
до наукової та педагогічної діяльності з лав інтернатури, магістра-
тури, клінічної ординатури, аспірантури. Так за звітний період із 9 
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асистентів, які влились до складу науково-педагогічного колективу 
факультету, 56 % — випускники аспірантури, які успішно закінчили 
навчання. За сприяння деканату розглянуто та рекомендовано до за-
твердження 18 характеристик-рекомендацій для участі у конкурсі до 
вступу в клінічну ординатуру та сім — в аспірантуру.

У 2016 році на факультеті виконувались 15 науково-дослідних 
робіт (НДР) ініціативно-пошукової тематики, з них завершилось чо-
тири НДР. Це такі як: «Удосконалення діагностичних та лікувальних 
заходів у хворих із запальними та пухлинними процесами верхніх ди-
хальних шляхів та вуха» (кафедра оториноларингології), «Хірургічна 
тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та 
периферичних судин» (кафедра хірургії та судинної хірургії), «Нові 
підходи до діагностики та комбінованого лікування пухлин» (кафедра 
онкології), «Етіологія, клінічні прояви, діагностика та хірургічне ліку-
вання інфекційного ендокардиту лівих відділів серця» (кафедра хі-
рургії серця та магістральних судин). Завершені НДР ініціативно-по-
шукової тематики доповідались і затверджувались вченою радою 
факультету, експертною комісією академії та вченою радою НМАПО 
імені П. Л. Шупика.

Впродовж 2016 року деканатом проводилась координація та мо-
ніторинг двох НДР за держзамовленням, а саме: «Удосконалення ді-
агностики та лікування порушень оптичної системи, судинних та ди-
строфічних змін органу зору» (кафедра офтальмології) і «Розробка 
та удосконалення хірургічних та малоінвазивних методів лікування 
захворювань та пошкоджень органів грудної клітки» (кафедра то-
ракальної хірургії та пульмонології) та однієї НДР на госпрозрахун-
ковій основі «Рандомізоване, подвійне, сліпе дослідження ІІІ фази 
препарату TR-701 FA у порівнянні з Лінезолідом у пацієнтів з грам 
позитивною нозокоміальною пневмонією, яка знаходиться на штуч-
ній вентиляції легенів» (кафедра анестезіології та інтенсивної тера-
пії). Перехідні звіти НДР з бюджетним фінансуванням із зазначенням 
отриманих результатів доповідались і затверджувались на вчених 
радах хірургічного факультету і НМАПО імені П. Л. Шупика.

До загально-організаційних та координаційних заходів деканату 
відноситься також своєчасне затвердження кафедрами факультету 
тем НДР ініціативно-пошукової тематики. За звітний період на фа-
культеті затверджено теми НДР кафедрами нейрохірургії, урології, 
хірургії та трансплантології, онкології, хірургії та судинної хірургії і 
кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних тех-
нологій.

Результати НДР кафедр хірургічного факультету лягли в основу 
двох підручників та двох навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ 
України і МОН України, п’яти монографій, чотирьох методичних ре-
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комендацій, отримано 26 Патентів на корисну модель, матеріалів 
наукових форумів — 269. Опубліковано 176 статей (ДАК), 84 — у 
зарубіжних та наукометричних виданнях. Співробітниками кафедр 
факультету зроблено 269 наукові доповіді (72 на вітчизняних конфе-
ренціях, 163 з міжнародною участю, 34 за кордоном).

За сприяння деканату співробітники кафедр хірургічного фа-
культету приймали активну участь у розробці освітньо-наукових 
програм за загальними та спеціальними циклами підготовки аспіран-
тів за спеціальністю «Медицина» з врахуванням пріоритетів у під-
готовці науково-педагогічних кадрів. Всі вони підкріплені науковою 
продукцією як безпосередньо пошукачів, так і науково-педагогічних 
працівників кафедр.

У створенні навчальної та наукової літератури велику роль ві-
діграють нинішні наукові медичні школи академії, які продовжують 
славетні традиції видатних попередників. У 2016 році на хірургічному 
факультеті діяли потужні наукові школи з нейрохірургії (керівник — 
член-кор. НАМН України професор Поліщук М.Є.), хірургії серця та 
магістральних судин (керівник — член-кор. НАМН України професор 
Лазоришинець В.В.), анестезіології та інтенсивної терапії (керівник — 
професор Лоскутов О.А.). На факультеті також діють вісім експерт-
них проблемних комісій.

Прогресивною формою впровадження результатів в практичну 
охорону здоров’я є організація і проведення науковими школами та 
кафедрами факультету симпозіумів, з’їздів, та науково-практичних 
конференцій, в тому числі з міжнародною участю. За сприяння де-
канату кафедрами хірургічного факультету у 2016 році організовано 
та проведено 12 науково-практичних конференцій з міжнародного 
участю. Серед них «Інновації в нейрохірургії», «Акцент на проблемах 
стандартизації в анестезіології, інтенсивній терапії та невідкладній 
допомозі при травмах та пораненнях», «Тріщинські читання», «Акту-
альні питання загальної та невідкладної хірургії», «Венозний тромбо-
емболізм: новітні підходи до діагностики та лікування», «Актуальные 
вопросы современной сексологии и андрологии».

Академія є співзасновником багатьох видань, в тому числі жур-
налів. Серед науково-педагогічних працівників хірургічного факуль-
тету головними редакторами вищевказаних журналів є професор 
Тодуров Б. М. («Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія»), профе-
сор Лазоришинець В. В. («Вісник серцево-судинної хірургії»), профе-
сор Риков С. О. («Архів офтальмології України»).

Незважаючи на значні успіхи, ми розуміємо, що науковий потен-
ціал факультету має значні резерви. Деканат та сучасне покоління 
науково-педагогічних працівників буде продовжувати славетні тради-
ції факультету і ставить перед собою перспективні амбітні завдання.
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Висновки. Деканат хірургічного факультету НМАПО іме-

ні П. Л. Шупика використовує різні підходи і форми організації науко-
вої діяльності кафедр, які обговорюються на засіданнях вченої ради 
факультету. На підставі проведеного аналізу можна стверджувати 
про важливість загально-організаційної, координаційної та контро-
люючої функції деканату як управлінської структури, спрямованих на 
підвищення рівня наукової діяльності факультету.

ЛІТЕРАТУРА
1. Звіт декана про роботу кафедр хірургічного факультету за 2016 рік. — Київ: Націо-

нальна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 2016.
2. Статут Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

(нова редакція). — Київ, 2016.
3. h t tps: / /nmapo.edu.ua/ index.php/uk/zagalna- in formats iya/134-zagalna-

dukumentatsiya/4107-polozhennya-pro-dekanat.
4. h t tps: / /nmapo.edu.ua/ index.php/uk/zagalna- in formats iya/134-zagalna-

dukumentatsiya/4108-polozhennya-pro-fakultet.

Роль хирургического деканата 
в научной деятельности факультета

В. Й. Шуба, Р. Н. Остапчук
Национальная медицинская академия последипломного образования

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. К одним из основных заданий работы хирургического 

деканата принадлежат организация, координация и мониторинг на-
учной деятельности факультета.

Целью данной работы было выявление корреляции между дея-
тельностью деканата и эффективностью научной работы кафедр 
факультета.

Результаты. Изложенные результаты научной деятельности хи-
рургического факультета за такими направлениями: планирование, 
контроль, выполнение научно-исследовательских работ, подготовка 
научно-педагогических кадров, издательская деятельность, патент-
но-лицензионная работа, внедрение в педагогический и лечебный 
процессы новейших технологий, инноваций.

Выводы. Доведена важность организационной, координацион-
ной и контролирующей функции деканата, направленных на повы-
шение уровня научной деятельности факультета.

Ключевые слова: хирургический деканат, научная деятельно-
сть, планирование, контроль, выполнение.
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Role of surgical dean’s offi ce in scientifi c activity of faculty

V. Y. Shuba, R. N. Ostapchuk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Organization, co-ordination and monitoring of scientifi c 

activity of faculty, belong to one of basic tasks of work of surgical dean’s offi ce.
An aim hired was an exposure of correlation between activity of dean’s 

offi ce and effi ciency of the advanced study of departments of faculty.
Results. Expounded results of scientifi c activity of surgical faculty 

after such directions: planning, control, implementation of research works, 
training of scientifi cally-pedagogical personnels, publishing activity, 
patent-licensed work, introduction in pedagogical and curative processes 
of the newest technologies, innovations.

Conclusion. Importance of organizational, co-ordinating and 
supervisory function of dean’s offi ce is led to sent to the increase of level 
of scientifi c activity of faculty.

Key words: surgical dean’s offi ce, scientifi c activity, planning, 
control, implementation.
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ 
У ВИКЛАДАННІ НЕОНАТОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ-ІНТЕРНАМ

Є. Є. Шунько, О. В. Воробйова, О. Т. Лакша, 
Т. В. Кончаковська, Ю. Ю. Краснова, О. О. Костюк, 

О. О. Бєлова
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. У статті обговорюються традиційні та нові методи викла-

дання неонатології в післядипломній медичній освіті.
Мета. Провести оцінку якості викладання неонатології при під-

готовці лікарів-інтернів за фахом «Неонатологія», «Педіатрія», «Аку-
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шерство і гінекологія» шляхом аналізу анкетування лікарів-інтернів з 
розробкою пропозицій щодо підвищення ефективності підготовки при 
застосуванні традиційних та нових технологій навчання.

Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз 76 анкет оцінки 
якості викладання спеціальності «Неонатологія» лікарів-інтернів за 
2016 рік.

Результати. За даними анкетування лікарів-інтернів серед форм 
навчання в очній частині інтернатури перше місце займають семіна-
ри та практичні заняття на клінічних базах (60 % позитивних відгуків), 
друге — самостійна робота (25 % позитивних відповідей) та третє — 
лекції (15 % позитивних оцінок). Якість навчання на кафедрі позитив-
ним відмічають 95 % лікарів-інтернів.

Висновки. Якість та ефективність навчання в інтернатурі має 
важливе значення для подальшого професійного розвитку та моти-
вації до практичної діяльності. Підготовка лікарів в інтернатурі з нео-
натології має на меті формування теоретичних знань та практичних 
навичок медичної допомоги новонародженим відповідно до сучасних 
стандартів та вимог.

Ключові слова: традиції та новації в освіті, післядипломна осві-
та, інтернатура, неонатологія.

Вступ. Післядипломна освіта лікаря починається з навчання в 
інтернатурі та продовжується протягом всієї професійної діяльності 
[2,3]. Якість та ефективність навчання в інтернатурі має важливе зна-
чення для подальшого професійного розвитку та мотивації до прак-
тичної діяльності. Підготовка лікарів в інтернатурі з неонатології має 
на меті формування теоретичних знань та практичних навичок ме-
дичної допомоги новонародженим відповідно до сучасних стандартів 
та вимог [1,4].

Найважливішим завданням процесу викладання неонатології в 
системі післядипломної медичної освіти є, з одного боку, теоретична 
фундаментальна підготовка з питань анатомо-фізіологічних особли-
востей організму плода та новонародженого, формування патофізі-
ологічних процесів у системі «мати-плід-новонароджений» під впли-
вом різноманітних факторів ризику, а з іншого — достатній клінічний 
досвід, узагальнення якого стане базою для прийняття правильних 
рішень в процесі подальшої медичної практики [6,7].

Традиції і новації в освіті. Формування особистості фахівця на 
етапі післядипломної освіти є складним і багатогранним процесом, 
успіх якого забезпечується організацією і плануванням діяльності 
лікарів-інтернів, активним виконанням ними програмних завдань до 
спеціальності, створенням зовнішніх і внутрішніх умов для інтенсив-
ного розвитку необхідних професійних якостей [2,4]. При цьому слід 
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враховувати, що становлення фахівця відбувається в результаті на-
буття і подальшого розвитку знань, умінь і навичок, необхідних у май-
бутній професійній діяльності.

Досягнення успіху викладання визначається трьома неодмінни-
ми умовами: бажанням і вмінням лікарів-інтернів учитися, бажанням 
і вмінням викладача навчати та рівнем організації навчального про-
цесу [1,5].

Для реалізації цілей компетентнісного підходу в післядиплом-
ній освіті використовуються як традиційні, так і нові форми навчан-
ня. Традиційними формами аудиторної роботи з лікарями-інтернами 
залишаються лекції та практичні заняття. Водночас, їх організацій-
но-методичне забезпечення і проведення в останні роки зазнало 
значних змін і набуло новацій [1,3]. Особисте спілкування викладача 
і лікаря-інтерна, яке раніше вирішувало все, стає менш актуальним, 
натомість в навчальному процесі активно застосовуються методи 
навчання з використанням електронних ресурсів (навчальні та кон-
тролюючі комп’ютерні програми, електронні підручники, робочі на-
вчально-методичні матеріали, уніфіковані тести, презентації лекцій, 
відеофільми та інші форми дистанційного навчання). Слід зазначити, 
що лікарі-інтерни позитивно оцінюють значимість і перспективи тако-
го викладання [3,5,7].

Інноваційні методи навчання спрощують організацію навчаль-
ного процесу, виховують у лікарів-інтернів більшу самостійність, ніж 
в умовах традиційної системи навчання, але для їх забезпечення 
потрібна відповідна технічна і методична оснащеність освітнього 
процесу. Всі інноваційні технології в освіті, включаючи дистанційну і 
модульну технології навчання, поєднують в собі і традиційні методи 
[5,6]. Разом з тим, наскільки б не індивідуалізувалися і не вдоскона-
лювалися системи і принципи освіти, викладач завжди буде займати 
своє гідне місце.

Мета. Провести оцінку якості викладання Неонатології при підго-
товці лікарів-інтернів за спеціальностями «Неонатологія», «Педіатрія», 
«Акушерство та гінекологія» шляхом аналізу анкетування лікарів-ін-
тернів з розробкою пропозицій щодо підвищення ефективності підго-
товки при застосуванні традиційних та нових технологій навчання.

Методи та методики дослідження. Проведено ретроспективний 
аналіз 76 анкет оцінки якості викладання спеціальності «Неонатоло-
гія» лікарів-інтернів неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів за 
2016 рік. Зразок анкети затверджено Наказом НМАПО імені П. Л. Шу-
пика від 25.06.2015 року № 2688.

Результати. Лекції. Лекція, як і раніше, є найважливішою скла-
довою в педагогічному процесі вищої професійної освіти [4]. Лекції з 
неонатології дозволяють доступно і системно представити найсучас-



121Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА 
нішу наукову інформацію, стати предметом обговорення проблемних 
ситуацій. У навчальному процесі використовуються як традиційні 
лекції, так і слайд, відео-, модульні і інтерактивні лекції. Сучасна лек-
ція відрізняється тим, що представлений в ній навчальний матері-
ал супроводжується презентацією. Лікарю-інтерну легше сприймати 
нову інформацію, коли вона не тільки озвучується, але і демонстру-
ється у вигляді текстового зображення, діаграми, малюнка тощо. Для 
тих лікарів-інтернів, які конспектують лекції, презентація дозволяє 
правильно записати професійні терміни, формули, медичні назви і 
вирази. Добре підготовлена презентація істотно полегшує роботу і 
лектора, оскільки є для нього своєрідним відеоконспектом, дозволяє 
вільно і послідовно викладати матеріал лекції, що робить її інформа-
тивнішою за змістом, доступнішою та структурованішою за формою і 
цікавішою для сприйняття.

За даними анкетування лікарів-інтернів, серед форм навчання в 
очній частині інтернатури лекції займають третє місце (15 % позитивних 
оцінок). За якістю викладання задоволеність становила 80 %, при цьо-
му важливішим виявились змістовна частина лекції, способи подання 
інформації, манера викладання тощо. Було також виявлено, що вплив 
викладача на когнітивні процеси, що відповідають за засвоєння знань 
лікарями-інтернами, не такий суттєвий, як вважалось раніше [3,7].

Практичні заняття. Практичні і семінарські заняття проводять-
ся як в традиційній формі опитування за принципом «питання-відпо-
відь», так і в формі співбесід, активних семінарів з використанням 
методу «круглого столу», рішення ситуаційних завдань. Активні семі-
нари дозволяють успішно розвивати творче мислення лікарів-інтер-
нів, вміння аргументовано доводити і відстоювати свою точку зору 
[4,5]. Неонатологія відносяться до професій, що потребують навичок 
комунікацій з батьками, медичними сестрами, лікарями міждисциплі-
нарної медичної команди тощо [6,7]. Тому лікарі-неонатологи повинні 
вміти вільно оперувати фактами, і в умовах професійної дискусії ло-
гічно обґрунтовувати те чи інше судження.

При підготовці матеріалів обговорюються теоретичні питання, 
проводиться клінічний розбір тематичних хворих, демонстрація су-
часного обладнання, що використовується в неонатології (кувези, 
апарати ШВЛ, СРАР, монітори, інфузійні насоси для парентерального 
харчування, фототерапії та ін.), створюються фотоальбоми і відео-
фільми. Лікарі-інтерни представляють на семінарських заняттях та 
клінічних конференціях свій власний клінічний досвід та результати 
самостійної роботи у вигляді мультимедійних презентацій з аналізом 
клінічних випадків, даними літератури та обговоренням проблеми. 
Таке навчання сприяє формуванню клінічного мислення та спільної 
роботи у майбутніх лікарів.
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На кафедрі неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика на практич-

них заняттях лікарям-інтернам пропонується оформити навчальну 
історію хвороби новонародженого. Вони повинні проаналізувати ана-
мнез, клініко-лабораторні дані і результати інструментального обсте-
ження, зробити відповідні висновки і практичні рекомендації [6,7]. 
Такий підхід дозволяє вивчати і аналізувати клінічні випадки само-
стійно, раціонально використовуючи аудиторний навчальний час для 
детального обговорення історій хвороб новонароджених.

Все зазначене є необхідними компонентами формування про-
фесійних компетенцій дипломованого фахівця, а в практичній діяль-
ності лікаря має найважливіше значення у вирішенні питань діагнос-
тики та лікування захворювань і станів неонатального періоду. За 
результатами анкетування лікарі-інтерни відзначили важливість та 
серйозність таких видів підготовки, тому серед всіх форм навчання 
в очній інтернатурі найбільш корисними, на їх думку, були семінари 
та практичні заняття на клінічних базах (60 % позитивних відгуків), 
а рівень організації проведення практичних занять було позитивно 
оцінено в 90 % проаналізованих анкет.

Самостійна робота. Придбання та відпрацювання навичок са-
мостійної роботи є одним із завдань післядипломної освіти. Уміння 
вчитися самостійно — це гарантія майбутніх успіхів у професійній 
діяльності. Здатність знаходити і завоювати потрібну інформацію 
розвиває творчий підхід до професійної діяльності. В організації на-
вчального процесу дуже важливо створити оптимальні умови для 
повноцінної самостійної роботи, включаючи самоорганізацію, само-
контроль, самооцінку і самомотивацію [1-3].

На етапі післядипломної підготовки лікарів-інтернів важливо 
створити умови для самостійного творчого оволодіння результатами 
міжнародних рандомізованих клінічних досліджень, сучасними нау-
ковими та клінічними розробками, стандартами надання медичної 
допомоги новонародженим на підставі доказової медицини. Для ін-
терна, як майбутнього фахівця, важливо не лише осмислити і засвої-
ти інформацію, але і опанувати способи її практичного використання 
і прийняття рішень, що особливо важливо, в процесі післядипломної 
освіти. Таким чином, зменшується частка прямого інформування і 
розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи лі-
карів-інтернів під керівництвом викладача кафедри і повноцінної са-
мостійної роботи та чергувань сумісно з лікарями у неонатальних від-
діленнях, відділеннях інтенсивної терапії і постінтенсивного догляду 
новонароджених, пологових залах на клінічних базах перинатальних 
центрів, пологових будинків та дитячих лікарень. Значний досвід на-
бувається також при роботі в обласних дитячих лікарнях та НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» МОЗ України з мультидисциплінарним підходом щодо 
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надання медичної допомоги новонародженим з перинатальною пато-
логією та передчасно народженим дітям.

Відповідно до сучасної нормативної бази післядипломної освіти 
передбачено наступні уміння лікаря-неонатолога по закінченні інтер-
натури: оцінити стан новонародженого, забезпечити стабілізацію стану 
та реанімаційну допомогу дитині при народженні, надати невідкладну 
допомогу новонародженому, проводити інтенсивну терапію, дифе-
ренційну діагностику патологічних станів та захворювань новонарод-
жених, поставити попередній діагноз, призначити план діагностичних 
заходів, визначити тактику ведення та лікування хворої дитини.

Проведений аналіз анкет лікарів-інтернів за даним напрямком 
навчання на кафедрі неонатології засвідчив, що самостійна робота 
була на другому місці (25 % позитивних відповідей), а якість органі-
зації зазначеної діяльності становила 75 %. Серед чинників, які зава-
жають лікарям-інтернам оволодіти самостійно професійними нави-
чками та знаннями у 70 % було відмічено обмежену можливість для 
самостійної курації хворих та у 30 % — власна інертність.

Контроль знань. Традиційними методами контролю засвоєння 
знань є усне і письмове опитування. Застосовується також тестовий 
контроль за допомогою тестових питань. Кожен метод має свої по-
зитивні і негативні особливості. Так, при традиційній формі контро-
лю знань шляхом опитування має місце безпосередній контакт ви-
кладача і лікаря-інтерна. Істотний недолік опитування — потребує 
багато часу. Сьогодні для поточного контролю знань частіше вико-
ристовуються тестові завдання, які проводяться в письмовій формі, 
або у формі комп’ютерного тестування. Тестовий контроль дозво-
ляє швидко оцінити знання всієї групи. Для об’єктивної оцінки знань 
тестові завдання повинні бути різного рівня складності. Однак тесто-
ві завдання слід постійно оновлювати (хоча б частково), інакше лі-
карі-інтерни «адаптуються» до їх змісту і відповідають на питання 
тестів «механічно».

На жаль, доводиться констатувати, що при всіх методах навчан-
ня «виживання» знань недостатнє. Ймовірно, це пов’язано з тим, 
що в процесі навчання задіяні переважно механізми пам’яті, акцент 
робиться на запам’ятовування розрізнених фрагментів інформації. 
Процес пізнання буде більш ефективним, якщо стимулювати вклю-
чення всіх механізмів аналітико-синтетичної і емоціогенної діяльності 
мозку, які забезпечують ефективне сприйняття, переробку і консолі-
дацію інформації. Підвищувати глибину засвоєння знань слід також і 
шляхом збільшення частоти застосування цих знань, їх використан-
ня в клінічній практиці.

В межах анкетування лікарів-інтернів для оцінки якості методів 
поточного контролю знань в процесі навчання на кафедрі неонатоло-
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гії була відзначена 80 % задоволеність, що підтверджує доцільність 
обраного шляху поєднаного використання традиційних та інновацій-
них методів контролю засвоєння знань.

Висновки. Сучасні умови життя і тенденції в системі вищої осві-
ти (збільшення обсягу інформації, модернізація навчальних програм, 
компетентнісний підхід в професійній освіті і т.п.) диктують нові ви-
моги до якості навчання лікарів-інтернів і необхідність пошуку нових 
підходів до організації навчального процесу.

Мета навчання полягає не в тому, щоб вкласти в голови ліка-
рів-інтернів заздалегідь обумовлений обсяг знань, а сформувати у 
них системне мислення з використання цих знань.

При вивченні неонатології лікарями-інтернами важливо зберегти 
раціональний баланс традиційних (класичних) і нових методів викла-
дання. У сучасному високотехнологічному світі, коли діти з раннього 
віку знайомляться з комп’ютерними технологіями, неможливо ігнору-
вати нові підходи у викладанні з використанням технічних засобів і Ін-
тернету. Але не можна повністю відмовлятися і від традиційних форм 
викладання, що пройшли випробування часом і мають свої переваги. 
Звичайно, традиційні форми повинні бути трансформовані з ураху-
ванням сучасних технічних можливостей. Розумне поєднання різних 
форм викладання і методологічних підходів в організації навчального 
процесу, засноване на кращих традиціях вітчизняної освіти і допов-
нене сучасними новаціями і технічними можливостями — ось шлях 
до формування фахівця з необхідними загальнокультурними і про-
фесійними компетенціями.

Сподіваємось, що колектив кафедри неонатології НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика гідно та професійно виконує свої педагогічні обов’яз-
ки, оскільки організацію навчального процесу та якість навчання на 
кафедрі позитивним відмічають 95 % лікарів-інтернів.
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Традиции и новации 
в преподавании неонатологии врачам-интернам

Е. Е. Шунько, А. В. Воробьева, О. Т. Лакша, Т. В. Кончаковская, 
Ю. Ю. Краснова, Е. А. Костюк, Е. А. Белова

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

Вступление. В статье обсуждаются традиционные и новые ме-
тоды преподавания неонатологии в последипломном образовании.

Цель. Провести оценку качества преподавания неонатологии 
при подготовке врачей-интернов по специальностям «Неонатоло-
гия», «Педиатрия», «Акушерство и гинекология» путем анализа ан-
кетирования врачей-интернов с разработкой предложений по повы-
шению эффективности подготовки при применении традиционных и 
новых технологий обучения.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 76 анкет оцен-
ки качества преподавания специальности «Неонатология» вра-
чей-интернов за 2016 год.

Результаты. По данным анкетирования врачей-интернов среди 
форм обучения в очной части, первое место занимают семинары и 
практические занятия на клинических интернатуры базах (60 % по-
ложительных отзывов), второе — самостоятельная работа (25 % 
положительных ответов) и третье — лекции (15 % положительных 
оценок). В целом качество обучения на кафедре положительным от-
мечают 95 % врачей-интернов.

Выводы. Качество и эффективность обучения в интернатуре 
имеет важное значение для дальнейшего профессионального раз-
вития и мотивации к практической деятельности. Подготовка врачей 
в интернатуре по неонатологии имеет целью формирование теоре-
тических знаний и практических навыков медицинской помощи но-
ворожденным в соответствии с современными стандартами и тре-
бованиями.

Ключевые слова: традиции и новации в образовании, последи-
пломное образование, интернатура, неонатология.
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Traditions and innovations

in the teaching neonatology to interns
Ye. Ye. Shunko, O. V. Vorobiova, O. T. Laksha, T. V. Konchakovska, 

Yu. Yu. Krasnova, O. O. Kostiuk, O. O. Bіеlova
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. This paper highlights traditional and new methods of 

teaching of neonatology in postgraduate medical education.
Aim. To assess the quality of teaching neonatology to interns in 

the specialties of neonatology, pediatrics, obstetrics and gynecology 
by analyzing the questionnaires of interns; to develop proposals for 
improving training by using traditional and new teaching technologies.

Materials and methods. There was made a retrospective analysis 
of 76 questionnaires evaluating the quality of teaching neonatology to 
interns over 2016.

Results. According to the questionnaires, seminars and practical 
classes at clinical bases (60 % of positive responses) are the most effective 
teaching methods, independent work (25 % of positive responses) is the 
second important method and lectures (15 % of positive assessments) 
are on the third place. In general, 95 % of doctors-interns positively 
evaluate the quality of training at the department.

Conclusions. The quality and effi cacy of internship training are 
important for further professional development and motivation to do 
practical work. The internship training in neonatology aims at forming 
theoretical knowledge and practical skills in neonatal care in accordance 
with modern standards and requirements.

Key words: traditions and innovations in education, postgraduate 
medical education, internship, neonatology.
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ХРОНІЧНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ АФТОЗНИЙ СТОМАТИТ 
ПРИ ХВОРОБІ КРОНА

Т. М. Волосовець, О. Я. Фелештинська
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Резюме. Проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних літера-

турних джерел щодо етіології, патогенезу, клініки, диференційної 
діагностики та лікування хронічного рецидивуючого афтозного сто-
матиту при хворобі Крона. Визначено, що зміни слизової оболонки 
порожнини рота зустрічаються у 40 % пацієнтів і виявляються клініч-
но у вигляді афтозних виразок на слизовій оболонці щік, губ, язика. У 
60 % пацієнтів ураження слизової оболонки порожнини рота з’явля-
ються раніше, ніж зміни у слизовій кишківника та відповідні кишкові 
симптоми, а у третини пацієнтів вони є первинними проявами хворо-
би Крона. Для диференційної діагностики важливим є проведення гі-
стологічного дослідження афт та виконання колоноскопії, капсульної 
ендоскопії з біопсією та гістологічним дослідженням уражених діля-
нок кишківника. Лікування комплексне.

Ключові слова: хронічний рецидивуючий афтозний стоматит, 
хвороба Крона, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

Вступ. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит — запа-
лення слизової оболонки порожнини рота, що характеризується 
наявністю виразок (афт), які рецидивують, здебільшого, без певної 
закономірності, і відзначається тривалим, протягом років, перебі-
гом і періодичними загостреннями [4, 9]. Це захворювання є одним з 
найбільш поширених серед патології слизової оболонки порожнини 
рота. Виділяють легку, середньої тяжкості і тяжку форми [4, 10].

Мета. Вивчити особливості клініки, діагностики та лікування хро-
нічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона.

Результати. Серед чисельних патогенетичних механізмів роз-
витку хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, на сьогод-
нішній день віддають перевагу аутоімунним. Не менш важливу роль 
відводять соматичним захворюванням, що ускладнюють його перебіг 
[11]. Тому, поглиблене обстеження пацієнтів із залученням суміжних 
спеціалістів є необхідною умовою успіху лікування хронічного реци-
дивуючого афтозного стоматиту. Аналіз вітчизняних та зарубіжних 
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літературних джерел за останні роки свідчить про те, що хронічний 
рецидивуючий афтозний стоматит найбільш часто зустрічається при 
захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при хворобі 
Крона [1, 5, 22]. Хвороба Крона — хронічне неспецифічне запальне 
захворювання кишківника [3]. Зміни слизової оболонки порожнини 
рота при хворобі Крона зустрічаються у 40 % пацієнтів і виявляються 
клінічно у вигляді афтозних виразок на внутрішній поверхні щік, губ, 
язика [8, 22]. За останні роки зростає частота захворюваності хворо-
бою Крона і в середньому складає 8-10 на сто тисяч населення [5]. 
У 60 % пацієнтів ураження слизової оболонки порожнини рота з’яв-
ляються раніше за зміни у слизовій кишківника та відповідно кишкові 
симптоми, а у третини пацієнтів вони є первинними проявами хворо-
би Крона [1]. До встановлення остаточного діагнозу хвороби Крона в 
середньому проходить 4,5–8,3 місяці [1].

У 1969 році Dyes [21, 27] вперше описав клінічні прояви запален-
ня слизової оболонки порожнини рота при хворобі Крона. В цьому 
ж році, Dudeney [16] на одному з наукових форумів доповідав про 
ураження порожнини рота у пацієнтів з хворобою Крона. В 1972 році 
Varley [25] вперше описав афтозний стоматит при відсутності проявів 
з боку кишківника.

Патогенез хвороби Крона є багатофакторним і переважно пов’я-
заний з порушенням імуногенезу та генетичною схильністю [2]. Веду-
че місце в патогенезі хвороби Крона займають аутоімунні механізми. 
При цьому, в організмі з’являються антитіла (імуноглобуліни класу 
G) до епітелію тонкої і товстої кишок і сенсибілізовані до антигенів 
слизової оболонки товстої кишки. Внаслідок зниження рівня секре-
торного імуноглобуліну в шлунково-кишковому тракті розвивається 
запальний процес з послідуючим утворенням виразок, некрозів, киш-
кових кровотеч. Одночасно в результаті аутоімунних механізмів роз-
виваються позакишкові прояви хвороби, зокрема, ураження слизової 
оболонки порожнини рота [6,12]. Патогенез позакишкових проявів 
хвороби Крона ще остаточно не з’ясовано. Виявляється, що запа-
лена слизова оболонка кишківника може викликати імунологічні ре-
акції [17]. Мікроорганізми можуть проникати через слизову оболонку 
кишківника та викликати вторинну імунну відповідь [32]. У пацієнтів з 
позакишковами проявами хвороби існує також генетична схильність 
до розвитку захворювання [13, 29].

Відомі специфічні та неспецифічні ураження слизової оболон-
ки порожнини рота при запальних захворюваннях кишківника [23]. 
Найбільш частою локалізацією уражень з боку ротової порожнини є 
слизова оболонка щік, губ, вестибулярний край ясен, ретромоляр-
на ділянка. Специфічні ураження ґрунтуються на гранулематозних 
змінах, що підтверджуються гістологічними дослідженнями біоптатів 
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слизової оболонки порожнини рота та слизової оболонки кишківника. 
Ці прояви менше розповсюджені, ніж неспецифічні ураження, і мо-
жуть проявлятися одночасно з кишковими симптомами чи передува-
ти їм на декілька років [18, 24].

До неспецифічних уражень слизової оболонки порожнини рота 
при хворобі Крона відносять хронічний рецидивуючий афтозний сто-
матит. Клінічно він проявляється у вигляді афт, що мають вигляд не 
глибоких, круглих виразок, оточених еритематозним вінчиком, покри-
тих фібринозним нальотом [7, 31]. Афти супроводжуються сильним 
больовим синдромом, болем під час прийому їжі та складністю про-
ведення гігієни порожнини рота [33]. Домінування ураження слизової 
оболонки порожнини рота може тривати протягом 6–8 місяців без 
патологічних змін з боку кишківника, що вимагає проведення дифе-
ренційної діагностики.

Основним в диференційній діагностиці за наявності хронічно-
го рецидивуючого афтозного стоматиту є виконання гістологічного 
дослідження ураженої ділянки слизової оболонки порожнини рота, 
колоноскопії, капсульної ендоскопії та двобалонної енткроскопії з бі-
опсією та гістологічним дослідженням уражених ділянок кишківника 
[6]. При проведенні цих досліджень гранулематозні зміни слизової 
оболонки кишківника, що виявляються при хворобі Крона будуть то-
тожними із змінами слизової оболонки порожнини рота при хронічно-
му рецидивуючому афтозному стоматиті.

При проведенні диференційної діагностики хронічного рециди-
вуючого афтозного стоматиту у пацієнтів з хворобою Крона, як гра-
нулематозного розладу, необхідно також включити всі інші захво-
рювання, що можуть викликати гранулемотозні реакції в порожнині 
рота [30]. Найбільш часто це може бути реакція на чужорідне тіло, 
тобто стоматологічні матеріали, такі як амальгама чи ендодонтичні 
пломбувальні матеріали. Серед інфекційних захворювань, зокрема, 
при туберкульозі можуть спостерігатися подібні ураження слизової 
облонки порожнини рота. Спеціальні методи діагностики, включаючи 
фарбування кислотостійких мікобактерій, шкірна проба Манту, посів 
мокроти та рентгенографія грудної клітини дадуть можливість точно 
поставити діагноз «туберкульоз ротової порожнини» [28].

Лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при 
хворобі Крона завжди спрямоване на лікування та контроль основ-
ного захворювання. Загальне лікування хвороби Крона включає при-
значення аміносаліцилатів (Сульфасалазин), месалазина (Пентаса), 
нестероїдних протизапальних засобів (Диклофенак), гормональних 
та імуномоделюючих препаратів [5, 26]. Місцеве лікування уражень 
порожнини рота спрямоване на зменшення інтенсивності больових 
відчуттів, прискорення епітелізації афт та запобігання вторинної ін-
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фекції. [14, 19]. Об’єм лікування залежить від тяжкості симптомів і 
числа афтозних виразок та включає санацію вогнищ хронічної ін-
фекції. Раціональним є використання антисептиків для полоскання 
порожнини рота (хлоргекседин 0,05 %), протизапальної терапії (зро-
шення уражень слизової оболонки порожнини рота спреєм Тантум 
верде), нестероїдних протизапальних паст [10, 20]. Крім того, фізіоте-
рапевтичні процедури, такі як озонтерапія та низькочастотна лазерна 
терапія, можуть бути використані для полегшення болю і прискорити 
загоєння уражень [15].

Висновки. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит при хво-
робі Крона може бути домінуючим і основним проявом хвороби впро-
довж 6–8 місяців. Це обумовлює актуальність своєчасної діагностики 
при обстеженні та лікуванні пацієнта у лікаря-стоматолога. Для під-
твердження діагнозу обов’язковим є проведення гістологічного дослі-
дження уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота, а також 
колоноскопії, капсульної ендоскопії з біопсією ураженої ділянки сли-
зової оболонки кишківника, що дають змогу встановити правильний 
діагноз та призначити комплексне патогенетичне лікування.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бойко Т. И. Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника 

/ Т. И. Бойко // Новости медицины и фармации. — Днепропетровск. — 2010. — 
18(341).

2. Вдовиченко В. І. Запальні захворювання кишки (хвороба Крона, неспецифічний 
виразковий коліт): поширеність, чинники ризику, клінічні форми / В. І. Вдовиченко, 
Я. В. Нагурна // Сучасна гастроентерологія. — 2012. — № 6 (68). –С. 107–111.

3. Григорьева Г.А., Мешалкина Н. Ю. Болезнь Крона. — М.: Медицина, 2007. — 184 с.
4. Данилевський М. Ф. Захворювання слизової оболонки порожнини рота / М. Ф. Да-

нилевський, А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко [та ін.]. — К. : Медицина, 2010. — 
640 с.

5. Захараш М. П. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона — важнейшая 
проблема современной колопроктологии / М. П. Захараш // Клінічна хірургія. — 
2006. — № 6. — С. 40–44.

6. Захараш М. П. Базисная терапия неспецифического язвенного колита и болезни 
Крона: современный взгляд на проблему / М. П. Захараш, Т. Г. Кравченко // Сучас-
на гастроентерологія. — 2002. — № 2. — С. 18–23.

7. Кушнир И. Э. Внекишечные проявления хронических ВЗК / И. Э. Кушнир // Мед. 
газета «Здоровье Украины». — 2007. — № 7/1. –С. 64–67.

8. Мацукатова Б. О. Системные проявления хронических воспалительных заболе-
ваний кишечника / Б. О. Мацукатова, С. И. Эрдес, М. А. Ратникова // РЖГГК. — 
2009. — Т.19. — № 2. — С. 65–69.

9. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія: підручник [для студентів стоматологіч-
них факультетів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації] : у 2–х Т. / За ред. 
проф. А. К. Ніколішина. — Полтава : Дивосвіт, 2007. — 280 с.

10. Савичук О. В. Лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту / О. В. Са-
вичук, Є. М. Зайцева, Ю. П. Немирович, Г. П. Бекетова // Современная стоматоло-
гия. — 2015. — № 2. — С. 37–39.



132 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
11. Токманова Е. В. Современные аспекты патогенеза и комплексной терапии хрони-

ческого рецидивирующего афтозного стоматита / Е. В. Токманова, Н. В. Булкина, 
О. В. Мелешина [та ін.] // Fundamental research. — 2012. — № 4.

12. Халиф И. Л. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвен-
ный колит и болезнь Крона): клиника, диагностика, лечение / И. Л. Халиф, И. Д. Ло-
ранская. — М.: Миклош. — 2004. — 88 с.

13.  Ardizzone S., Puttini P. S., Cassinotti A., Porro G. B. Extraintestinal manifestations of 
infl ammatory bowel disease. // Dig Liver Dis. — 2008. — 40 Suppl 2. — S253–S259.

14. Ayangco L., Rogers R. S., Sheridan P. J. Pyostomatitis vegetans as an early sign of 
reactivation of Crohn’s disease: a case report. // J Periodontol. -2002. — 73. — Р. 
1512–1516.

15. Albrektson M., Hedström L., Bergh H. Recurrent aphthous stomatitis and pain 
management with low-level laser therapy: a randomized controlled trial. // Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. -2014. -117. — Р.590–594.

16. Dudeney T. P. Crohn’s disease of the mouth. // Proc. R. Soc. Med. -1969. — Vol.62. — 
P.1237.

17. Danese S., Semeraro S., Papa A. [et al.] Extraintestinal manifestations in infl ammatory 
bowel disease. // World J. Gastroenterol. -2005. — Vol.11. — P. 7227–7236.

18. Ekbom A., Helmick C., Zack M., Adami H. O. The epidemiology of infl ammatory bowel 
disease: a large, population-based study in Sweden. // Gastroenterology. -1991. — Vol. 
100. — P.350–358.

19. Femiano F., Lanza A., Buonaiuto C., Perillo L., Dell’Ermo A., Cirillo N. Pyostomatitis 
vegetans: a review of the literature. // Med Oral Patol Oral Cir Bucal. -2009. — Vol. 
14. — P.E114–E117.

20. Jurge S., Kuffer R., Scully C., Porter S. R. Mucosal disease series. Number VI. 
Recurrent aphthous stomatitis. // Oral Dis. -2006. — Vol.12. — P.1–21.

21. Harikishan G., Reddy N. R., Prasad H., Anitha S. Oral Crohn’s disease without intestinal 
manifestations. // J. Pharm Bioallied Sci. -2012. — Vol.4. — S431–S434.

22. Karman B. Lankarani, Gholam Reza Sivandzadeh, Shima Hassanpour. Oral 
manifestation in infl ammatory bowel disease // A review. — 2013. — Vol.19(46). — 
P. 8571–8579.

23. Lourenço S.V., Hussein T.P., Bologna S.B., Sipahi A.M., Nico M. M. Oral manifestations 
of infl ammatory bowel disease: a review based on the observation of six cases. // J. Eur. 
Acad. Dermatol. Venereol. -2010 Vol.24. — P.204–207.

24. Lisciandrano D., Ranzi T., Carrassi A., Sardella A., Campanini M.C., Velio P., Bianchi 
P. A. Prevalence of oral lesions in infl ammatory bowel disease. // Am. J. Gastroenterol. 
-1996. — Vol.91. — P.7–10.

25. Litsas G. Crohn’s disease of the mouth: report of a case. // Eur. J. Paediatr. Dent. 
-2011. — Vol. 12. — P.198–200.

26. Mijandrusić-Sincić B., Licul V., Gorup L., Brncić N., Glazar I., Lucin K. Pyostomatitis 
vegetans associated with infl ammatory bowel disease--report of two cases. // Coll 
Antropol. -2010. — Vol.34 Suppl 2. — P.279–282.

27. Nagpal S., Acharya A. B., Thakur S. L. Periodontal disease and anemias associated 
with Crohn’s disease. A case report. // N. Y. State. Dent. J. -2012. — Vol. 78. — P.47–50.

28. Ojha J., Cohen D.M., Islam N.M,. Stewart C.M., Katz J., Bhattacharyya I. Gingival 
involvement in Crohn disease. // J. Am. Dent. Assoc. -2007. — Vol.138. — P. 1574–
1581; quiz 1614–1615.

29. Rothfuss K.S., Stange E.F., Herrlinger KR. Extraintestinal manifestations and 
complications in infl ammatory bowel diseases. // World J. Gastroenterol. — 2006. — 
Vol.12. — P.4819–4831.



133Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
30. Stewart C.M., Watson R. E. Experimental oral foreign body reactions. Commonly 

employed dental materials. // Oral Surg Oral Med Oral Pathol. -1990. — Vol. 69. — 
P.713–719.

31. Trost L.B., McDonnell J. K. Important cutaneous manifestations of infl ammatory bowel 
disease. // Postgrad Med. J. — 2005. — Vol.81. — P.580–585.

32. Vavricka S.R,. Schoepfer A., Scharl M., Lakatos P.L., Navarini A., Rogler 
G. Extraintestinal Manifestations of Infl ammatory Bowel Disease. // Infl amm Bowel. 
Dis. —2015. — Vol.21. — P.1982–1992.

33. Veloso F.T., Carvalho J,. Magro F. Immune-related systemic manifestations 
of infl ammatory bowel disease. A prospective study of 792 patients. // J. Clin. 
Gastroenterol. — 1996. Vol.23. — P.29–34.

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
при болезни Крона

Т. Н. Волосовец, О. Я. Фелештинская
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Резюме. Проведен анализ отечественных и зарубежных лите-

ратурных источников по этиологии, патогенезу, клинике, дифферен-
циальной диагностике и лечению хронического рецидивирующего 
афтозного стоматита при болезни Крона. Определено, что измене-
ния слизистой оболочки полости рта встречаются у 40 % пациен-
тов и проявляются клинически в виде афтозных язв на слизистой 
оболочке щек, губ, языка. У 60 % пациентов поражение слизистой 
оболочки полости рта появляются раньше, чем изменения в слизи-
стой кишечника и соответственно кишечных симптомов, а у трети 
пациентов они являются первичными проявлениями болезни Крона. 
Для дифференциальной диагностики важно проведение гистологи-
ческого исследования афт и выполнения колоноскопии, капсульной 
эндоскопии с биопсией и гистологическим исследованием поражен-
ных участков кишечника. Лечение комплексное.

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит, болезнь Крона, этиология, патогенез, клиника, диагности-
ка, лечение.

Chronic recurrent aphthous stomatitis in Crohn’s disease
T. M. Volosovets, O. Y. Feleshtynska

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Summary. The analysis of domestic and foreign publications on 

etiology, pathogenesis, clinical presentation, differential diagnosis and 
treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis in Crohn’s disease 
has been conducted. 40 % of patients were found to have changes in 
the oral mucosa, which manifested clinically as aphthous ulcers on the 
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mucous membrane of the cheeks, lips and tongue. In 60 % of patients, 
the damage of the oral mucosa appears before changes in the intestinal 
mucosa and related intestinal symptoms; in one third of patients, they are 
the primary manifestations of Crohn’s disease. For differential diagnosis, 
it is important to conduct a histological study of aphthae and colonoscopy, 
capsular endoscopy with biopsy and histological examination of affected 
areas of the intestine. The treatment is complex.

Key words: chronic recurrent aphthous stomatitis, Crohn’s disease, 
etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.

Відомості про авторів:
Волосовець Тетяна Миколаївна — доктор медичних наук, про-

фесор, професор кафедри стоматології Інституту стоматології Націо-
нальної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 
Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 484-01-63.

Фелештинська Оксана Ярославівна — аспірант кафедри 
стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Доро-
гожицька, 9, тел.: (044) 484-01-63.

УДК 616. 24–057–07] 622

ХРОНИЧЕСКОЕ ОБСТРУКТИВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ЛЕГКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

У РАБОЧИХ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 
ДОСТИЖЕНИЯ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Р. В. Рубцов, Т. А. Ковальчук
ГУ «Украинский научно-исследовательский институт промышленной 

медицины», г. Кривой Рог
Резюме. На основе анализа данных о современных взглядах на 

диагностику хронического обструктивного заболевания легких про-
фессиональной этиологии у рабочих горнорудной промышленности 
изложены основные направления в изучении данной проблемы. С 
позиций современных знаний, отраженных в международных со-
глашениях, национальных унифицированных клинических прото-
колах, раскрыты патогенетические механизмы развития болезни, 
как основы разработки новых критериев диагностики и эффектив-
ных методов профилактики. Указано на нерешенные еще вопросы 
согласования нормативных документов в отношении хронического 
обструктивного заболевания легких профессиональной этиологии. 
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Отражены принципы верификации профессионального характера 
болезни у рабочих горнорудной промышленности.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание 
легких, клиника, диагностика, горнорудная промышленность.

Введение. Известно, что хроническое обструктивное заболева-
ние легких (ХОЗЛ) является одним из наиболее тяжелых и распро-
страненных заболеваний, определяющих высокую инвалидизацию, 
дает существенные экономические потери, занимая четвертое ме-
сто в структуре смертности, имеет стойкую тенденцию к увеличению 
распространенности в ближайшем будущем [3, с. 59–63; 18, с. 597–
600; 20, с. 9–10]. ХОЗЛ профессиональной этиологии представляет 
собой одно из наиболее распространенных заболеваний в структуре 
профессиональной патологии Украины [5, с. 34–38; 8, с. 464–475; 
13, с. 17–26]. Занимая в структуре профессиональной заболевае-
мости более 60 %, ХОЗЛ профессиональной этиологии выявляется, 
прежде всего, у рабочих горнорудной, угольной, металлургической 
промышленности, где условия труда характеризуются воздействием 
на органы дыхания комплекса неблагоприятных факторов производ-
ственной среды — органической и неорганической пыли, токсиче-
ских аэрозолей, веществ раздражающего действия [8, с.34–38;15, 
с.352–357; 17, с.82–84].

Правильная оценка и учет клинических проявлений болезни, 
внедрение современных принципов диагностики определяют новые 
возможности для разработки методов эффективной профилактики 
заболевания у этой категории больных. В статье проанализированы 
основные современные положения диагностики ХОЗЛ профес-
сиональной этиологии у рабочих горнорудной промышленности, 
позволяющие объективно оценивать тяжесть течения болезни, ра-
ционально подходить к разработке и проведению вторичной профи-
лактики болезни.

Цель. Определение, в соответствии с последними данными, 
современных научно-обоснованных клинических признаков, состав-
ляющих основу диагностики ХОЗЛ профессиональной этиологии у 
рабочих горнорудной промышленности — «краеугольного камня» 
эффективной профилактики заболевания у этой категории больных.

Результаты. Современные представления о диагностике ХОЗЛ 
основаны на концепции Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Diseases (GOLD) — совместном проекте Института сердца, легких 
и крови (США) и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 
Принятая в 1998 году, она определяет ХОЗЛ как заболевание, ко-
торое можно предотвратить и лечить. Это заболевание характери-
зуется стойким ограничением проходимости дыхательных путей, 
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которое, как правило, прогрессирует и ассоциируется с усиленным 
воспалительным ответом дыхательных путей на вдыхание токсиче-
ских частиц и газов [12, с. 6–7; 20, с. 6; 24, с. 1–3].

Следует отметить, что в последние годы GOLD абсолютно четко 
формулирует понятие ХОЗЛ профессиональной этиологии, как бо-
лезненное состояние, развивающееся у некурящих лиц, подвергаю-
щихся воздействию на производстве пыли органического или неор-
ганического происхождения, а также химических веществ и газов [20, 
с. 7; 24, с. 4–8; 28, с. 997–1004].

В основе клинической диагностики ХОЗЛ профессиональной 
этиологии лежит оценка основных симптомов болезни — одышки и 
кашля. Использование модифицированной шкалы одышки, предло-
женной Медицинским Исследовательским Советом (МИС), а также 
Теста оценки болезни (ТОБ) позволяет оценить выраженность симп-
томов ХОЗЛ [12, с. 10; 21, с. 113–129]. Бальная оценка выраженности 
одышки варьируется от 0 баллов — одышка возникает только при 
очень интенсивной нагрузке до 4 баллов — одышка, которая не поз-
воляет больному выходить за пределы своего дома или появляется 
при одевании или раздевании. В свою очередь, ТОБ позволяет вра-
чу определить влияние ХОЗЛ на благополучие и ежедневную жиз-
нь пациента, с этим заболеванием. Следует отметить, что оценка в 
баллах этого теста помогает оптимизировать проводимое лечение, 
объективно оценивать его эффективность [12, с. 80–81].

Следующим наиболее важным разделом в верификации диагно-
за ХОЗЛ является спирометрия. Определение степени выраженно-
сти ограничения проходимости дыхательных путей позволяет оце-
нить прогноз и эффективность выбранного лечения. Отношение 
объема форсированного выдоха за секунду (ОФВ1) к форсирован-
ной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) после приема бронхолитика 
менее 70 %. Тяжесть обструкции бронхов оценивается также исходя 
из уменьшения ОФВ1. Степень обструкции бронхов соответствует 
следующим показателям: легкая (GOLD1) ОФВ1≥ 80 %; умеренная 
(GOLD2) 80 >ОФВ1≥ 50 %; тяжелая (GOLD3) 30 ≤ ОФВ1< 50 %; край-
не тяжелая (GOLD4) ОФВ1< 30 % [12, с.82].

В последнее время особое внимание уделяется учету обострений 
ХОЗЛ в течении предыдущего года. Именно этот показатель опреде-
ляет низкую или высокую степень риска прогрессирования болезни.

В целом, согласно международным соглашениям и принятым в 
Украине унифицированным клиническим протоколам оказания меди-
цинской помощи и медицинской реабилитации при ХОЗЛ, диагности-
ка этого заболевания основана на схеме связей между клинической 
симптоматикой, показателями спирометрии и числом обострений, 
определяющих группы больных (таблица) [12, с.83].
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Таблица

Связи между симптомами, спирометрической классификацией
 и рисками обострений в будущем

GOLD класификация

4
C D ≥ 2 Анамнез 

обострений 
за предыдущий 

год

3
2

A B
1

1 0
МИС < 2 МИС ≥ 2
ТОБ < 10 ТОБ ≥ 10

Симптомы

У пациентов группы А (низкий риск, мало симптомов) выявляет-
ся, как правило, GOLD 1 или GOLD 2 и/или ≤ 1 обострения за год, 
МИС < 2 , ТОБ <10; в группе B (низкий риск, много симптомов) — 
GOLD 1 или GOLD 2 и/или ≤ 1 обострения за год, МИС ≥ 2 , ТОБ ≥10; 
в группе С (высокий риск, мало симптомов) — GOLD 3 или GOLD 
4 и/или ≥ 2 обострений за год, МИС < 2, ТОБ <10; в группе D (высокий 
риск, много симптомов) — GOLD 3 або GOLD 4 и/или ≥ 2 обострений 
за год, МИС ≥ 2, ТОБ ≥10 [12, с.83].

На сегодняшний день, в основе верификации диагноза ХОЗЛ 
профессиональной этиологии у рабочих горнорудной промышлен-
ности лежит постулат о воздействии на организм работающих про-
изводственной пыли, содержащей двуокись кремния, концентрация 
которого превышает предельно-допустимую [2, с. 306–312; 10, с. 
34–39; 17, с. 82–84].

Длительное, как правило не менее 10 лет, воздействие этого фак-
тора приводит к появлению у работающего частых респираторных 
инфекций. Как правило, характерной особенностью течения данного 
заболевания является клиническая трансформация так называемой 
«бронхитической» симптоматики вследствие частых респираторных 
инфекций в клинике хронического бронхита, для которого характер-
но наличие хронического кашля с\или без выделения мокроты не ме-
нее трех месяцев в течении последних двух лет. Отличительной осо-
бенностью этого состояния является отсутствие обструкции бронхов 
[11, с.35–38; 16, с.119–121].

При этом, в слизистой оболочке бронхов возникают и прогрес-
сируют процессы гиперпродукции слизи бокаловидными клетками и 
железами подслизистого слоя, изменяется реология бронхиальной 
слизи: увеличивается ее вязкость и адгезивность, снижается элас-
тичность. Это способствует ухудшению мукоциллиарного клиренса, 
появлению мукостаза, развитию микробной колонизации и. в ито-
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ге, нарушению бронхиальной проходимости [7, с. 79–83; 16, с. 120]. 
Возникающие изменения трахеобронхиального секрета, увеличи-
вающие вязкость мокроты, создают благоприятные условия для пер-
систирования воспаления. В бронхиальном секрете уменьшается 
концентрация иммуноглобулина А, лизоцима, нарушается регуляция 
в системе цитокинов [6, с. 14–16; 9, с. 54–57; 19, с. 18–41; 20, с. 15–
16]. Происходит активация провоспалительных интерлейкинов (IL–8, 
IL–6, IL–17, IL–32), а также фактора некроза опухоли (TNF-2), фер-
мента (INF-g), тимического стромального лимфопротеина (TSLP). 
Под влиянием этих факторов усиливается экспрессия адгезивных 
молекул (Р- и Е-селектинов) на эндотелиальных клетках, что ведет 
к прикреплению нейтрофилов к сосудистой стенке с помощью спе-
циальных рецепторов [15, с. 353-357; 26, с. 276–286; 30, с. 193–203]. 
Проникая в межклеточное пространство, нейтрофилы выделяют 
провоспалительные медиаторы (лейкотриен В4, фактор активации 
тромбоцитов — ФАТ, 12–НЕТЕ, простагландины Е2 и Е2а, а также 
протеазы и кислородные радикалы, обладающие мощным деструк-
тивным потенциалом) [7, с. 79-83; 9, с. 54–57; 23, с. 397–412]. Наря-
ду с нейтрофилами, в формирование воспаления вносят свой вклад 
макрофаги, Т-лимфоциты, эозинофилы, эпителиальные клетки. При 
тяжелой форме ХОЗЛ увеличивается содержание естественных кил-
леров (NK) [11, с. 35–38; 18, с. 604; 21, с. 113–129].

В периферической крови происходит увеличение С– реактивного 
белка, активация «цитокинового каскада» IL-8, IL-6 и TNF-2 при увели-
чении содержания секреторного белка в клетках Клара, лейкоцитов, 
фибронектина, хрящевого гликопротеина (YKL–40) [1, с. 8–8; 19, с. 
18–41; 25, с. 752–763]. Особую роль в прогрессировании ХОЗЛ про-
фессиональной этиологии играет дефицит секреторного иммуногло-
булина А (SIgA), который ведет к увеличению инфильтрации СD4(+) 
и СD8(+) лимфоцитами — ключевого звена в запуске процессов ре-
моделирования эпителия бронхов [26, с. 276–286; 28, с. 997–1004].

Большой интерес при диагностике ХОЗЛ профессиональной 
этиологии представляют генетические факторы риска развития бо-
лезни. Наиболее изученным среди них является наследственный 
дефицит α–1–антитрипсина — циркулирующего ингибитора протеаз 
в сыворотке крови. Доказано, что дефицит этого фермента является 
причиной развития ХОЗЛ только у части обследованных больных [27, 
с.36]. Доказана также важность влияния аллельных полиморфных 
генов матриксной металлопротеазы –12 (ММР–12) на развитие ле-
гочной недостаточности вследствие развития обструкции бронхов 
[11,с.35–38; 22, с.90; 26, с.276–286].

В целом процессы повреждения в бронхах при ХОЗЛ составля-
ют суть хронического воспаления при этом заболевании. Они регу-
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лируются большим количеством экзогенных и эндогенных про — и 
противовоспалительных медиаторов и проявляются на всех уровнях 
респираторной системы: защитной слизи, клеток эпителия, интер-
стициальной ткани.

Одним из нерешенных вопросов диагностики ХОЗЛ профес-
сиональной этиологии является несоответствие положений GOLD и 
классификации пылевого бронхита (ПБ), утвержденных Постановле-
ним Кабинета Министров Украины № 1662 от 08.11.2000 года «Пе-
речнем профессиональных заболеваний» [14, с.9]. Согласно этому 
документу при классификации ПБ различают три стадии. Первая 
стадия представляет собой вариант доброкачественного течения 
болезни без обструктивных нарушений. Малосимптомность этой 
стадии ПБ отражает формирование патологического процесса, ко-
торое следует рассматривать как «предболезнь» [15, с.352–357; 16, 
с.121]. Данные объективного обследования, дополнительные ме-
тоды диагностики в период ремиссии не показывают отклонений от 
нормы. При бронхоскопическом исследовании выявляются признаки 
атрофического бронхита и трахеита. На второй стадии ПБ появля-
ются основные симптомы болезни (кашель, одышка, выделение мо-
кроты). Формируются и прогрессируют явления обструкции бронхов, 
что подтверждается показателями спирометрии после проведения 
лекарственных проб с бронходилятаторами. Прогрессирование ин-
фекционно-воспалительных процессов в слизистой оболочке брон-
хов способствует нарастанию ее атрофии, снижению защитных 
свойств. В сыворотке крови увеличивается уровень фибриногена, 
С — реактивного белка, изменяется соотношение белковых фрак-
ций. Увеличивается активность кислой и щелочной фосфатаз, отме-
чается нейтрофильный лейкоцитоз, увеличивается СОЭ. Прогресси-
рование этих процессов ведет к формированию эмфиземы легких, 
легочной недостаточности. Следует отметить, что указанные изме-
нения имеют стойкий характер, однако, под воздействием лечения 
могут подвергаться обратному развитию [10, с.34–39; 15, с.352–357; 
17, с.86–87].

Прогрессирование болезни приводит к формированию тяжелых 
форм патологии с наличием необратимых выраженных осложнений. 
Их квалифицируют как ПБ третьей стадии. Для этой категории боль-
ных характерны жалобы на одышку в покое, усиливающуюся при 
малейшей физической нагрузке, постоянный кашель с выделением 
мокроты, возможны приступы удушья. Характерен внешний вид 
больных: выраженный акроцианоз, иногда диффузный, эмфизема-
тозная форма грудной клетки, участие в дыхании вспомогательных 
мышц. При бронхоскопическом исследовании выявляются измене-
ния архитектоники бронхиального дерева с деформацией отдельных 
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его участков, нарастанием дистонии мембранозной стенки бронхов 
и трахеи, гиперсекреция с обструкцией бронхиального дерева. По-
казатели спирограммы резко снижаются, оксигенация крови кисло-
родом до 85-80 % и ниже. При рентгенологическом исследовании 
выявляются выраженные признаки эмфиземы легких, брохитический 
пневмосклероз, в ряде случаев спаечные процессы в плевральных 
полостях Тяжесть заболевания усугубляется хроническим легочным 
сердцем, которое лежит в основе легочно-сердечной недостаточнос-
ти. Для этой стадии ПБ характерно непрерывно-рецидивирующее 
течение [16, с.125; 17, с.87; 18, с.618].

В целом диагностика ХОЗЛ профессиональной этиологии у 
рабочих горнорудной промышленности состоит из двух этапов. На 
первом этапе определяется характер клинических проявлений бо-
лезни, степень функциональных нарушений, характер течения, а 
также фаза (обострение или ремиссия) заболевания. После уста-
новления основного диагноза, степени выраженности осложнений, а 
также риска его прогрессирования, наступает очередь определения 
профессионального характера ХОЗЛ. На этом этапе следует руко-
водствоваться следующими критериями: достаточный стаж работы 
в условиях воздействия производственных поллютантов не менее 
7–10 лет, подтвержденный записью в трудовой книжке; действие 
производственной пыли на рабочих местах, а также данных о на-
личии других производственных факторов, подтвержденные инди-
видуальной санитарно-гигиенической характеристикой; особенности 
развития болезни — начало, характер течения, наличия других за-
болеваний в анамнезе, подтвержденные выпиской из амбулаторной 
карты [15, с.352-357;16, с.127; 17, с. 476].

Приведенные данные лежат в основе главных признаков, позво-
ляющих определять основные клинико-функциональные особенности 
ХОЗЛ профессиональной этиологии. Исходя из них, следует заклю-
чить, что диагностика данного заболевания у рабочих горнорудной 
промышленности базируется на учете клинических, функциональных, 
лабораторных проявлений, определяющих патогенетические меха-
низмы заболевания. Основываясь на унифицированных подходах, 
изложенных в GOLD, при диагностике ХОЗЛ профессиональной этио-
логии следует также учитывать воздействие на организм работаю-
щего производственной кремнийсодержащей пыли, превышающей 
предельно-допустимые концентрации, время воздействия в течение 
рабочей смены, а также достаточный стаж работы в неблагоприятных 
условиях. Важно отметить необходимость внесения изменений в пе-
речень профессиональных заболеваний в соответствии с принятыми 
в Украине «Унифицированными клиническими протоколами» на ос-
нове Международных соглашений по диагностике ХОЗЛ.
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Выводы. В целом, исходя из приведенных данных, следует 

сделать вывод, что диагностика ХОЗЛ профессиональной этиоло-
гии у рабочих горнорудной промышленности базируется на учете 
основных клинических, функциональных, лабораторных признаках, 
отражающих патогенетические механизмы развития болезни. Ос-
новываясь на унифицированных подходах, изложенных в клиниче-
ских протоколах медицинской помощи и медицинской реабилитации 
при ХОЗЛ, в диагностике данного заболевания профессиональной 
этиологии следует учитывать воздействие на организм работаю-
щих производственной кремний содержащей пыли, превышающей 
предельно — допустимые концентрации, время ее воздействия 
в течение рабочей смены, а также достаточный стаж работы в не-
благоприятных условиях добычи, транспортировки и переработки 
железной руды. Важным будет отметить внесение изменений в пе-
речень профессиональных заболеваний современных принципов 
классификации ХОЗЛ профессиональной этиологии, что позволит 
оптимизировать подходы к разработке новых методов диагностики 
и профилактики заболевания в соответствии с современными меж-
дународными документами, определяющими стратегию программ 
контроля и управления рисками данного заболевания.
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Хронічне обструктивне захворювання легень професійної 
етіології у працівників гірничорудної промисловості: 

клініко-діагностичні особливості. 
Досягнення та невирішені проблеми

Р. В. Рубцов, Т. А. Ковальчук
ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»,

м. Кривий Ріг
Резюме. На основі аналізу даних про сучасні погляди на діагнос-

тику хронічного обструктивного захворювання легень професійної 
етіології у працівників гірничорудної промисловості викладені основ-
ні напрямки з вивчення цієї проблеми. З позицій сучасних знань, які 
відображенні у міжнародних узгодах, національних уніфікованих клі-
нічних протоколах, розкрито патогенетичні механізми розвитку захво-
рювання, як основи розробки нових критеріїв діагностики та ефек-
тивних методів його профілактики. Вказано на невирішені питання 
узгодження нормативних документів щодо хронічного обструктивно-
го захворювання легень професійної етіології. Викладені принципи 
верифікації професійного характеру захворювання у працівників гір-
ничорудної промисловості.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, 
клініка, діагностика, гірничорудна промисловість.

Chronic obstructive pulmonary diseases in ore mining 
employees: clinical diagnostic features. Achievements and 

unsolved issues
R. V. Rubtsov, Т. А. Коvalchyk

SI “Ukrainian Scientifi c-Research Institute of Industrial Medicine”, Kryvyi Rih
Abstract. Based on the analysis of the data on current diagnosis of 

chronic obstructive pulmonary diseases of professional etiology in ore 
mining employees there have been outlined the main ways of studying 
this issue. From the standpoint of today’s knowledge, stated in the 
international treaties and national standardized clinical protocols, the 
pathogenetic mechanisms of diseases as the basis for development of 
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new diagnostic criteria and effective methods for its prevention have been 
shown. The unsolved issues of harmonization of regulations as to chronic 
obstructive pulmonary of professional etiology have been underlined. The 
verifi cation principles of professional nature of the diseases in ore mining 
workers have been developed.

Key words: chronic obstructive pulmonary diseases, clinic, 
diagnosis, mining industry.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ ЛІКУВАННЯ 
СЕРЕД ХВОРИХ З ГЛАУКОМОЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

В. В. Санін, О. Б. Горак, М. В. Сковрон, Л. П. Новак, 
Л. П. Тутченко, Н. В. Новак

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

Резюме. За допомогою пошукових баз даних PubMed, Cochrane, 
aao.org, літератури з 1981 до 2017 року, було відібрано та проаналі-
зовано дослідження, в яких оцінено дотримання режиму лікування 
хворих з глаукомою. Індивідуальний підхід в виборі режиму лікуван-
ня, заохочення в дотриманні призначень, «школа» глаукоми та наяв-
ність достатньої кількості часу під час консультації є запорукою успіху 
в лікуванні хворих з глаукомою.

Ключові слова: комплаєнс, дотримання призначень, постійність 
лікування, гіпотензивна терапія, глаукома

Вступ. Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здо-
ров’я, серед існуючих причин сліпоти, друге місце в світі займає 
глаукома — хронічне прогресуюче захворювання зорового нерва. 
Глаукома потребує пожиттєвого лікування, і запорукою успіху є вза-
єморозуміння між хворим та лікарем, дотримання дозування ліків, 
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часу, способу їх застосування та постійність виконання призначень. 
Під час ведення хворих з глаукомою, слід пам`ятати про можливість 
порушення плану, режиму лікування та рекомендацій. Для підвищен-
ня комплаєнсу, в практиці лікаря-офтальмолога, необхідно усвідом-
лювати наявність причин недостатнього лікувального ефекту як з 
боку фахівців, так і з боку пацієнтів.

Мета. Дослідження питання дотримання режиму лікування се-
ред пацієнтів з глаукомою.

Матеріали та методи. За допомогою баз даних PubMed, 
Cochrane, aao.org, було проведено аналіз 135 публікацій (з 1981 по 
2017 роки), присвячених питанню дотриманню режиму лікування се-
ред пацієнтів з глаукомою.

Результати. В цілому, рівень дотримання лікувального режиму 
проаналізовано у 4786 хворих на глаукому. У розглянутих роботах 
використовувались методи анкетування, опитування, контролю кіль-
кості медикаментів та навчання пацієнтів. Під час аналізу відібраних 
робіт було встановлено необхідні дані для підвищення комплаєнсу в 
практиці лікаря-офтальмолога. Виявлено:

1) Рівень дотримання призначень коливається від 25 % до 85 %, 
в середньому — 56 %;

2) Рівень недотримання призначень:
– Легкий та середній перебіг захворювання — 61 %;
– Тяжкий перебіг хвороби — 42 %;
– Призначення більше двох видів крапель — 59 %;
– Призначення незручного часу та частоти закрапувань — 44 %;
– Забудькуватість пацієнтів — 28 %;
– Недоступність ліків — 15 %;
– Брак навичок закрапування — 5 %;
3) Навчання пацієнтів в школі глаукоми мало позитивний ефект. 

До початку занять рівень обізнаності — 54 %, після закінчення шко-
ли — 85 %, через 6 міс після закінчення — 71 %;

4) Кожен пацієнт потребує індивідуального підходу в виборі ре-
жиму лікування та способу дотримання призначень.

Так, у дослідженнях Cindy Ung et al. [4] взяло участь 126 пацієнтів 
з різним ступенем глаукоми. Дослідження тривало 1 рік. Встановлено, 
що 58 % пацієнтів з тяжким перебігом симптомів чітко слідували при-
значенням лікаря і відповідно 42 % не дотримувались призначень. 
Натомість, 39 % пацієнтів з легкою та середньою тяжкістю симптомів 
чітко слідували призначенням лікаря, а 61 % не дотримувались їх. 
Було встановлено що вік, стать, рівень освіти, расова приналежність, 
тривалість захворювання, кількість медикаментів не є статистично 
важливими в питанні суворого дотримання лікарських призначень. 
Натомість підтверджено — пацієнти з легким та середнім перебігом 
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симптомів частіше не слідували лікарським призначенням, ніж паці-
єнти з тяжким перебігом симптомів.

Згідно з даними И. Г. Долговой [1], 246 пацієнтів відвідували 
заняття в «Школі Глаукоми». До початку навчання 85 % пацієнтів 
знали, що таке глаукома та уявляли в загальних рисах будову ор-
гану зору, а також перебіг патологічних процесів при глаукомі. При 
вивченні обізнаності з факторами ризику встановлено: 85 % наз-
вали високий очний тиск як причину розвитку глаукоми, 76 % обра-
ли генетичну схильність до захворювання, 21 % вказали на вплив 
коливань артеріального тиску як можливу причину ПВКГ, 14 % 
визначили вік як фактор ризику, 21 % вказали, що знають норми 
ВОТ. Серед пацієнтів 78 % впевнені в необхідності постійного лі-
кування. Близько 20 % пацієнтів не мають мотивації до лікуван-
ня. Також 22 % вважають, що крапати необхідно час від часу або 
при виникненні неприємних відчуттів. До початку занять в «Школі 
Глаукоми» обізнаність хворих оцінена на рівні 54 %, після занять 
рівень досягнув 87 %, а через 6 місяців після закінчення навчання 
склав 71 %.

У спільному дослідженні 4 клінік Сполучених Штатів Америки, за 
даними Betsy Sleath et al. [3] взяло участь 324 пацієнти. Було віді-
брано пацієнтів, які користуються більше ніж 1 видом крапель од-
ночасно. Для кожного пацієнта було розроблено індивідуальний ре-
жим лікування та консультацій. Також було враховано, що відчуття та 
проблеми пацієнтів можуть впливати на рівень дотримання призна-
чень. Мета дослідження — виявити пацієнтів, що недотримувались 
всіх призначень за попередній тиждень. Звіт дослідження вказує, що 
60 % пацієнтів мали 1 або більше проблем за попередній тиждень, 
тобто не виконували всіх призначень. Причини були різноманітними, 
найпоширеніші з них: незручний час закрапування, забудькуватість, 
недоступність ліків та необізнаність. Режим лікування кожного паці-
єнта може бути покращено шляхом обговорення можливих проблем 
та цілей при лікуванні глаукоми.

Patel S. C. сумісно з Spaeth G. L. [12] провели анкетування 100 
хворих з глаукомою. Предмет дослідження — хворі, що перебувають 
на консервативному лікуванні. Пацієнти звітували про періодичність 
пропуску закрапувань, причини пропусків та відмову від закрапувань. 
Не дотримувались призначень 59 % пацієнтів. Було визначено на-
ступні причини: забудькуватість, знаходження поза домівкою, незруч-
ний час або частота закрапувань, побічний вплив.

У роботі Alward P. D., Wilensky J. T. [2] визначали рівень CO2 у 87 
пацієнтів, що приймають вуглекислий інгібітор ангідрази. Пацієнтів 
було розподілено на три групи:

1) «Виконують призначення» — рівень СО2 менше 20 mEq/L;
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2) «Частково виконують призначення» — рівень СО2 від 

20 mEq/L до 25 mEq/L; 
3) «Цілком не виконують призначень» — рівень СО2 більше 

25 mEq/L. 
Отримано наступні результати: виконують призначення — 44 %, 

частково виконують — 22 %, не виконують призначень — 35 %.
У дослідженні Konstas A. G. et al. [9] взяло участь 100 пацієнтів. 

Метод опитування — відкрита бесіда з хворими. Шляхом запитань 
про кількість пропущених закрапувань та їх причину досліджували 
дотримання призначень лікаря. Мета пошуку — пропуск більше двох 
закрапувань на тиждень. Клінічно значиме недотримання призна-
чень склало 44 %. Серед них, з причин свідомого недотримання — 
29 %, несвідомого недотримання — 15 %. Були виявлені наступні 
причини: відсутність відчутних змін в порівнянні без лікування або 
з лікуванням — 34 %, забудькуватість — 28 %, незручна частота за-
крапувань — 16 %, недоступність призначених ліків — 15 %, ніхто не 
може закрапати краплі — 5 %.

Згідно з дослідженнями Gurwitz J. H. et al. [8], було оцінено рівень 
дотримання режиму лікування у 616 пацієнтів з глаукомою. Тих, хто не 
дотримувався 80 % призначень, визнавали «не виконуючими призна-
чення», і в подальшому визначали кількість днів без терапії. «Невико-
нуючих призначення» виявлено 25 %, в середньому ними пропущено 
104 дні терапії за 12 місяців, з частотою відвідування офтальмолога 
менше 2 разів за 12 місяців. Для порівняння, в групі «Виконуючих при-
значення», в середньому пропущено 7 днів терапії за 12 місяців.

У іншому дослідженні Gurwitz J.H. et al. [7] взяло участь 2440 
пацієнтів за 12 місяців. Досліджувались пацієнти з різною кількістю 
призначених антиглаукомних препаратів (більше двох). Пацієнти, які 
не закрапували хоча б одні призначені гіпотензивні краплі цілий рік, 
відносились до “невиконуючих призначення” — таких виявлено 23 %. 
В середньому кожний пацієнт пропустив 112 днів терапії. Визначе-
но залежність між кількістю призначених препаратів та дотриманням 
призначеного режиму лікування — більша кількість препаратів при-
зводить до зростання рівня недотримання призначень.

По питаннях пропуску закрапувань гіпотензивних крапель 
MacKean J. M., Elkington A. R. [11] опитали 168 пацієнтів. З поміж них 
58 % вказали, що ніколи не пропускають закрапування, 21 % паці-
єнтів зазначили, що час від часу випадково пропускають 1 закрапу-
вання на тиждень, 12 % пацієнтів слідують половині від прописаного 
режиму, 2 % пацієнтів слідують менше, ніж половині від прописаного 
режиму лікування. Серед головних причин порушення режиму ліку-
вання найчастіше були названі забудькуватість та незручність при-
значеного режиму лікування.
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У роботі Rotchford A. P., Murphy K. M. [14] представлено звіт про 

141 пацієнта, стосовно пропущених закрапувань. Було встановлено, 
що 24 % пацієнтів часто або систематично пропускають закрапуван-
ня, а 51 % пацієнтів закрапували краплі в недостатній кількості. В се-
редньому такі пацієнти пропускали 85 днів закрапувань за 12 місяців 
( максимум 165 днів).

Власні дані наводять Kosoko O. et al. [10]. Методами анкетуван-
ня, структурованого телефонного опитування, порівняння випадків 
дотримання та недотримання призначень дослідили 438 пацієнтів. 
Метою їх дослідження стали причини пропуску запланованих відвіду-
вань офтальмолога. Дотримання режиму візитів офтальмолога вста-
новлено на рівні кожних 3,5-8,5 місяців. Було встановлено залежність 
між пропуском відвідувань та:

-незадоволенням від значного часу очікування в клініці;
-невиконанням призначеного лікування;
-відсутністю попередніх призначень (необхідно пояснювати па-

цієнтам про необхідність подальших візитів, навіть при відсутності 
попередньо призначеного лікування).

Висновки. Питання ведення хворих з глаукомою є відкритим до 
обговорення і потребує подальшого вивчення. Рівень дотримання лі-
карських призначень пацієнтами (комплаєнсу) в розглянутих роботах 
складає 25 % — 85 %, в середньому 56 %. Фактори недотримання 
призначень, в оглянутій літературі, пояснюються причинами як з боку 
лікарів, так і з боку пацієнтів. Врахування наявних даних може бути 
використано для підвищення дотримання лікарських призначень па-
цієнтами з глаукомою.

Бажання і можливість лікаря виділити на кожного хворого достатню 
кількість часу, щоб відповісти на всі його запитання, позитивно впливає 
на дотримання призначень пацієнтами. Також важливо пам`ятати — 
пацієнти з легким та середнім перебігом хвороби частіше не слідують 
лікарським призначенням, ніж пацієнти з тяжким перебігом хвороби. 
Згідно з проаналізованими результатами встановлено, що кожен паці-
єнт — це індивідуальність, і потребує особливого підходу в виборі ре-
жиму лікування та способу заохочення в дотриманні призначень.
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Исследование соблюдения режима лечения среди 
больных с глаукомой

В. В. Санин, О. Б. Горак, М. В. Сковрон, Л. П. Новак, 
Л. П. Тутченко, Н. В. Новак

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

Резюме. С помощью поисковых баз данных PubMed, Cochrane, 
aao.org, литературы с 1981 по 2017 год, были отобраны и проана-
лизированы исследования, в которых оценено соблюдение режима 
лечения больных с глаукомой. Индивидуальный подход в выборе 
режима лечения, побуждение в соблюдении назначений, «школа» 
глаукомы и наличие достаточного количества времени во время кон-
сультации являются залогом успеха в лечении больных с глаукомой.

Ключевые слова: комплаенс, следование назначениям, посто-
янство лечения, гипотензивная терапия, глаукома
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Studying treatment compliance of patients with glaucoma

V. V. Sanin, O. B. Horak, M. V. Skovron, L. P. Novak, 
L. P. Tutchenko, N. V. Novak

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The issues of treatment compliancein glaucoma 

patients have been extensively reviewed here. Using PubMed, Cochrane, 
aao.org, own databases and the literature from 1981 to 2017 the studies 
to be analyzed were selected. The Individual approach to treatment 
selection, encouraging adherence to treatment, glaucoma “school” and 
a suffi cient amount of time during the consultation are the key factors for 
successful glaucoma treatment.

Key words: compliance, adherence to treatment, persistence, 
hypotensive regimen, glaucoma therapy.
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ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОЯВАМИ СИНДРОМУ СУХОГО ОКА 
ТА РІВНЕМ ВІТАМІНУ D В КРОВІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
М. В. Сковрон, О. Б. Горак, В. В. Санін, Л. П. Новак, 

Л. П. Тутченко, Н. В. Новак
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Резюме. Представлено аналіз даних щодо рівня вітаміну D в си-

роватці крові та розвитку синдрому сухого ока у пацієнтів. Для аналізу 
використано пошукові бази даних PubMed, Cochrane, Scholar Google, 
проаналізовано 36 статей (з 2012 по 2017 роки), присвячених зв’язку 
вітаміну D із синдромом сухого ока. Показано, що одним із чинників 
розвитку синдрому сухого ока є недостатній рівень вітаміну D в сиро-
ватці крові. Пацієнтів із синдромом сухого ока важливо обстежувати 
на предмет дефіциту вітаміну D.

Ключові слова: синдром сухого ока, дефіцит вітаміну D, неста-
більність слізної плівки.

Вступ. Синдром сухого ока (ССО) в даний час є однією з най-
більш актуальних і найменш вивчених тем в офтальмології. Статис-
тичні дані про розповсюдження цієї патології в світі дуже варіюють. З 
цим пов’язані певні труднощі як у діагностиці, так і в лікуванні даної 
патології. Тільки в 2007 році Міжнародний консенсус по синдрому су-
хого ока (DEWs) дав чітке визначення цього стану. З урахуванням 
сучасних наукових даних, були позначені два нарізних камені, що 
лежать в основі цієї патології і що визначають терапевтичні підходи: 
гіперосмолярність слізної плівки і запалення.

Мета. Дослідити зв’язок між проявами синдрому сухого ока та 
рівнем вітаміну D в крові.

Матеріали та методи. За допомогою пошукових баз даних 
PubMed, Cochrane, Scholar Google проаналізовано 36 статтей (з 2012 
по 2017 роки) присвячених зв’язку вітаміну D із синдромом сухого ока.

Результати. Синдром сухого ока — одна з найчастіших причин 
звернення людей до офтальмологів. В основі патогенезу цього захво-
рювання лежить порушення стабільності слізної плівки (СП). Товщи-
на слізної плівки (СП) у здорових людей коливається в залежності від 
ширини очної щілини від 6 до 12 мкм і, в середньому, становить всьо-
го 10 мкм. У структурному відношенні вона неоднорідна і включає в 
себе муциновий (покриває рогівковий і кон’юнктивальний епітелій), 
водянистий і ліпідний шар. Кожному шару притаманні свої морфоло-
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гічні і функціональні особливості. Муциновий шар продукують кели-
хоподібні клітини кон’юнктиви. Він досить тонкий (0,02 - 0,05 мкм) і 
складає лише 0,5 % всієї товщини СП. Його основна функція полягає 
в підтримці гідрофобного епітелію рогівки гідрофільних властивостей, 
що дозволяє утримувати СП на рогівці. Другий, водянистий шар СП 
(продукт секреції додаткових і основних слізних залоз), має товщину 
близько 7 мкм (98 % її поперечного зрізу) і складається з розчинних 
у воді електролітів і органічних низько — і високомолекулярних ре-
човин. Безперервно оновлюючись, водянистий шар СП забезпечує 
доставку до епітелію рогівки і кон’юнктиви кисню, поживних речовин, 
видалення вуглекислого газу, «шлакових» метаболітів, а також відми-
раючих і злущених епітеліальних клітин. Присутні в рідині ферменти, 
електроліти, біологічно активні речовини і навіть лейкоцити зумов-
люють ще ряд її специфічних біологічних функцій. Ліпідна частина 
слізної плівки (СП) перешкоджає надмірному випаровуванню рідкого 
шару слізної плівки, а також тепловіддачі з поверхні епітелію рогівки 
і кон’юнктиви [2]. Розповсюдженість 35 % в загальній популяції, ССО 
є поширеною проблемою для охорони здоров’я, що суттєво впливає 
на якість життя. У відповідності до визначення Міжнародного семі-
нару сухого ока (РІС), сухе око є багатофакторним захворюванням 
сліз і очної поверхні, що призводить до наступних симптомів: диском-
форту, порушення зору, нестабільності слізної плівки з потенційним 
пошкодженням поверхні очного яблука. Він також супроводжується 
збільшенням осмолярності слізної плівки і запаленням очної поверхні 
[7]. Протягом останніх десятиліть багато досліджень показали, що за-
палення є основним механізмом, який грає ключову роль в патогенезі 
ССО [26]. Крім того, запалення очної поверхні пов’язане з надмірним 
випаровуванням слізної поверхні, що призводить до нестабільності 
слізної плівки. Раніше дослідження показали, що зниження запаль-
них цитокінів і збільшення антиоксидантних цитокінів в сльозах може 
поліпшити симптоми і ознаки ССО [12; 13].

Фактори ризику виникнення ССО включають в себе: жіночу 
стать, літній вік, використання комп’ютерів, недостатнє споживання 
омега-3 жирних кислот, дефіцит вітаміну А, рефракційну хірургію, 
застосування променевої та хіміотерапії, трансплантації кісткового 
мозку, цукровий діабет, ВІЛ та лімфотропний Т-клітинний вірус, за-
хворювання сполучної тканини, гепатит С, і використання систем-
них і офтальмологічних препаратів, в тому числі антигістамінних 
препаратів, антидепресантів, транквілізаторів, бета-блокаторів, та 
сечогінних засобів [6; 25]. Час руйнування слізної плівки (TFBUT), 
фарбування рогівки флюоресцеїном, оцінка сльозової плівки і тест 
Ширмера є найчастішими тестами для суб’єктивної оцінки діагнос-
тики синдрому сухого ока [16]. Гіперосмолярність слізної плівки вва-
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жається основним механізмом, що лежить в основі запалення та 
пошкодження поверхні очного яблука. З огляду на це, вимірювання 
осмолярності слізної плівки за допомогою лабораторних технологій, 
а саме TearLab (TearLab Corporation, Сан-Дієго, Каліфорнія, США), 
розглядається як найбільш точний спосіб суб’єктивної оцінки ССО, 
аж до 95 % чутливості [24].

Згідно з даними літератури [1], виділяють три ступеня захворю-
вання в залежності від тяжкості клінічних симптомів ССО. При ССО 
І ступеня тяжкості відзначається наявність суб’єктивних симптомів 
без істотних клінічних проявів, мікроознаки ксероза на тлі рефлектор-
ної гіперлакрімії і часу розриву прерогівкової СП 8,0 сек. При ССО ІІ 
ступеня тяжкості визначається наявність зворотніх клінічних проявів, 
мікроознаки ксероза на тлі помірного зниження сльозопродукції і ста-
більності прерогівкової СП. При ССО ІІІ ступеня тяжкості мають місце 
незворотні наслідки ССО такі як: утворення рубців і лейкома, макро-
ознаки ксероза на тлі вираженого або критичного зниження сльозо-
продукції і стабільності прерогівкової СП [5].

Вітамін D насправді вважається найпотужнішим стероїдним гор-
моном, який регулює клітини, тканини, органи і системи. Його дефіцит 
пов’язують з 17 видами раку, серцево-судинних захворювань, діабе-
ту, розсіяного склерозу, шизофренії і навіть грипу [23]. Виділяють три 
форми вітаміну D: D1 (поєднання ергостеролу та люмінестеролу, D2 
(ергокальциферол) та D3 (холекальциферол). Вітамін D надходить 
із їжею або утворюється в організмі у процесі ендогенного синтезу.

В результаті двох послідовних реакцій гідроксилювання біологіч-
но малоактивних прегормональних форм вітамін D піддається пере-
творенню в активні гормональні форми: найбільш важливу, якісно та 
кількісно значиму 1a, 25 дигідроксивітамін D3 (1a, 25 (ОН) 2D3, назва-
ний також D гормоном (кальцитріолом) і мінорну — 24, 25 (ОН) 2D3.

Розрізняють два основних типи дефіциту D-гормону. Перший з 
них зумовлений дефіцитом вітаміну D3 – природної прогормональної 
форми, з якої ється активний метаболіт 1a, 25 (ОН) 2D3. Цей тип де-
фіциту вітаміну D пов’язують із недостатнім перебуванням на сонці, 
а також з недостатнім надходженням його з їжею. Дефіцит вітаміну 
D нерідко має місце в осіб похилого віку, що мають неповноцінний 
або незбалансований харчовий раціон і низьку фізичну активність. 
Показано, що у людей у віці 65 років і старше спостерігається чо-
тирьохкратне зниження здатності утворювати вітамін D в шкірі. У 
зв’язку з тим, що 25 (ОН) D є субстратом для ферменту 1a - гідрокси-
лази, а швидкість його перетворення в активний метаболіт пропор-
ційна рівню субстрату в сироватці крові, зниження цього показника 
(30 нг/ мл та менше) порушує утворення адекватних кількостей 1a, 
25 (ОН) 2D3. Саме такий рівень зниження 25 (ОН) D в сироватці крові 
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виявлений у 36 % чоловіків і 47 % жінок літнього віку в процесі дослі-
дження (Euronut Seneca Program), проведеного в 11 країнах Західної 
Європи [10]. Встановлено, що D3 регулює синтез білків, ліпідів та гор-
монів, покращує метаболізм кальцію, фосфору, регулює активність 
інсуліну, баланс цукру крові, імунні реакції організму, має протиза-
пальний ефект [3; 18; 20].

Індикатором стану забезпеченості організму вітаміном D3 є ви-
значення рівня його активної форми — 25 (ОН) D. Забезпеченість 
організму вітаміном D3 вважається достатнім, якщо рівень 25 (ОН) D 
сягає 100,0 нмоль/ л, при зниженні до 75 нмоль/ л — розвивається 
гіповітаміноз. Зниження рівня 25 (ОН) D нижче 50 нмоль/ л оціню-
ється як виражений дефіцит вітаміну D3 та є загрозливим для па-
цієнта [11]. Багато досліджень показують зворотню залежність між 
вітаміном D і хронічними захворюваннями, пов’язаних з хронічним 
запаленням, включаючи цукровий діабет, гіпертонію, хвороби серця, 
розсіяний склероз, шизофренію і ревматоїдний артрит [8].

Щодо очей, то досліджено, що рівні вітаміну D впливають на роз-
виток широкого спектру патологій, таких як короткозорість [8], вікова 
макулярна дегенерація [17], діабетична ретинопатія і увеїт [19]. Од-
нак, наскільки нам відомо, популяційні епідеміологічні дослідження 
не оцінювали зв’язок між рівнем вітаміну D і синдромом сухого ока. 
Рогівка, основний компонент поверхні очного яблука, містить рецеп-
тори до вітаміну D і значні концентрації вітаміну D, що говорить про 
те, що вітамін D в рогівці може відігравати певну роль у функціону-
ванні переднього сегменту ока. Таким чином, припустили, що рівень 
вітаміну D в сироватці крові відіграє певну роль в розвитку ССО [28]. 

Так, зокрема, у перехресному дослідженні в Інституті поверхні 
ока, вивчали пацієнтів чоловічої статі із синдромом сухих очей, стан 
яких супроводжувався запаленням поверхні очного яблука. Були 
встановлені сироваткові рівні 25 - D - 3 як такі, що клінічно пов’язані 
з тяжкістю захворювання (Galorі та ін., 2014 ). Проте, більш високі 
рівні вітаміну D в сироватці крові значно корелюють зі зменшенням 
суб’єктивних симптомів недостатнього зволоження ока, як визначено 
в опитувальнику із сухості очей [21].

Demirci G. та ін. [9] оцінювали функцію слізної плівки у пацієнтів з 
дефіцитом вітаміну D, яку проводили з використанням опитувальни-
ка індексу захворювання поверхні ока (OSDI), тесту Ширмера, часу 
руйнування сльозової плівки (TBUT), фарбування флюоресцеїном 
поверхні очного яблука з використанням модифікованої шкали Oxford 
та вимірюють сльозову осмолярність. Виявлено значення сльозової 
осмолярності, шкали оцінки індексу захворюваності очної поверхні 
(OSDI) значно вищі в групі з недостатністю вітаміну D в порівнянні з 
групою, де рівень вітаміну D є в нормі. Щодо тесту Ширмера і резуль-
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тату часу розпаду слізної плівки (TBUT), то в групі з недостатністю 
вітаміну D вони були значно нижчі в порівнянні з групою, де рівень ві-
таміну D є в нормі. Зроблено висновок, що дефіцит вітаміну D пов’я-
заний з гіперосмолярністю слізної плівки та дисфункцією сльозової 
плівки. Пацієнти з дефіцитом вітамінів D можуть бути схильні до су-
хості очей.

За даними B. E. Kurtul та ін. [15] симптоми сухого ока виявлені 
у всіх пацієнтів у досліджуваній групі і 15 % пацієнтів у контрольній 
групі. Дослідники показують, що дефіцит вітаміну D знижує тестові 
значення часу розриву слізної плівки (TBUT) і теста Ширмера та мо-
жуть бути пов’язані з симптомами сухого ока. Для цього досліджува-
ли 34 пацієнти з дефіцитом вітаміну D в сироватці і 21 контрольних 
суб’єктів з нормальним рівнем вітаміну D. У результатах повідомле-
но, що середній час розриву слізної плівки (TBUT) склав 5,18 ± 2,15 і 
7,36 ± 3,10 сек і тест Ширмера склав 12,18 ± 6,44 і 18,57 ± 8,99 мм в 
основній і контрольній групах відповідно. Результати основної групи 
значно нижчі, ніж у контрольній групі (Р = 0,01 і 0,007 відповідно). Се-
редній вміст вітаміну D становить 11,50 ± 1,8 нг/ мл в основній групі і 
32,8 ± 8,72 нг/ мл — у контрольній групі (р = 0,001).

Ki Won Jin та ін. [14] вивчали медичні карти в 92 пацієнтів, які 
відвідали відділення офтальмології в університеті Hallym Kangnam 
з квітня по серпень 2015 року. В них було виміряно рівень D 25(OH). 
Пацієнти були розділені на три групи відповідно до рівня сироват-
ки 25 (OH) D: достатній, незадовільний та дефіцитний. Дискомфорт 
очей вимірювали за допомогою індексу захворювання очної поверхні 
(OSDI), часу розриву слізної плівки (TBUT), фарбування флюоресце-
їном і теста Ширмера. Середній вік пацієнтів склав 53,38 ± 13,69 ро-
ків. Середній рівень сироваткового 25 (OH) D становить 14,41 ± 5,98 
нг/ мл. Результати вказували про наступне: час розриву сльозової 
плівки (TBUT) і розрив секреції позитивно корелюють з рівнем в сиро-
ватці 25 (OH) D. Час розриву сльозової плівки (TBUT) і розрив секре-
ції є менший у вітамін D-дефіцитній групі в порівнянні з контрольною 
групою (р = 0,022 і р = 0,004). Оцінка фарбування флюоресцеїном і 
оцінка OSDI не відрізняються між трьома групами. Час розриву сльо-
зової плівки (TBUT) і сльозової секреції корелюють з рівнями вітаміну 
D в сироватці крові.

Yoon S.Y. та ін. [29] вимірювали сироватковий рівень 25 (ОН) - D 
і рівень цинку та вплив сонячних променів. Дорослі віком не менше 
19 років (N = 17,542) взяли участь в обстеженні. Отримано інформацію 
від учасників опитування про тривалість впливу сонячних променів. 
У досліджені змінними параметрами були: вік, стать, час експозиції 
сонячного світла, регіон проживання, ожиріння, рівень сироваткового 
25 (OH) - D, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, депресія, захво-
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рювання щитовидної залози, атопічний дерматит, регулярні фізичні 
вправи. Середій рівень сироватки 25 (OH) D без синдрому сухого ока 
(ССО) становив 16,90 ± 6,0 і 17,52 ± 6,07 (р < 0,001). Недостатній 
час впливу сонячного світла, неправильний спосіб життя, обмежена 
діяльність і низький рівень 25 (OH) D в сироватці були визнані факто-
рами ризику ССО. Низький рівень 25 (OH) D і невідповідність впливу 
сонячного світла пов’язані з ССО в дорослих. Ці результати свідчать 
про те, що достатня експозиція сонячного світла або використання 
вітаміну D є корисним в лікуванні ССО.

В досліджені Yildirim P та ін. [27] порівнювали поширеність і 
тяжкість симптомів сухості очей в 50 жінок з дефіцитом вітаміну D 
(50 нмоль/ л) і 48 жінок з достатнім рівнем вітаміну D (не менше 
50 нмоль/ л). Використовували три різних тести, щоб діагностувати 
сухість очей: проба Ширмера, час руйнування слізної плівки (TBUT) 
та індекс захворювання очної поверхні (OSDI). За допомого оцінки 
переліку питань (HAQ), за візуальною аналоговою шкалою болю 
(VAS-біль) і тяжкістю шкали втоми, відповідно, отримано показники: 
середні рівні вітаміну D 33,63 нмоль / л і 119 нмоль / л у жінок з дефі-
цитом вітаміну D та у жінок з достатнім рівнем вітаміну D, відповідно. 
Жінки з дефіцитом вітаміну D, мають синдром сухих очей згідно з 
тестом Ширмера у 52 % випадків в порівнянні лише з 4 % в контроль-
ній групі (р = 0,001). 74 % пацієнтів з дефіцитом вітаміну D мають 
сидром сухих очей відповідно до часу розриву слізної плівки (TBUT) 
у порівнянні з 12 % в контрольній групі (р = 0,001). Жінки з дефіцитом 
вітаміну D мають синдром сухих очей відповідно до індексу захво-
рювання очної поверхні (OSDI) в 70 % випадків в порівнянні з 19 % 
в контрольній групі (р = 0,003). Візуальний аналог оцінки болю (VAS-
біль), візуальний аналог оцінки (HAQ) і фарбування флюоресцеїном 
(FSS) у вітамін - D - дефіцитній групі вище, ніж у контрольній групі 
(р < 0,005). Дефіцит вітаміну D міцно асоціюється з сухим оком з точ-
ки зору кількості сліз, стабільності шару слізної плівки, симптомами 
подразнення очей. Вважається, що вітамін D відіграє захисну роль 
у розвитку синдрому сухого ока, ймовірно, за рахунок підвищення 
сльозогінних параметрів плівки і зменшуючи запалення поверхні ока. 
Пацієнти з дефіцитом вітаміну D можуть бути обстеженні на предмет 
синдрому сухих очей. Також вітамін D є корисним для лікування син-
дрому сухих очей, в тому числі хворобливості, почервонінні, зорової 
втоми, підвищеною чутливістю до світла і затуманення зору [27].

Комісаренко Ю. І. та ін. [4] спостерігали взаємозв’язок між важ-
кістю синдрому сухого ока та ступенем недостатності вітаміну D3. 
Так при його недостатності виявлено помірне зниження рівня сльо-
зопродукції. Скарги пацієнтів та ознаки біомікроскопічного ураження 
є більш виражені при рівні 25 (ОН) D — 37,5 нмоль/ л.
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В дослідженні Seok Hyun Bae та ін. [22] показано вплив вітаміну 

D на слізну плівку і симптоми у пацієнтів з ССО, рефрактерного до 
звичайного лікування. Час розриву слізної плівки (TBUT), фарбуван-
ня флюоресцеїном (FSS) та тест Ширмера використано для оцінки 
плівки слізної рідини. Дискомфорт очей оцінено за індексом захво-
рювання поверхні очного яблука (OSDI), візуальною аналоговою 
оцінкою болю (VAS), тяжкістю і тривалістю симптомів. Опитуваль-
ник OSDI був використаний для кількісного визначення симптомів 
сухих очней. В дослідженні показано, що вітамін D сприяє секре-
ції сльозової плівки, знижує розрив і знижує запалення на поверхні 
очного яблука і краю повік. Крім того, вітамін D поліпшує симптоми 
ССО. Також вітамін D є ефективним і корисним засобом для ліку-
вання пацієнтів з ССО, що не піддається звичайному лікуванню. Для 
цього було обстежено 105 пацієнтів із порушенням засвоєння віта-
міну D, який вводили внутрішньом’язово у вигляді ін’єкції холекаль-
циферолу (200000 МО). Середній вік пацієнтів склав 58,21 ± 12,94 
років (21 чоловіків і 84 жінок). Середній рівень сироватки 25 (OH) D 
10,52 ± 4,61 нг/ мл. Час руйнування слізної плівки (TBUT) 3,16 ± 2,27 
сек. при попередній обробці, збільшився до 5,58 ± 2,44 сек. після 
2-х тижнів і 5,19 ± 2,34 сек. після 6 тижнів. Підтверджено, що віта-
мін D є ефективним при лікуванні пацієнтів із синдромом сухого ока, 
рефрактерного до звичайного лікування.

Висновки. Сучасний погляд на взаємозв’язок між рівнем ві-
таміну D та синдромом сухого ока дозволяє стверджувати, що ця 
проблема актуальна у клінічній медицині. В основі патогенезу цьо-
го захворювання лежить порушення стабільності слізної плівки, що 
призводить до появи почервоніння, свербежу, печіння, світлобоязні 
та затуманення зору. Пацієнтів із синдромом сухого ока важливо 
обстежувати на предмет дефіциту вітаміну D, рівень якого може 
бути використаний в лікуванні синдрому сухого ока. Проте недо-
статність інформації стосовно даного питання вказує на необхід-
ність подальшого пошуку.
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Связь между проявлениями 
синдрома сухого глаза 

и уровня витамина D в крови
М. В. Сковрон, О. Б. Горак, В. В. Санин, Л. П. Новак, 

Л. П. Тутченко, Н. В. Новак
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Резюме. Представлен анализ данных по уровню витамина D в 

сыворотке крови и развитию синдрома сухого глаза у пациентов. Для 
анализа использованы поисковые базы данных PubMed, Cochrane, 
Scholar Google, проанализированы 36 статей (с 2012 по 2017 годы), 
посвященных связи витамина D с синдромом сухого глаза. Показа-
но, что одним из факторов развития синдрома сухого глаза является 
недостаточный уровень витамина D в сыворотке крови. Пациентов 
с синдромом сухого глаза важно обследовать на предмет дефицита 
витамина D.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, дефицит витамина D, 
нестабильность слезной пленки.
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Relationship between manifestations 

of the dry eye syndrome and vitamin D 
level in the blood

M. V. Skovron, O. B. Horak, V. V. Sanin, 
L. P. Novak, L. P. Tutchenko, N. V. Novak

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Еducation, Kyiv
Abstract. Using PubMed, Cohrane, Scholar Google 36 papers for 

the period of 2012- 2017 concerning the dry eye syndrome in patients 
with vitamin D defi ciency in the blood have been extensively reviewed. 
Insuffi cient level of vitamin D in the blood has been found as one of 
the risk factors for dry eye syndrome. The role of vitamin D level in the 
treatment of dry eye syndrome has been discussed.

Key words: dry eye syndrome, defi ciency of vitamin D, tear fi lm 
instability.
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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ 
В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ — 
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького 
національного медичного університету імені М. І. Пирогова, м. Вінниця

Резюме. В оглядовій статті розглянуті особливості та складові 
соціальної реабілітації колишніх військовослужбовців, в першу чер-
гу — учасників антитерористичної операції (АТО), які стали інвалі-
дами, її зв’язок з соціальним захистом, соціальною роботою і соці-
альним обслуговуванням. Представлені об’єкти діяльності, функції 
та специфічні прийоми роботи спеціаліста із соціальної роботи, його 
відмінності від соціального працівника. Розглянуті особливості співп-
раці державних інституцій з громадськими організаціями. Наведені 
приклади діяльності деяких регіональних відділень соціальної під-
тримки учасників АТО та їх сімей.

Ключові слова: соціальна реабілітація, соціальна робота, учас-
ники антитерористичної операції, інваліди.

Наукові дослідження показали, що проблеми, з якими колишні 
військовослужбовці, учасники локальних військових конфліктів та ін-
валіди бойових дій (БД) стикаються щодня — соціальні (низький со-
ціальний статус, незатребуваність, відчуженість в сім’ї і суспільстві, 
незадоволеність житловими умовами, характером та умовами праці 
тощо). [2; 3; 5; 7-9; 13; 20-22; 24] Тому даний компонент в ланцюгу 
медичних, психологічних та інших проблем є одним з найважливіших.

Враховуючи роль соціальних факторів у виникненні інвалідно-
сті, провідним напрямком соціальної політики щодо інвалідів визна-
чена комплексна реабілітація, яка полягає у відновленні здібнос-
тей людини до побутової, суспільної та професійної діяльності на 
рівні, що відповідає її фізичному, психологічному та соціальному 
потенціалу. Однією із складових комплексної реабілітації є соціаль-
на реабілітація.

Соціальна реабілітація — система заходів, спрямованих на ство-
рення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі 
у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостій-
ної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-по-
бутової адаптації та соціально-середовищної орієнтації, соціального 
обслуговування задоволення потреби у забезпеченні технічними та 
іншими засобами реабілітації.
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Перелік основних заходів у галузі соціальної реабілітації інва-

лідів визначений Положенням про індивідуальну програму реабілі-
тації (ІПР) інваліда, затвердженим Постановою Кабінетом Міністрів 
України (КМУ) від 23 травня 2007 р. № 757). Згідно з ІПР, послугами 
з соціально-побутової адаптації, які повинні надаватись інваліду, 
є навчання основним соціальним навичкам, пристосування меблів, 
установлення обладнання для адаптації житлових приміщень, соці-
ально-побутовий патронаж, працетерапія.

Соціально-середовищна орієнтація в ІПР не передбачена, проте 
вона має велике значення для соціалізації учасників бойових дій.

Соціально-середовищна орієнтація передбачає юридичні та 
правові консультації з питань, пов’язаних з різними напрямками ре-
абілітації; корекцію рівня соціально-психологічної адаптації та со-
ціальної інтеграції інвалідів, при необхідності — можливість здійс-
нення психологічної допомоги родині інваліда, для чого можуть 
використовуватися різні методи індивідуальної, групової та сімейної 
психотерапії, психологічного консультування, соціально-психологіч-
ного тренінгу.

Деякі автори [14; 23] об’єднують ці два види реабілітації щодо 
учасників БД в комплекс «соціально-психологічна реадаптація», ро-
зуміючи під нею процес організованого поступового психологічного 
повернення учасників БД з війни і безконфліктного, нетравмуючого 
вбудовування їх у систему соціальних зв’язків і відносин мирного 
часу. Соціально-психологічна реадаптація проводиться для усіх учас-
ників БД з метою профілактики розвитку у них післятравматичного 
стресового розладу (ПТСР), дезадаптації, конфліктів з оточуючими. 
З урахуванням тривалості їх взаємин зі своїми близькими родичами 
останні також схильні до систематичного стресового впливу, і тому 
члени сімей інвалідів війни залучаються до соціально-психологічної 
реадаптації.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та про-
фесійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім вій-
ськовослужбовців, звільнених у запас або відставку), затвердженого 
постановою КМУ від 31.03.2015 р. № 179, поняття соціальної адап-
тації учасників антитерористичної операції (АТО) слід трактувати у 
відповідності до п. 9 Комплексної програми соціальної та професій-
ної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, 
затвердженої постановою КМУ від 5 серпня 1996 р. № 918.

Згідно з останнім документом, соціальна адаптація колишніх 
військовослужбовців передбачає: 1) працевлаштування колишніх 
військовослужбовців, які не потребують перепідготовки за новими 
спеціальностями; 2) перепідготовку колишніх військовослужбовців за 
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цивільними спеціальностями і їх працевлаштування; 3) співпрацю з 
громадськими організаціями та фондами, які займаються питаннями 
соціальної адаптації військовослужбовців.

Отже, соціальна адаптація інвалідів військової служби та учас-
ників АТО нероздільно пов’язана з їх професійною реабілітацією.

Соціальна реабілітація тісно стикається з такими розділами со-
ціального захисту як соціальна робота і соціальне обслуговування.

Соціальна робота нерідко асоціюється з соціальним обслугову-
ванням. Це пов’язано насамперед зі створенням територіальних цен-
трів соціального обслуговування, де основними посадовими особа-
ми є соціальні працівники. Між тим, поняття «соціальна робота» має 
більш глибокий зміст, її сутність не обмежується лише соціальним 
обслуговуванням, а увібрала в себе методи і прийоми, що використо-
вуються психологами, соціологами, психотерапевтами та іншими фа-
хівцями.

Соціальна робота — це багатогранна цілеспрямована діяльність 
державних і громадських організацій, окремих осіб з надання допо-
моги окремій людині або групі осіб, що опинилися в складній ситуації, 
для реалізації її творчих та інтелектуальних здібностей і створення 
для цього необхідних умов. У такому підході не робиться акцент на 
обслуговування, а, навпаки, відбувається «зсув» її на збільшення 
ступеня самостійності клієнта, формування у нього навичок та вмінь 
самостійно вирішувати виникаючі проблеми. Отже, соціальна робота 
заснована на принципі активної участі особи і співробітництві з нею 
при вирішенні життєвих проблем [16].

Об’єктами діяльності спеціаліста із соціальної роботи є: 1) ін-
дивід: хворий, інвалід, біженець, учасник бойових конфліктів, літня 
людина, безробітний тощо; 2) сім’я: що має інваліда, літню людину, 
неповна та ін.; 3) колектив: навчальний, трудовий та ін.; 4) установи: 
лікарні, пансіонати, будинки-інтернати, центри соціального обслуго-
вування, геронтологічні центри, реабілітаційні установи тощо.

Соціальна робота має свої власні специфічні прийоми: виявлен-
ня осіб, які потребують соціальної підтримки; визначення форм допо-
моги і видів послуг; соціальна діагностика; консультування; обслуго-
вування; прогнозування та ін.

Спеціаліст із соціальної роботи має спеціальну вищу освіту. Він 
виявляє і враховує на території обслуговування окремих людей або 
груп осіб, що потребують різних видів і форм соціальної підтримки, і 
здійснює їх патронаж; встановлює причини труднощів, що виникають 
у громадян, у т. ч. за місцем проживання, роботи та навчання; визна-
чає характер і обсяг необхідної їм соціальної допомоги; сприяє акти-
візації потенціалу власних можливостей окремої людини, сім’ї чи со-
ціальної групи; сприяє покращенню відносин між окремими людьми 



164 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
та їх оточенням; дає необхідні консультації з різних питань соціаль-
ного захисту; допомагає в оформленні документів для направлення 
тих, хто має потребу, на постійне або тимчасове соціальне обслуго-
вування, для опіки та піклування; сприяє у переміщенні до стаціо-
нарних установ органів охорони здоров’я осіб, що цього потребують; 
координує діяльність різних державних і недержавних організацій та 
установ з надання допомоги громадянам, що потребують соціальної 
підтримки; бере участь у формуванні соціальної політики, розвитку 
мережі закладів соціального обслуговування населення. Має вміти: 
слухати інших цілеспрямовано і з розумінням; збирати інформацію, 
щоб підготувати соціальну оцінку і звіт; формувати і підтримувати 
професійні відносини, спрямовані на надання соціальної допомоги; 
спостерігати та інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку, 
використовуючи знання в області теорії особистості та діагностич-
ні методи; обговорювати делікатні проблеми з увагою і підтримкою; 
проводити дослідження й інтерпретувати їх результати; бути посе-
редником і вести переговори між конфліктуючими сторонами; забез-
печувати зв’язок між різними організаціями; інформувати про соці-
альні потреби законодавчі органи, державні, громадські або приватні 
організації, які фінансують діяльність [16].

Соціальні працівники, на відміну від спеціалістів з соціальної ро-
боти, не мають спеціальної освіти, а за вказівкою останніх виконують 
технічні функції по наданню послуг особам з обмеженими можливос-
тями та літнім людям. Соціальні працівники надають соціально-побу-
тові послуги вдома або у відділеннях денного перебування в терито-
ріальних центрах соціального обслуговування. Ці послуги включають 
купівлю та доставку додому продуктів, медикаментів, води (у сіль-
ських умовах), доставку речей в пральню, хімчистку та ремонт, опла-
ту комунальних послуг, прибирання житлових приміщень, сприяння в 
обробці присадибної ділянки, забезпеченні паливом, в приготуванні 
та прийомі їжі, надання санітарно-гігієнічних послуг, медичної долі-
карської допомоги (вимірювання температури, накладання гірчични-
ків тощо), допомоги в написанні листів, сприяння в організації про-
тезно-ортопедичної допомоги, в наданні пільг, встановлених чинним 
законодавством, в отриманні юридичних консультацій тощо. Соці-
альний працівник працює з людьми, проводить бесіди, спостерігає за 
життям і побутом своїх підопічних.

При роботі спеціаліста із соціальної роботи з інвалідом військо-
вої служби на першому етапі визначається соціальний статус інва-
ліда військової служби (вік, загальна і професійна освіта, займана 
посада, участь в конкретних БД), що може знадобитися в подальшо-
му для надання допомоги в реалізації пільг. З’ясовується сімейний 
стан інваліда (наявність, кількість, вік дітей, здоров’я дітей), уточню-
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ється його статус в сім’ї (годувальник, утриманець), потреба у пра-
цевлаштуванні (якщо раніше був годувальником). Важливе значення 
має виявлення внутрішньосімейних стосунків, позиції близьких роди-
чів по відношенню до інваліда. При наявності напруженості сімей-
них відносин, конфліктних ситуаціях, фахівець з соціальної роботи 
пов’язує сім’ю з психологом, робить акцент на необхідності навчання 
членів сім’ї правильному ставленню до інваліда (поєднання дбайли-
вих, емоційно-теплих відносин з інвалідом та орієнтації інваліда на 
активну життєдіяльність, на включення його в діяльнісне, реабіліта-
ційне середовище).

В разі відсутності сім’ї фахівець з соціальної роботи пропонує 
інваліду військової служби різні варіанти послуг в центрі соціального 
обслуговування (на дому, у відділенні денного перебування).

У ході формування соціального діалогу фахівець з соціальної 
роботи з’ясовує житлово-побутові умови інваліда військової служби: 
1) характеристику житла (власний будинок, квартира, кімната в ко-
мунальній квартирі, в гуртожитку, наймана площа тощо); 2) поверх 
помешкання, наявність ліфта; 3) впорядкованість житла (опалення, 
водопостачання, каналізація, газопостачання, телефон та ін.)

З’ясовується потреба інваліда військової служби в пристосуван-
ні житла (достатність площі для маневрування візка, широкі дверні 
отвори, зняття порогів та ін.), в установці спеціальних опор, поручнів 
та інших допоміжних пристроїв у ванні, туалеті, що полегшують са-
мообслуговування; в різних допоміжних пристосуваннях для само-
стійного пересування, приготування і прийому їжі, відкривання две-
рей, кватирок, підняття предметів з підлоги, самостійного одягання і 
роздягання тощо; для інвалідів з сенсорними розладами — потребу 
в обладнанні квартири спеціальними пристосуваннями, що полегшу-
ють сприйняття інформації, спілкування, навчання, трудову діяль-
ність в домашніх умовах, здійснення самообслуговування. Важливим 
є з’ясування потреби інваліда в навчанні користуванню допоміжними 
пристроями різного призначення.

Має значення також стан середовища життєдіяльності інвалідів, 
оскільки для них повинно бути створене безбар’єрне середовище, 
що дозволяє їм користуватися всіма об’єктами виробничого, громад-
ського культурно-побутового призначення, медичними та освітніми 
установами.

Фахівець із соціальної роботи знайомиться зі станом навко-
лишнього середовища життєдіяльності інваліда. З’ясовується 
розташування житла інвалідів по відношенню до життєво важливих 
об’єктів (поліклініки, реабілітаційного центру тощо), обставини без-
перешкодного виходу (виїзду на візку) інваліда з дому, можливості 
його пересування пішохідними доріжками, підземними переходами 
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по шляху до цих об’єктів, що є особливо важливим для осіб з пору-
шеннями функцій опорно-рухового апарату та з патологією зору. Ви-
вчаються стан обладнання підземних переходів пандусами та поруч-
нями, наявність спеціального обладнання на небезпечних для життя 
пішохідних переходах у вигляді звукової сигналізації для сліпих, спе-
ціального рифленого покриття доріжок на шляху перетину зі жвавою 
трасою, ситуація щодо доступності міського транспорту для інваліда. 
Після цього робиться висновок про потребу інваліда в пристосуванні 
навколишнього середовища життєдіяльності до типу дефекту.

З’ясовується також потреба інваліда військової служби в допо-
мозі територіального центру соціального обслуговування (при-
кріплення до відділення соціально-побутової допомоги вдома, від-
ділення денного перебування або в наданні термінової соціальної 
допомоги), а також, чи є необхідність поміщення інваліда військової 
служби в будинок-інтернат.

Таким чином, фахівець з соціальної роботи послідовно складає 
уявлення про соціальний статус інваліда військової служби, про стан 
соціально-побутової та соціально-середовищної ситуації, про потре-
бу у допоміжних пристроях, в пристосуванні житлово-побутового, мі-
стобудівного середовища і транспорту з урахуванням типу дефекту, 
потребу в стаціонарній і нестаціонарній соціально-побутовій допомо-
зі та послугах.

Родина бійця, який знаходиться в АТО, потребує певної соціаль-
ної підтримки. У першу чергу, це інформаційна підтримка. Є ряд 
соціальних гарантій, які дає держава. Не кожна родина знає про те, 
що їй належать деякі преференції, наприклад, субсидія на оплату 
комунальних платежів, безкоштовне направлення дітей учасників 
АТО на оздоровлення, за рішенням органів місцевої влади в деяких 
адміністративних одиницях — матеріальна допомога (наприклад, у 
Києві родині бійця — 2,5 тис. грн. 1 раз на рік, самому бійцю — до 
визначних державних свят), проїзний квиток для безкоштовного пе-
ресування містом військовослужбовцю, що прибув на ротацію, тощо. 
Завдання спеціаліста з соціальної роботи — інформувати про це ро-
дину. Під час мобілізації спеціалісти з соціальної роботи знаходились 
у військкоматах разом із мобілізованими і інформували їх про те, що 
родини можуть звертатися за консультацією з тих чи інших питань до 
територіальних центрів соціальних служб [15].

Також фахівець повинен відвідати родину, зробити комплексну 
оцінку її потреб, скоординувати можливості всіх державних та недер-
жавних структур на надання допомоги такій родині. Для одержання 
соціальних виплат тим, хто бере участь у БД, Міністерство оборони 
розробило форму довідки, яку видає бійцю військова частина або 
збройне військове об’єднання, в якому він перебуває [11].
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Крім того, родинам учасників АТО допомагають психологічно, 

здійснюючи соціально-педагогічний супровід для дітей, організову-
ючи школи для дружин та матерів. Адже нерідко після повернення 
бійця з АТО змінюється його психологічний стан, відношення до тих 
соціальних ролей, які він виконував у родині раніше (наприклад, за-
бирав дитину із садочка). На фоні цього виникають певні факти непо-
розуміння, конфлікти в родині, на жаль, інколи доходячи до випадків 
агресії і насильства.

Учасники АТО — це певна специфічна категорія людей, які про-
йшли надзвичайно потужні випробування. Це переважно чоловіки, 
і вони не завжди готові до співпраці із спеціалістами соціальних 
служб. В таких випадках безпосередній контакт фахівців соціальної 
служби із учасниками АТО допомагає забезпечувати співпраця з гро-
мадськими організаціями (ГО) інвалідів та ветеранів військової служ-
би, учасників АТО. ГО готують так званих модераторів, які разом із 
фахівцями соціальних служб організовують групи підтримки учасни-
ків АТО, завдяки яким можна більше дізнаватися про проблематику 
клієнтів у цьому колі, залучати до них більш ефективно ту чи іншу ка-
тегорію спеціалістів. Прикладом такої успішної взаємодії може бути 
співпраця територіальних соціальних служб з ГО «Київська міська 
спілка ветеранів АТО» [15].

Загалом, механізм взаємодії різних відомств з ГО інвалідів вій-
ськової служби в аспекті реабілітації даного контингенту повинен 
включати наступні напрямки: розвиток законодавчо-нормативної бази 
з питань медико-соціальної реабілітації інвалідів військової служби; 
розробку регіональних цільових програм; створення на регіонально-
му рівні громадського органу (ради), що цілеспрямовано займається 
питаннями інвалідності та профілактики інвалідності, включення до 
його складу представників ГО; розвиток на регіональному рівні спе-
ціалізованих центрів комплексної реабілітації учасників БД, участь 
ГО учасників БД в управлінні і роботі центрів; формування на регіо-
нальному рівні цільових інвестиційних програм, спрямованих на фі-
нансування та оздоровлення економіки спеціалізованих підприємств; 
відпрацювання механізму взаємодії ГО інвалідів військової служби та 
державних установ по реалізації та забезпеченню контролю за реа-
лізацією ІПР; створення системи підготовки кадрів для реабілітації 
інвалідів військової служби, включаючи фахівців для ГО інвалідів; 
розробку послідовної довгострокової інформаційної політики у вирі-
шенні проблем реабілітації інвалідів військової служби тощо [1].

На базі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ство-
рюються відділення соціальної підтримки учасників АТО та їх сімей, 
основним завданням яких є соціальний супровід демобілізованих 
учасників АТО та їх сімей. Тут створені інформаційно-консультативні 
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пункти. У відділенні бійці мають змогу пройти соціальну адаптацію, а 
саме, профорієнтаційну діагностику (визначення знань, вмінь, нави-
чок та інтересів) та за потреби — професійну переорієнтацію і направ-
лення до центрів зайнятості. Значна увага приділяється і психологіч-
ній підтримці учасників АТО та роботі з після травматичним стресовим 
розладом. Спеціалісти проводять діагностику психоемоційного стану, 
індивідуальні та групові консультації, психологічні тренінги. Створю-
ються групи взаємодопомоги серед учасників АТО. Також психологи 
працюють і з родинами тих, хто побував на Сході, організовують захо-
ди для дітей учасників АТО (патріотичні змагання тощо).

Прикладом такого закладу можна назвати відділення соціальної 
підтримки учасників АТО та їх сімей, який працює на базі Вінницького 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [12]; Кіро-
воградський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді [10], Київський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді [17]; Харківський обласний центр соціальних служб [18]. В Ми-
колаївській області у Департаменті соціального захисту працюють над 
створенням програми обліку потреб демобілізованих бійців АТО [4].

Соціально-психологічну і правову допомогу учасникам АТО та 
військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, та чле-
нам їхніх сімей здійснюють 5 центрів соціально-психологічної реабі-
літації сфери управління Державної служби України у справах вете-
ранів та учасників АТО [19].

Товариством Ветеранів Антитерористичної Операції (м. Київ) та 
його відокремленим підрозділом «Інваліди Антитерористичної Опе-
рації» накопичений значний досвід вирішення соціальних потреб 
учасників АТО та розуміння реальних потреб ветеранів та їх родин 
[6]. Основними напрямами проведення правового захисту та соці-
альної підтримки інвалідів-учасників АТО та їх родин є:

•  робота із законодавством, відомчими нормативними актами, 
що регламентують організацію соціально-правового захисту ін-
валідів, учасників АТО та учасників БД;

•  організація і проведення моніторингу соціально-економічного 
положення, рівня та якості правового забезпечення, психологіч-
ного стану членів сімей, бійців, які були поранені та отримали 
інвалідність внаслідок участі в АТО;

•  виявлення причин і умов, які тягнуть за собою порушення прав 
і законних інтересів інвалідів-учасників АТО, вжиття заходів із 
їх усунення;

•  надання необхідної оперативної соціально-психологічної під-
тримки і допомоги інвалідам-учасникам АТО;

•  супроводження лікувально-оздоровчих і реабілітаційних захо-
дів;
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•  організація патронату над самотніми, непрацездатними, мало-
забезпеченими, членами сімей інвалідів-учасників АТО: 1) до-
ставка продуктів харчування та товарів першої необхідності до-
дому; 2) сприяння в отриманні медичної допомоги, супровід до 
медичних установ; 3) сприяння в організації надання юридичної 
допомоги та інших правових послуг; 3) сприяння в забезпеченні 
паливом і водою.

•  взаємодія з органами державної влади, органами місцевого са-
моврядування, громадськими об’єднаннями та іншими зацікав-
леними організаціями в цілях використання їх можливостей для 
надання додаткової соціальної допомоги інвалідам учасникам 
АТО та їх родинам;

•  проведення заходів соціальної адаптації та надання допомоги 
в працевлаштуванні інвалідів-учасників АТО, у т. ч. організації їх 
перепідготовки і оволодінні цивільними спеціальностями;

•  надання допомоги інвалідам учасникам АТО у поліпшенні жит-
лових умов, влаштуванні дітей до дитячих дошкільних установ, 
направлення у центри відновної медицини і реабілітації та ви-
рішенні інших соціально-побутових проблем;

•  надання безоплатних консультаційно-юридичних та інформа-
ційно-довідкових послуг з соціально-правових питань, переду-
сім, пов’язаних із участю в АТО.

Для забезпечення результативної роботи за вказаними на-
прямами зусилля членів товариства та волонтерів спрямовані на 
налагодження соціального діалогу, на тісну взаємодію із відповід-
ними службами й підрозділами районних та обласних державних 
адміністрацій, органами місцевого самоврядування, громадськими, 
у т. ч. волонтерськими організаціями тощо.

На сьогодні фахівці соціальних служб вже мають уявлення про 
ту чи іншу модель соціальної роботи, що є в інших країнах. Їх завдан-
ня — на базі цього відпрацювати національну українську стратегію.

Як вже зазначалось, соціально-середовищна орієнтація перед-
бачає юридичні та правові консультації інвалідів з питань, пов’яза-
них з різними напрямками реабілітації. В умовах нестачі системної 
правової допомоги особи, які беруть/брали участь в АТО, не завжди 
знають куди і як звернутись за юридичною допомогою для отриман-
ня статусу учасника БД та вирішенні тих чи інших питань пов’язаних 
із АТО, постає питання створення системної дієвої бази для ефек-
тивної оптимізації напрацьованих результатів вже існуючих ініціатив. 
На реалізацію потреб у правовій допомозі, відповідно до змін, вне-
сених до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Зако-
ном України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, забезпече-
но надання безоплатної вторинної правової допомоги. Право на неї 
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матимуть ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
(учасники БД, інваліди та учасники війни), а також особи, які мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Одним з конкретних механізмів реалізації соціальної адаптації є 
створення профорієнтаційних консультативних центрів, навчальних 
центрів для ветеранів та інвалідів.

Всі перераховані напрями соціальної реабілітації складають цілу 
систему заходів і повинні здійснюватися в сукупності з економічними 
та юридичними заходами. Необхідна розробка державної політики 
в галузі соціального захисту інвалідів та ветеранів військових дій та 
її реалізація на базі відповідної інфраструктури, а також ідеології, 
яка передбачає формування в суспільній свідомості гуманного став-
лення і позитивного образу учасників бойових дій і, тим більше, тих, 
що втратили здоров’я і стали інвалідами внаслідок військових дій на 
Сході України, обороняючи цілісність і незалежність нашої держави.
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Социальная реабилитация и ее место в комплексной 

реабилитации инвалидов — участников 
антитеррористической операции

В. И. Шевчук, Н. Н. Беляева, О. Б. Яворовенко
Научно-исследовательский институт реабилитации инвалидов 

Винницкого национального медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова, г. Винница

Резюме. В обзорной статье рассмотрены особенности и со-
ставляющие социальной реабилитации бывших военнослужащих, 
в первую очередь — участников антитеррористической операции 
(АТО), которые стали инвалидами, ее связь с социальной защитой, 
социальной работой и социальным обслуживанием. Представлены 
объекты деятельности, функции и специфические приемы работы 
специалиста по социальной работе, его отличия от социального ра-
ботника. Рассмотрены особенности сотрудничества государствен-
ных институтов с общественными организациями. Приведены при-
меры деятельности некоторых региональных отделений социальной 
поддержки участников АТО и их семей.

Ключевые слова: социальная реабилитация, социальная ра-
бота, участники антитеррористической операции, инвалиды.

Social rehabilitationas a part of combined rehabilitation 
of the disabled people — the participants 

of the antiterrorist operation
V. I. Shevchuk, N. M. Belyaeva, O. B. Yavorovenko

Research Institute of Rehabilitation of the Disabled People, National 
Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Abstract. The review paper focuses on peculiarities and components 
of social rehabilitation of former servicemen, fi rst of all — the participants 
of the antiterrorist operation (ATO), who became disabled. The social 
protection, social work and social services have been considered as the 
components of rehabilitation. The objects of activity, functions and specifi c 
methods of a social work specialist in comparison to a social worker have 
been defi ned. The cooperation of state institutions and public organizations 
has been highlighted. The examples of social support for ATO participants 
and their families at some regional departments have been given.

Key words: social rehabilitation, social work, participants of 
antiterrorist operation, the disabled.
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ЗАСТОСУВАННЯ РОДОВИКА ЛІКАРСЬКОГО 
У НАРОДНІЙ І ОФІЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ — 

БАЗИС НОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ РОЗРОБОК
Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько
Національний фармацевтичний університет, м. Харків,

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків
Вступ. Актуальними є дослідження з розробки нових рослинних 

ліків.
Мета. Розгляд використання родовика кореневищ та коренів у 

народній і офіційній медицині, а також перспектив розробки лікар-
ських засобів (ЛЗ).

Матеріали і методи. Опрацьовувалися інформаційні ресурси 
при застосуванні методів систематизації, аналізу та узагальнення.

Результати і висновки. Родовика кореневища та корені — зде-
більшого складова зборів народної медицини для гастроентероло-
гії, об’єкт фармакологічних та технологічних досліджень науковців зі 
створення і вивчення ЛЗ. Використання родовика кореневищ та ко-
ренів у народній та офіційній медицині уможливлює розробку нових 
гастроентерологічних ЛЗ.

Ключові слова: родовик лікарський, лікарська рослинна сиро-
вина, фітотерапія, народна медицина.

Вступ. Одним з напрямків створення лікарських препаратів з 
рослинної сировини є розробка лікарських засобів (ЛЗ) на основі 
лікарських рослин, які мають різноспрямовану фармакологічну дію. 
Численними науковими дослідженнями доведено, що вітчизняними 
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та закордонними вченими здійснюється поглиблене вивчення біоло-
гічно активних речовин (БАР) лікарської рослинної сировини (ЛРС), 
спектру її фармакологічної дії, встановлюються кореляційні зв’язки 
структурних особливостей БАР з їх фармакологічною цінністю, пору-
шуються питання застосування як виділених нових субстанцій, так і 
препаратів на їх основі у медичній практиці [2-5; 13; 17; 21; 24; 27].

Вищенаведене підкреслює актуальність визначення та опрацю-
вання перспективних рослинних об’єктів, одним з яких є родовик лі-
карський (Sanguisorba offi cinalis L.), сировина якого — кореневища 
та корені: часто розгалуджені, товсті, короткі, веретеноподібної або 
циліндричної форми з додатковими коренями (близько 5-25 см зав-
довжки і до 2 см у діаметрі) із червонувато-коричневою або чорнува-
то-коричневою поверхнею, в’яжучого смаку, які заготовляють восени 
[1; 10; 11; 15; 16].

Мета роботи — висвітлення застосування родовика кореневищ 
та коренів у народній та офіційній медицині, окреслення перспектив 
створення препаратів на його основі.

Методи та матеріали дослідження. Для дослідження обрані 
Державний реєстр лікарських засобів України, друковані та електро-
нні інформаційні видання (наукові журнали, енциклопедії, довідники, 
атласи лікарських рослин, травники), прописи зборів народної ме-
дицини. У роботі використані методи систематизації, аналізу та уза-
гальнення.

Результати. Цілющі властивості родовика кореневищ та коренів 
визначаються його хімічним складом: переважно дубильні речовини 
пірогалової групи (12–13 % у кореневищах та 16–17 % у коренях), 
вільні кислоти галова та елагова, сапоніни (до 4,5 %), стерини, фла-
воноїди (кверцетин, кемпферол та ін.), ефірна олія, гіркі речовини, 
кислота аскорбінова тощо [16; 19].

Багатогранність складу рослинної сировини обумовлює її вико-
ристання як у офіційній, так і у народній медицині [6; 8; 9; 11; 12; 
15; 22]. У китайській народній медицині надземна частина родовика 
лікарського застосовується аналогічно підземній у якості гемостатич-
ного та ранозагоювального засобу, у тибецькій — протистоцидного, 
у Кореї листя родовика лікарського рекомендується для лікування 
артриту, невралгії, блювоти, діареї та при укусах змій. У давнину ро-
довик використовувався як один з протипухлинних засобів [8; 18]. 
У народній медицині родовика кореневища та корені застосовують 
у формі водних витяжок та рідких екстрактів як кровоспинний, в’я-
жучий, ангіоспастичний, болезаспокійливий засіб. Існують відомості 
щодо використання родовика як протиастматичного засобу. Зазнача-
ється, що йому притаманні антиоксидантні та імуномодулюючі вла-
стивості, що також пов’язано із вмістом БАР [20; 21; 23; 24; 25; 26].
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Родовик лікарський завдяки наявності дубильних речовин та 

вітаміну К поєднує кровоспинні властивості із вираженною проти-
запальною та антимікробною дією, що можна пояснити зниженням 
життєдіяльності бактерій під впливом танінів його складу у зв’язку 
із зменшенням розміру багаточисленних джгутиків бактерій, втратою 
ними рухливості, що загальмовує фіксацію бактерій на клітинах епі-
телію [3]. Дослідженнями in vitro встановлено виражену дію екстр-
актів родовика лікарського проти Escherichia coli, доведено бактери-
цидний вплив на мікроорганізми дизентерійної і паратифозної групи, 
згубну дію на найпростіші організми [12].

Народна медицина пропонує застосування водних витяжок з ро-
довика кореневищ та коренів зовнішньо при стоматитах, кон’юкти-
витах, ранах, опіках. Внутрішньо — рекомендує вживати при ангіні, 
виразці шлунка, шлункових та кишкових кровотечах, діареї. Завдяки 
антисептичній здатності ЛРС родовика використовують внутрішньо 
для лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, а 
також вводять ректально при запальних захворюваннях нижнього 
відділу статевих органів [2].

Проаналізувавши джерела інформації щодо застосування родо-
вика кореневищ та коренів у народній медицині, нами було сформо-
вано дві таблиці (табл. 1 і табл. 2). За даними табл. 1 відмічаємо, що 
збори народної медицини, однією із складових яких є ЛРС родовика 
лікарського, застосовуються у формі водних витяжок у стоматології, 
дерматології, пульмонологічній та гінекологічній практиці, але знач-
но ширше зустрічаються збори гастроентерологічної спрямованості 
(табл. 2) [7].

Таблиця 1
Збори народної медицини з ЛРС родовика лікарського 

для використання у стоматології, дерматології, пульмонології 
та гінекології

№з/п Складові збору, 
частини

Спосіб приготування, 
застосування Показання

1. Берези листя — 2
Родовика кореневища та 
корені — 3
Гірчака трава — 3
Льону насіння — 4

3 ст. л. подрібненої суміші 
залити 1 л кип’яченої води 
кімнатної температури 
нагрівати на водяній 
бані протягом 30 хв, 
настояти 10 хв, процідити. 
Полоскати ротову 
порожнину по 30 мл 3-4 
рази на день 

Стоматит
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№з/п Складові збору, 
частини

Спосіб приготування, 
застосування Показання

2. Цикорію корені — 3
Родовика кореневища та 
корені — 2
Гравілату трава — 2
Меліси листя — 2
Тополі бруньки — 3

4 ст. л. подрібненої суміші 
залити 600 мл кип’яченої 
води кімнатної температу-
ри, нагрівати на киплячій 
водяній бані 10 хв, додати 
1 ст. л. подрібненого алтеї 
кореня і настояти 4 години. 
Робити примочки на ура-
жені міста 2 рази на добу 

Дерматит

3. Родовика кореневища та 
корені — 3
М’яти листя та трава — 2
Подорожника листя — 4
Споришу трава — 4
Деревію трава або 
квітки — 2
Хвоща трава — 2
Алтеї корені — 3
Щавлю корені — 2
Кропиви листя — 4

3 ст. л. подрібненої сумі-
ші залити на ніч 600 мл 
кип’яченої води та насто-
яти до ранку. Підігрівати 
на водяній бані 15 хв не 
доводячи до кипіння. На-
стоювати 10 хв, процідити. 
Вживати при кровотечі (у 
3-4 прийоми).

Абсцес 
легень

4. Цмину суцвіття — 2
Буквиці трава — 2
Верби кора — 2
Споришу трава — 3
Дуба кора — 2
Кропиви листя — 3
Родовика кореневища та 
корені — 2
М’яти трава та листя — 3

3 ст. л. подрібненої сумі-
ші залити на ніч 200 мл 
холодної кип’яченої води 
та настояти до ранку. На 
водяній бані довести до 
кипіння. Настояти 30 хв, 
процідити. Випити за 3-4 
прийоми при кровотечі

Абсцес 
легень

5. Росички трава — 0,5
Родовика кореневища та 
корені — 4
Кропиви корені — 2
Меліси листя — 4
Шипшини плоди — 4
Дуба гали — 2

2 ст. л. подрібненої суміші 
залити 200 мл кип’яченої 
води кімнатної температу-
ри та нагрівати на водяній 
бані 5 хв. Настояти 4 го-
дини, процідити. Пити по 
50 мл за 20 хв до їди, як 
кровоспинний засіб. Курс 
лікування 2-3 місяці.

Абсцес 
легень

Продовження табл. 1
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№з/п Складові збору, 
частини

Спосіб приготування, 
застосування Показання

6. Родовика кореневища та 
корені — 2
Барбарису листя –1
Меліси листя — 2
Шипшини плоди — 2

3 ст. л. подрібненої суміші 
залити 600 мл кип’яченої 
води кімнатної температу-
ри, нагрівати на киплячій 
водяній бані протягом 
15 хв, додати 1 ст. л. кро-
пиви глухої квітки та по-
дрібненого алтеї кореня, 
настояти 5 годин. Пити 
по 70-100 мл через добу 
перед сном протягом 1-1,5 
місяці

Маткова 
кровотеча

7. Перстачу кореневища — 
1
Кропиви корені — 1
Споришу трава — 1
Вересу надземна 
частина — 1
Шипшини плоди — 1
Родовика кореневища та 
корені — 1
Деревію трава або 
квітки — 1
Дуба гали — 1

2 ст. л. подрібненої суміші 
залити 200 мл кип’яченої 
води кімнатної температу-
ри, нагрівати на киплячій 
водяній бані протягом 30 
хв, настояти 10 хв, проці-
дити. Застосовувати для 
спринцювання зранку та 
перед сном.

Вульво-
вагініт

Отримані водні витяжки з ЛРС родовика лікарського (за наведе-
ними у табл. 2 прописами зборів) рекомендують при виразках шлунку 
та дванадцятипалої кишки, шлункових та кишкових кровотечах, діа-
реї та гострому коліті.

Спостерігаємо, що найчастіше у зборах у поєднанні з ЛРС родовика 
лікарського зустрічається ЛРС таких лікарських рослин як перстач пря-
мостоячий, шипшина травнева, кропива дводомна та алтея лікарська.

Наступний крок — розгляд ЛЗ на основі родовика кореневищ та 
коренів у офіційній медицині.

На підставі аналізу даних Державного реєстру лікарських засобів 
України встановлено, що родовика кореневища та корені є складовою 
препарату «Ангінофіт» (ПрАТ «Ліктрави», Україна), що призначається 
для лікування запальних захворювань порожнини рота і горла (гінгівіт, 
пародонтит, афтозні ураження ротової порожнини, ларингіт, ангіна) [6].

Закінчення табл. 1
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Таблиця 2

Збори народної медицини з ЛРС родовика лікарського 
гастроентерологічної спрямованості

№
з/п

Складові збору, 
частини

Спосіб приготування, 
застосування Показання

1. Родовика кореневища та 
корені — 2
Гравілату трава — 1
Меліси листя — 1
Перстачу кореневища — 2
Кропиви листя — 2
Шипшини плоди — 2

4 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 400 мл кип’яченої води кім-
натної температури та нагрівати 
на водяній бані 10 хв, додати 
1 ст. л. подрібненого алтеї коре-
ня, настояти не менше 4 годин, 
процідити. Вживати при крово-
течі у 4 прийоми протягом доби.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки,
шлункова 
кровотеча

2. Барвінку трава — 1
Родовика кореневища та 
корені — 3

4 ст. л. подрібненої суміші залити 
500 мл кип’яченої води кімнатної 
температури та нагрівати на водя-
ній бані протягом 15 хв, настою-
вати протягом 10 хв. Процідити, 
додати 2 ст. л. подрібненого алтеї 
кореня, настояти 4 години. Пити 
холодним при кровотечі по 100 
мл за 20 хв до їжі.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

3. Перстачу кореневища — 2
Родовика кореневища та 
корені — 3
Алтеї корені — 2
Шипшини плоди — 3
Кропиви листя — 2

2 ст. л. подрібненої суміші за-
лити 200 мл кип’яченої води 
кімнатної температури та нагрі-
вати на водяній бані протягом 
30 хв, настоювати протягом 10 
хв. Процідити. Застосовувати 
холодним по 
100 мл за 20 хв до їжі при 
шлунковій кровотечі.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки,
шлункова 
кровотеча

4. Вільхи шишечки — 2
Родовика кореневища та 
корені — 3
Кропиви листя — 1
Еспарцету трава — 2
Шипшини плоди — 3

2 ст. л. подрібненої суміші за-
лити 200 мл кип’яченої води 
кімнатної температури та насто-
ювати протягом 12 годин. Нагрі-
вати на водяній бані протягом 
15 хв,  настояти при кімнатній 
температурі протягом 10 хв. 
Процідити. Пити по 40-50 мл за 
20 хв до їжі при кровотечі.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

5. Грициків трава — 2
Родовика кореневища та 
корені — 3
Кропиви квітки — 2
Шипшини плоди — 3
Кукурудзи стовпчики з

2 ст. л. подрібненої суміші за-
лити 200 мл кип’яченої води 
кімнатної температури, нагрі-
вати на киплячій водяній бані 
протягом 30 хв, настояти при 
кімнатній температурі 10 хв, 

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки
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№
з/п

Складові збору, 
частини

Спосіб приготування, 
застосування Показання

приймочками — 2 процідити. Застосовувати по 70 
мл за 20 хв до їжі при кровотечі.

6. Цмину суцвіття — 2
Буквиці трава — 2
Верби кора — 2
Споришу трава — 3
Дуба кора — 2
Кропиви корені — 3
Родовика кореневища та 
корені — 2
М’яти листя та трава — 1

3 ст. л. подрібненої суміші за-
лити 500 мл окропу і настояти 
протягом 5 год. Процідити. 
Пити охолодженим до кімнат-
ної температури. Вжити у 3-4 
прийоми.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

7. Черемхи плоди — 1
Родовика кореневища та 
корені — 2
Кропиви корені — 2
Меліси листя — 4
Шипшини плоди — 2

2 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 200 мл кип’яченої води кім-
натної температури, настоювати 
12 годин. Нагрівати на водяній 
бані 15 хв, настояти при кімнат-
ній температурі 10 хв. Проціди-
ти. Вживати по 50-100 мл за 20 
хв до їжі при кровотечі.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

8. Подорожника листя — 2
Перстачу кореневища — 2
Родовика кореневища
та корені — 2 
Меліси листя — 2
Кропиви листя — 1
Шипшини плоди — 2

2 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 200 мл кип’яченої води кім-
натної температури, нагрівати на 
водяній бані 30 хв, додати 1 ст. л. 
подрібненого алтеї кореня, на-
стояти 4 години. Пити по 70 мл 5 
разів на добу при кровотечі.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

9. Перстачу кореневища — 2
Кропиви листя — 2
Вересу надземна частина — 4
Споришу трава — 4
Деревію трава або квітки — 2
Родовика кореневища та 
корені — 4
Шипшини плоди — 2
Селери листя та черешки — 2

2 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 200 мл прохолодної кип’яче-
ної води, нагрівати на киплячій 
водяній бані протягом 30 хв, 
настояти при кімнатній темпе-
ратурі протягом 10 хв. Проціди-
ти. Застосовувати по 50-70 мл 
за 20 хв до їжі і перед сном при 
кровотечі.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

10. Стокроток трава — 2
Дуба гали — 2
Родовика кореневища та 
корені — 4
Кропиви корені — 2
Шипшини плоди — 4

2 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 200 мл кип’яченої води кім-
натної температури та нагрівати 
на водяній бані протягом 30 
хв, додати 1 ст. л. подрібненого 
алтеї кореня і настояти 10 хв. 
Відвар пити охолодженим по 50

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки,
кишкова 
кровотеча

Продовження табл. 2
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№
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частини

Спосіб приготування, 
застосування Показання

мл 4-5 разів на добу через 2 год 
після їжі при кровотечі.

11. Родовика кореневища та 
корені — 3
М’яти трава і листя — 1
Подорожника листя — 4
Споришу трава — 4
Деревію трава або квітки — 2
Хвоща трава
(період бутонізації) — 2
Шавлії листя — 3
Щавлю корені — 2
Кропиви квітки — 4

3 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 500 мл гарячої води, настоя-
ти 5 год. Процідити. Випити за 
3-4 прийоми.

Виразка 
шлунку і 
12-ти палої 
кишки

12. Перстачу кореневища — 1
Родовика кореневища та 
корені — 1
Грициків трава — 2

1 ст. л. подрібненої суміші 
залити 200 мл кип’яченої 
води кімнатної температури 
нагрівати на киплячій водяній 
бані протягом 30 хв, настояти 
протягом 10 хв при кімнатній 
температурі, процідити. Засто-
совувати охолодженим до кім-
натної температури по 100 мл 
протягом дня.

Діарея 
вірусна

13. Чорниці плоди — 2
Перстачу кореневище — 2
Родовика кореневища та 
корені — 3
Подорожника листя — 2
Очанки трава — 2

1 ст. л. подрібненої суміші зали-
ти 200 мл кип’яченої води кім-
натної температури, нагрівати 
на водяній бані протягом 30 хв, 
настоювати при кімнатній тем-
пературі 10 хв. Процідити, до-
дати 1 ст. л. подрібненого алтеї 
кореня, настоювати 4 год. Пити 
по 50 мл за 20 хв до їжі.

Коліт го-
стрий

Родовика кореневища та корені є у переліку фітопрепаратів для 
лікування та профілактики гінгівітів [5].

Також на фармацевтичному ринку України представлені:
– добавка дієтична «Стоматоклін» (ТОВ «Фармацевтична фірма 

«Вертекс» спільно із ДП «ДНЦЛЗ», Україна), створена на основі ро-
довика кореневищ та коренів, аїру кореневищ, бадану кореневищ, 
дягелю кореневищ і коренів, календули квіток, гадючника трави, тро-
янди квіток, ромашки квіток, яка призначена для зовнішнього засто-

Закінчення табл. 2
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сування у стоматології для лікування запальних захворювань слизо-
вої оболонки порожнини рота;

– краплі родовика (ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна), які 
сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, нормалі-
зації випорожнення при розладах шлунково-кишкового тракту, вияв-
ляють в’яжучу та протизапальну дію;

– фіточай родовика кореневищ та коренів (ТОВ «НВО «ФітоБі-
оТехнології», Україна) для використання при розладах менструаль-
ного циклу, дизентерії, холециститі, болю в животі, різноманітних 
патологіях кишківника, геморої, лікуванні ерозії шийки матки, крово-
точивих і гнійних ран, пролежнів та виразок на ногах.

У групі лікарських рослин, що застосовуються при запальних 
захворюваннях у гінекології як кровоспинний засіб є родовик лікар-
ський, який проявляє і протизапальний ефект при лікуванні означе-
них патологічних станів.

Науковцями на моделі спирто-преднізолонової виразки шлунку до-
ведено, що екстракт родовика лікарського чинив виражену гемостатич-
ну дію і тому може бути рекомендований як гемостатичний засіб для 
профілактики та лікування шлунково-кишкових кровотеч виразкового 
генезу. Означену фармакологічну дію пов’язують з високим вмістом по-
ліфенольних сполук ЛРС, оскільки дана група БАР здатна формувати 
зв’язки за донорно-акцепторним механізмом із гідроксилами плазмо-
вих факторів зсідання крові, отже впливати на систему гемостазу [14].

Вченими кафедри терапевтичної стоматології факультета після-
дипломної освіти Львівського національного медичного університе-
та імені Данила Галицького розроблено і апробовано фітозасіб під 
умовною назвою «Фемодент» на основі материнки трави, медунки лі-
карської трави, софори японської плодів, родовика лікарського коре-
невищ та коренів, меліси трави, кропиви дводомної листя, м’яти пер-
цевої листя. Завдяки збалансованому комплексу БАР «Фемодент» 
виявляє антимікробну, протигрибкову та капілярозміцнюючу дію [4].

Одним з напрямків роботи кафедри загальної фармації та безпе-
ки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації На-
ціонального фармацевтичного університету є створення нових пре-
паратів для стоматологічної практики, в рамках якого були проведені 
дослідження з розробки настойки під умовною назвою «Касдент», 
яку отримали з родовика кореневищ та коренів, аїру кореневищ та 
солодки коренів, що виявляє протимікробну, антифунгальну, анти-
оксидантну (антисупероксидну, антирадикальну, хелатуючу), мемб-
раностабілізувальну, пародонтопротекторну дію та передбачається 
для лікування запальних захворювань порожнини рота [19; 26; 27].

Висновки. У огляді висвітлено використання родовика лікар-
ського у народній та офіційній медицині. Встановлено, що родови-
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ка кореневища та корені є складовою незначної кількості лікарських 
препаратів, добавок дієтичних та здебільшого входять до зборів, 
яку народна медицина пропонує для лікування стоматологічних, гі-
некологічних, дерматологічних та гастроентерологічних хвороб. Ви-
кладені дані підтверджують виправданість подальших досліджень зі 
створення ЛЗ на основі родовика кореневищ та коренів для гастрое-
нтерологічної практики.
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Применение кровохлебки лекарственной 
в народной и официальной медицине — 

базис новых фармацевтических разработок
Л. И. Шульга, К. С. Безкровная, И. Г. Пересадько

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,
Институт повышения квалификации специалистов фармации, г. 

Харьков
Введение. Актуальны исследования по созданию новых расти-

тельных лекарств.
Цель. Рассмотрение использования кровохлебки корневищ и 

корней в народной и официальной медицине, перспектив разработ-
ки лекарственных средств (ЛС).

Материалы и методы. Обрабатывались информационные ре-
сурсы при применении методов систематизации, анализа и обобще-
ния.

Результаты и выводы. Кровохлебки корневища и корни, боль-
шей частью, составляющая сборов народной медицины для гастроэн-
терологии, объект фармакологических и технологических исследова-
ний ученых по созданию и изучению ЛС. Применение кровохлебки 
корневищ и корней в народной и официальной медицине открывает 
возможности разработки новых гастроэнтерологических ЛС.

Ключевые слова: кровохлебка лекарственная, лекарственное 
растительное сырье, фитотерапия, народная медицина.

Use of greater Burnet in folk and offi cial medicine — 
baseline of new pharmaceutical development

L. I. Shulga, K. S. Bezkrovna, I. G. Peresadko
National University of Pharmacy, Kharkiv,

Institute of Pharmacy Professionals Qualifi cation Improvement, Kharkiv
Introduction. The research on the creation of new herbal medicines 

is highly relevant.
Aim. To study the use of Burnet rhizomes and roots in folk and offi cial 

medicine and drug development prospects.
Materials and methods. Information resources were processed 

using methods of systematization, analysis and generalization.
Results and conclusions. Burnet rhizomes and roots are 

ingredients mostly for gastroenterology in folk medicine and the subject 
of pharmacological and technological research on creating and studying 
drugs. The application of Burnet rhizomes and roots in folk and offi cial 
medicine makes it possible to develop new gastroenterological drugs.
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 УДК 616-036.86:355.292.4(477)

ІНВАЛІДНІСТЬ, ЗУМОВЛЕНА НАСЛІДКАМИ БОЙОВИХ 
ТРАВМ В УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко, І. В. Куриленко, 
О. Ю. Галютіна, І. П. Кувікова, О. В. Гуменюк, 

Ю. А. Даниленко
Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова, м. Вінниця
Вступ. Антитерористична операція (АТО), що відбувається на 

Сході України призводить до суттєвих соціальних наслідків, серед яких 
одним з найсерйозніших є інвалідизація працездатного населення.

Мета дослідження було дослідити контингент інвалідів-учасників 
АТО внаслідок бойової травми, який сформувався в областях Украї-
ни в 2015 році.

Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз кон-
тингенту учасників АТО з наслідками бойової травми, які проходи-
ли освідчення на медико-експертних комісіях (МСЕК) 20 областей 
України в 2015 році та були визнані інвалідами. Використані дані ме-
дико-експертної документації, інформаційної бази Центрів та Бюро 
МСЕ областей. Методи дослідження: мета-аналіз, статистичний, ана-
літичний, метод експертних оцінок.

Результати та висновки. Встановлено, що в 2015 році на МСЕК 
звернулося 2159 осіб, які постраждали внаслідок травм та поранень 
в АТО, з них 1401 визнано інвалідами. Більшості постраждалих ви-
значена ІІІ група інвалідності. Основною інвалідизуючою патологією 
були травми голови, кінцівок, політравма, травма ока та орбіти, пери-
феричних нервів, опіки.

Ключові слова: антитерористична операція, бойова травма, ін-
валідність.

Вступ. В загальній кількості інвалідів особливу групу складають 
інваліди бойових дій (БД), до яких відносяться особи, що стали інва-
лідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при 
виконанні своїх службових обов’язків. Про кількісні масштаби цієї 
групи осіб з інвалідністю свідчать дані, представлені в літературі. 
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Так, в США в 2007 році налічувалося майже 3,5 мільйона інвалідів 
бойових дій і військової служби [1], до 2012 року — 2,73 млн. осіб 
[2], в РФ до 2007 р. понад 77 тис., в даний час — 120 тис. осіб [3]. 
За оцінками експертів [4, 5, 6, 7] до 80 % військовослужбовців, гро-
мадян звільнених з військової служб, які постраждали при виконанні 
завдань в умовах БД і при проведенні контртерористичних операцій, 
потребують реабілітації.

На сьогодні, в антитерористичній операції (АТО) на Сході України 
беруть участь близько 50 тис. українських солдатів, загалом же че-
рез АТО вже пройшли 210 тисяч мобілізованих українців [4, 8, 9, 10, 
11]. Біля 22 % постраждалих в АТО військовослужбовців вимушено 
звільнились з лав збройних сил України у зв’язку з патологією, яка не 
дозволила в подальшому проходити службу [12, 13].

Внаслідок проведення АТО в Україні, за даними ООН, вже налічу-
ється більше 12 тис. поранених, 33 % з яких мають ураження голови 
[14]. Серед поранень, які на сьогодні є в учасників АТО перше місце 
посідають ураження кінцівок, друге — спинальна травма, третє — 
ураження органу зору [15]. Найбільш частим (50 %) видом травм є 
осколкові ураження, кульові поранення та закриті травми (відповід-
но 25 і 20 %), у третини хворих спостерігаються множинні ураження, 
у 17,8 % — комбіновані. Розподіл легких травм та травм середньої 
тяжкості практично рівний (37-38 %), при дещо меншій частоті важких 
поранень (25,4 %) [16].

На ризик настання інвалідності внаслідок бойових дій вплива-
ють: характер отриманої бойової травми, ступінь її важкості, вид на-
даної медичної допомоги, факт госпіталізації, тощо. Вирішення пи-
тань інвалідності здійснюється, виходячи з поглибленої комплексної 
оцінки стану здоров’я і ступеню обмеження життєдіяльності, а також 
аналізу, соціально-побутових, професійно-трудових, психологічних 
та інших факторів, що формують той чи інший обсяг життєдіяльності.

В літературі представлені дані про стан інвалідності учасників БД 
попередніх військових конфліктів, що стосується інвалідності учасни-
ків АТО — при посттравматичній патології, проте таких робіт одиниці.

Мета роботи: дослідити контингент інвалідів-учасників АТО 
внаслідок бойової травми, який сформувався в областях України в 
2015 році.

Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз кон-
тингенту учасників АТО з наслідками бойової травми, які проходи-
ли освідчення на медико-експертних комісіях (МСЕК) 20 областей 
України в 2015 році та були визнані інвалідами. Використані дані ме-
дико-експертної документації, інформаційної бази Центрів та Бюро 
МСЕ областей. Методи дослідження: мета-аналіз, статистичний, ана-
літичний, метод експертних оцінок.
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Результати. Згідно отриманих даних, всього в 2015 році на МСЕК 

звернулося 2159 осіб, з них 1401 визнано інвалідами. В структурі інва-
лідизуючої патології від бойової травми найбільшу питому вагу склали 
травми голови (34,48 %), нижніх кінцівок (19,63 %), політравма (22,62 %), 
верхніх кінцівок (9,64 %), менше — ока та орбіти (3,50 %), периферич-
них нервів (3,07 %), в одиничних випадках шиї та опіки (по 0,79 % — від-
повідно), на інші травматичні ушкодження припадало 5,5 %.

По областям основною інвалідизуючою патологією були наслід-
ки травми голови, політравма, ушкодження кінцівок, інша патологія 
мала невеликий відсоток в структурі. Проте по різним регіонам спо-
стерігалися деякі відмінності. Так, в 13 областях перше рангове місце 
займали наслідки травми голови, в 6 — політравма, в 2 — (Рівнен-
ська, м.Київ) — наслідки травм нижніх кінцівок. Друге рангове міс-
це в 6 областях займали наслідки травми голови, в 11 — наслідки 
травм кінцівок, переважно нижніх, в 3 (Кіровоградська, Тернопіль-
ська, Хмельницька) — політравма. Третє рангове місце в 6 областях 
займала політравма, в 3 — наслідки травм кінцівок, в 1 (Миколаїв-
ська) — травми голови. Найбільша питома вага травми ока та ор-
біти мала місце в Львівській, Харківській, Кіровоградській областях, 
наслідків ушкодження периферичних нервів — в Закарпатській, опі-
ків — в Хмельницькій областях (табл. 1). Виявлені регіональні осо-
бливості інвалідизуючої патології в учасників АТО дають підстави для 
планування заходів медико-соціальної реабілітації даного континген-
ту інвалідів в кожній області.

У постраждалих від бойової травми важкість інвалідності в ос-
новному зумовлена ІІІ групою (72,2 %), інвалідами ІІ групи визнано 
23,0 %, І — 4,8 %, в т.ч. ІА-ІБ). Найбільш важка патологія, при якій 
встановлювалась І-ІІ група інвалідності були наслідки політравми 
(36,7 %), травми голови (28,8 %), нижніх кінцівок (29,4 %). В І гру-
пі інвалідності найбільша питома вага належала особам з опіками 
(9,1 %), політравмою (7,5 %), травмою ока та орбіти (6,1 %).

По областях в цілому прослідковувалась загальна тенденція: тоб-
то переважала ІІІ група інвалідності, проте питома вага її була нижчою, 
в середньому по Україні в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, 
Тернопільській областях та м. Київ за рахунок більш високих показни-
ків інвалідів ІІ та І груп інвалідності в цих областях, що зумовлено кон-
тингентом постраждалих, а також експертними підходами у визначенні 
груп інвалідності.Найбільш високі показники І групи (ІА-ІБ) зафіксовані 
в Тернопільській, Хмельницькій областях, м. Києві (табл. 2).

МСЕК визначає не тільки групу інвалідності, але й її причину. 
Причина інвалідності встановлюється відповідно довідки або свідо-
цтва про хворобу військово-лікарської комісії (ВЛК), постанови цен-
тральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК).
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Причиною інвалідності в інвалідів-учасників АТО в 62,3 % випад-

ків була «при виконанні обов’язків військової служби», в 27,2 % «при 
захисті Батьківщини», в 9,0 % «при проходженні військової служби», 
в 0,4 % «не пов’язана з проходженням військової служби», в 0,9 % 
«від загального захворювання». Причина інвалідності надає особі 
відповідний ступінь соціального захисту. При наслідках бойової трав-
ми у більшості випадків (89,5 %) визначені причини «при виконанні 
обов’язків військової служби» та «при захисті Батьківщини», що на-
дає найбільші соціальні гарантії, але при тих же наслідках бойової 
травми в 9,0 % визначено в військово-медичних документах «при 
проходженні військової служби», що потребує уточнення обставин 
травми, поранення та представлення додаткових документів на ВЛК 
та ЦВЛК, а також корекції причини ушкодження здоров’я.

У випадках (0,9 %), коли наслідки поранення в учасників АТО не 
інвалідизували, а мали місце захворювання, які не були пов’язані з 
участю в бойових діях, але разом з тим призводили до стійкої функці-
ональної недостатності та порушень життєдіяльності, встановлюва-
лась причина інвалідності «загальне захворювання».

По областях: основними причинами інвалідності були «при ви-
конанні обов’язків військової служби»; «при захисті Батьківщини», 
в той же час значний відсоток учасників АТО, які отримали бойову 
травму, в Закарпатській (15,2 %), Полтавській (14,5 %), Сумській 
(21,62 %), Тернопільській (33,33 %), Харківській (14,29 %), Херсон-
ській (34,78 %), Чернігівській (15,29 %), м. Київ (21,25 %) мали при-
чину інвалідності «при проходженні військової служби», що потребує 
документального уточнення. Найбільший відсоток осіб із «загальним 
захворюванням» зафіксований в Івано-Франківській (6,45 %), Львів-
ській (7,32 %), Харківській (3,57 %) областях (табл. 3).

Для планування подальшої соціальної допомоги інвалідам — 
учасникам АТО важливе значення має їх вік. Згідно отриманих да-
них, осіб молодого віку (до 39 р.) було 68,74 %, середнього (40-60 
р.) 31,12 %, старше 60-и років — 0,14 %. Серед інвалідів молодого 
віку найбільший відсоток склали травми голови, кінцівок, політравми, 
менше — травми ока та орбіти, периферичних нервів, опіки. У осіб 
середнього віку були також наслідки бойових ушкоджень, проте рід-
ше, ніж у постраждалих молодого віку.

По областях найбільша питома вага інвалідів молодого віку мала міс-
це в Житомирській, Закарпатській, Львівській, Сумській, Чернігівській, се-
реднього — у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Харківській, осіб старших 
60 років — в одиничних випадках зафіксовано в Житомирській та Київській 
областях. Всі інваліди потребують широкого спектру реабілітаційних по-
слуг, для інвалідів молодого віку особливо вагомим є психологічна, профе-
сійно-трудова, соціальна реабілітація в побудові їх майбутнього (табл. 4).
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Висновки. Проведене дослідження показало, що в більшості 

випадків серед учасників АТО, які звернулися на МСЕК, були особи 
з наслідками бойових ушкоджень здоров’я, яким встановлена група 
інвалідності.

Основною інвалідизуючою патологією бойових травм, поранень 
були травми голови, кінцівок, політравма, травма ока та орбіти, пери-
феричних нервів, опіки. Важкість інвалідності у більшості постражда-
лих відповідала ІІІ групі інвалідності, але в ряді випадків при важких 
наслідках встановлювалась І або ІІ група інвалідності (політравма, 
травма голови, нижніх кінцівок, ока та орбіти, опіках).

З числа постраждалих переважали особи молодого віку, що по-
требує пильної уваги держави та суспільства у відновленні стану здо-
ров’я та розробки комплексної медичної, соціальної, психологічної, 
професійно-трудової реабілітації для подолання обмежень життєді-
яльності та повернення до повноцінного життя. Виявлені регіональні 
особливості інвалідизуючої патології в учасників АТО дають можли-
вість на місцевому рівні планувати напрямки медико-соціальної реа-
білітації даного контингенту інвалідів.
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Инвалидность, обусловленная последствиями военных 
травм в участников антитеррористической операции 

в регионах Украины
Н. Н. Беляева, О. Б. Яворовенко, И. В. Куриленко, 

Е. Ю. Галютина, И. П. Кувикова, О. В. Гуменюк, Ю. А. Даниленко
Научно-исследовательский институт реабилитации инвалидов 

Винницкого национального медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова, г. Винница

Вступление. Антитеррористическая операция (АТО), что про-
исходит на Востоке Украины приводит к существенным социальным 
последствиям, среди которых одним из самых серьезных является 
инвалидизация трудоспособного населения.

Целью исследования было изучить контингент инвалидов-участ-
ников АТО вследствие боевой травмы, который сформировался в 
областях Украины в 2015 году.

Материалы и методы исследования. Проведенный анализ кон-
тингента участников АТО с последствиями боевой травмы, которые 
проходили признание на медико-экспертных комиссиях (МСЭК) 20 
областей Украины в 2015 году и были признаны инвалидами. Исполь-
зованы данные медико-экспертной документации, информационной 
базы центров и Бюро МСЭ областей. Методы исследования: мета-а-
нализ, статистический, аналитический, метод экспертных оценок.

Результаты и выводы. Установлено, что в 2015 году на МСЭК 
обратилось 2159 человек, пострадавших вследствие травм и ране-
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ний в АТО, из них 1401 признаны инвалидами. Большинству постра-
давших определена III группы инвалидности. Основной инвалидизи-
рующих патологией были травмы головы, конечностей, политравма, 
травма глаза и орбиты, периферических нервов, ожоги.

Ключевые слова: антитеррористическая операция, боевая 
травма, инвалидность.

Disability caused by the consequences of military injuries 
in participants of the anti-terrorist operation 

in the regions of Ukraine
N. M. Belyaeva, O. B. Yavorovenko, I. V. Kurylenko, O. Y. Halyutyna,

I. P. Kuvykova, O. V. Gumenyuk, Yu. A. Danilenko
Scientifi c Research Institute of Rehabilitation of Disabled of Pirogov 

Vinnytsia National Medical University, Vinnytsya
Introduction. Antiterrorist operation (ATO) in eastern Ukraine leads 

to signifi cant social consequences, among which disability is the most 
serious.

The aim of our study was to investigate the cohort of the disabled 
ATO participants with the combat trauma, which was shaped in Ukrainian 
regions in 2015.

Materials and methods. There was performed an analysis of the 
cohort of participants of the antiterrorist operation with the effects of 
combat trauma who were examined by disability evaluation boards (DEB) 
in 20 regions of Ukraine in 2015 and were recognized as disabled. There 
was used disability evaluation boards documentation, the data bank of 
regional centres and bureaus of disability evaluation. Methods included 
meta-analysis, statistical, analytical, method of expert evaluations.

Results and conclusions. It was established that out of 2159 people 
who applied to DEBs in 2015 with combat traumas and injuries 1401 were 
recognized as disabled. Disability degree III was identifi ed in the majority 
of the casualties. The most common disabling pathologies were head and 
extremities injuries, polytrauma, eye and orbit traumas, peripheral nerve 
injuries and burns.

Key words: anti-terrorist operation, combat trauma, disability.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНА З ХВОРОБАМИ ШКІРИ,
ЯК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Є. Є. Глєбова, В. В. Горачук
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Дослідження якості життя надійно ввійшли в світову прак-

тику медико-соціальних і клінічних досліджень ще з другої половини 
минулого століття. В той же час в Україні медико-соціальні дослі-
дження якості життя проводяться обмежено, зокрема, дослідження 
якості життя хворих з патологічними і віковими змінами шкіри.

Мета дослідження полягала у проведенні системного аналізу 
світових, зокрема, вітчизняних наукових джерел, використаних як 
матеріали дослідження (18 од.) з проблеми якості життя, пов’язаної 
з хворобами шкіри та віковими змінами шкіри обличчя.

Результатами дослідження встановлено, що якість життя хво-
рих з патологічними ураженнями шкіри та віковими змінами шкіри 
обличчя є важливою медико-соціальною проблемою, оскільки вони 
найчастіше призводять до обмеження звичайних видів діяльності, 
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пов’язаних з емоційними проблемами, а також при окремих нозологі-
ях — до обмеження фізичної активності, больового синдрому, пору-
шень психічного здоров’я.

Висновки: дослідження якості життя пацієнтів з хворобами 
шкіри та віковими змінами шкіри обличчя дозволить враховувати 
отримані дані в якості додаткового критерію стану здоров’я, оцінки 
заходів з первинної та/або вторинної профілактики та удосконалити 
організацію медичної допомоги даному контингенту населення.

Ключові слова: якість життя, здоров’я, благополуччя, патологіч-
ні і вікові зміни шкіри, медико-соціальна проблема.

Вступ. Поняття якості життя активно використовується світовою 
наукою для інтегральної характеристики людського існування в пев-
них соціально-економічних умовах, і за останні роки набуло нового 
змістовного значення. Експертами ВООЗ уточнено поняття благопо-
луччя, тотожного з поняттям якості життя, та здоров’я як суттєвого 
елементу благополуччя і одночасно фактору, який на нього впливає. 
Здоров’я має для благополуччя найважливіше значення, це най-
більш потужний фактор, який впливає на благополуччя (WHO, 2013). 
Комплексна оцінка якості життя, пов’язаного з хворобами, передба-
чає врахування як об’єктивних, отриманих шляхом епідеміологічних, 
клінічних і лабораторних досліджень, показників, так і суб’єктивної 
оцінки пацієнтом свого функціонування в стані хвороби. Якість життя 
в стані хвороби — це власна думка пацієнта про характер впливу 
хвороби і результатів лікування на його фізичне, соціальне, емоційне 
і духовне благополуччя (Огнев, 2015:27).

Дослідження якості життя надійно ввійшли в світову практику ме-
дико-соціальних і клінічних досліджень ще з другої половини минуло-
го століття. В той же час в Україні медико-соціальні дослідження яко-
сті життя проводяться обмежено, зокрема, дослідження якості життя 
хворих з патологічними і віковими змінами шкіри.

Мета, матеріали і методи дослідження. Провести системний ана-
ліз світових, зокрема, вітчизняних наукових джерел, з проблеми якості 
життя, пов’язаної з хворобами шкіри, у медико-соціальному аспекті.

Результати дослідження. Результатами системного аналізу ви-
користаних джерел встановлено, що у вересні 2015 р. на Саміті ООН 
були висунуті основні завдання перед лідерами країн-членів Європи і 
Центральної Азії стосовно перспектив сталого розвитку на період до 
2030 року. В ході Саміту задекларовано, що в сфері розвитку країн 
ключова роль відводиться здоров’ю, а також визнано значення єв-
ропейської політики охорони здоров’я ВООЗ — Здоров’я-2020 — як 
важливої регіональної рамкової основи політики підтримки здоров’я і 
благополуччя (Гаспарян, 2011:103).



203Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Важливим принципом політики Здоров’я-2020 є внесок у зміц-

нення і підтримку здоров’я і благополуччя з боку різних політичних 
і соціальних інституцій на усіх етапах життя людини та поколінь. У 
зв’язку з цим, на думку експертів ВООЗ, ефективність систем охо-
рони здоров’я має оцінюватись з використанням результатів оцінки 
якості життя, пов’язаної зі здоров’ям та хворобами (ВООЗ, 2015).

Вагомий внесок у порушення здоров’я населення вносять хво-
роби шкіри та підшкірної клітковини, серед яких високий відсоток 
хронічних захворювань. За даними Центру медичної статистики МОЗ 
України, в Україні мало місце зростання зареєстрованих вперше в 
житті захворювань шкіри і підшкірної клітковини за 2008–2013 роки 
на 15,5 %. Незважаючи на зниження показників поширеності хвороб 
шкіри та підшкірної клітковини з 4934,7 у 2008 р. до 4427,6 у 2014 р. 
на 100 тис. нас., а захворюваності — відповідно з 4136,6 до 3659,6, 
вони залишаються високими; в той же час захворюваність атопічни-
ми дерматитами зросла з 82,0 у 2008 р. до 86,5 у 2014 р. на 100 
тис. нас., а на псоріаз — відповідно з 30,8 до 31,5 на 100 тис. нас. 
(Центр медичної статистики МОЗ України, 2008-2015). Це потребує 
адекватного відгуку профільних інституцій та подальших наукових 
досліджень з удосконалення організації їх діяльності та використан-
ня нових медичних технологій.

Шкіра є видимою частиною людського тіла і носієм важливих 
властивостей індивіду. Це впливає на формування статусу людини 
в суспільстві, самооцінку, адаптацію до навколишнього середовища. 
Результати наукових досліджень вказують на ряд психологічних про-
блем у хворих з хронічними ураженнями шкіри (Беловол, 2012:27). 
Автори (Прохоров, 2012:64; Сизон, 2011:63), зокрема, вказують на 
вплив на якість життя псоріазу у психологічному та соціальному ас-
пектах, оскільки хворі страждають від постійного свербожу, больо-
вого синдрому при рухах, відчувають незручності при відвідуванні 
громадських місць (басейнів, перукарень, фітнес-центрів), змушені 
використовувати одяг, що закриває місця ураження шкіри. Навіть в 
період ремісії показники якості життя у цих хворих значно знижені і 
впливають на продуктивність праці та повсякденну діяльність (Ере-
мина, 2012:621).

Наявність вугрової висипки на видимих ділянках шкіри значно 
знижує самооцінку, призводить до замкнутості, дисморфофобии і де-
пресії пацієнтів (Дащук, 2011: 94; Радионов, 2011:142).

Демодекоз розглядається дослідниками як комплексна проблема, 
що впливає на якість життя, порушуючи психоемоційний стан пацієнта 
в зв’язку з погіршенням естетичного вигляду обличчя, що в свою чер-
гу пов’язане з висуненням суспільством високих естетичних вимог до 
зовнішнього вигляду. Поглиблюють проблему такі хронічні дерматози, 
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як себорейний дерматит, акне, розацеа, періоральний дерматит, які мо-
жуть поєднуватись з демодекозом (Бардова, 2010: 66; Дукер, 2011:129).

Інфекційні та алергодерматози залишаються важливою меди-
ко-соціальною проблемою, значимість якої пов’язана із зростанням 
захворюваності, особливо на тяжкі клінічні форми і випадки з безпе-
рервно рецидивуючим перебігом, що визначає погіршення прогнозу 
захворювань та якості життя (Дашко, 2010:74; Паппа, 2010:81).

Значний вплив на якість життя хворих, погіршуючи її, здійснюють 
такі захворювання шкіри, як диспластичні невуси та злоякісні мела-
номи, що потребує комплексного лікування з включенням методів 
психотерапії (Ольшевская, 2013:20).

Вкрай несприятливо ураження шкіри впливають на психоемо-
ційний статус жінок, особливо як хворобливі, так і вікові зміни шкіри 
обличчя, оскільки для жінок зовнішня краса і здорова шкіра є важли-
вою запорукою успіху у професійному та особистому житті (Татузян, 
2014:100). М. І. Гусаковим запропонована морфологічна класифіка-
ція уражень шкіри, зокрема, обличчя, з якої зрозуміла актуальність 
цієї проблеми для жіночного фізичного і психічного здоров’я:

I. Деформації.
II. Еритеми.
III. Еритематозно-сквамозні ураження.
IV. Ерітродермії.
V. Бульбашки.
VI. Пустули.
VII. Папули.
VIII. Кератози.
IX. Вегетації.
X. Горбки і вузлики.
XI. Виразки і рубці.
XII. Дисхромії.
XIII. Атрофії і склерози.
XIV. Дистрофії.
XV. Судинні ураження.
XVI. Гематодермії.
XVII. Хвороби придатків шкіри.
XVIII. Пухлини (Гусаков, 2010:42).
Таким чином, хвороби шкіри, окрім злоякісних новоутворень, 

безпосередньо не становлять прямої загрози для життя, але хро-
нічний та часто невиліковний характер їх перебігу та неминучі вікові 
зміни шкіри негативно впливають на якість життя особистості і, таким 
чином, формують важливу медико-соціальну проблему.

Науковці зазначають, що в медицині при вивченні якості життя 
доцільно оцінювати 8 основних характеристик здоров’я, а саме:
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1. Обмеження фізичної активності, обумовлене проблемами зі 

здоров’ям.
2. Обмеження обсягу роботи, викликане фізичними та емоційни-

ми проблемами.
3. Обмеження звичайних видів діяльності, пов’язаних з фізични-

ми проблемами зі здоров’ям.
4. Обмеження звичайних видів діяльності, пов’язаних з емоцій-

ними проблемами.
5. Поняття фізичного болю.
6. Загальне психічне здоров’я.
7. Поняття життєздатності (внутрішня енергія, втома і т. д.).
8. Загальне сприйняття здоров’я респондентом (Огнев, 2015:27).
Відповідно до огляду вищезазначених наукових даних, хвороби 

шкіри та вікові зміни шкіри обличчя призводять найчастіше до об-
меження звичайних видів діяльності та обсягу роботи, пов’язаних з 
емоційними проблемами, а також при окремих нозологіях — до обме-
ження фізичної активності, больового синдрому, порушень психічно-
го здоров’я. Тому метою лікування та організації медичної допомоги 
цим хворим має бути наближення якості їх життя до рівня практич-
но здорових людей. Таким чином визначення показника якості жит-
тя хворих з патологією шкіри та її віковими змінами може слугувати 
інформативним методом оцінки здоров’я на індивідуальному і попу-
ляційному рівнях та відправним моментом визначення напрямів до 
його покращення.

Висновки. Проведений системний аналіз засвідчив, що якість 
життя хворих з патологічними ураженнями шкіри є важливою ме-
дико-соціальною проблемою, оскільки хвороби шкіри негативно 
впливають на благополуччя людини у фізичному, психічному і со-
ціальному аспектах. Дослідження якості життя пацієнтів з хвороба-
ми шкіри дозволить враховувати отримані дані в якості додаткового 
критерію стану здоров’я, оцінки заходів з первинної або вторинної 
профілактики, та удосконалити організацію медичної допомоги да-
ному контингенту. Подальшими перспективами у вітчизняній науці 
слід вважати проведення оцінки якості життя в межах медико-соці-
альних досліджень з використанням їх результатів у клінічній і соці-
альній медицині.
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Качество жизни, связанное с болезнями кожи, 

как медико-социальная проблема
Е. Е. Глебова, В. В. Горачук

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

Вступление. Исследования качества жизни прочно вошли в 
мировую практику медико-социальных и клинических исследований 
еще со второй половины прошлого века. В то же время в Украине 
медико-социальные исследования качества жизни проводятся огра-
ничено, в частности, исследования качества жизни больных с пато-
логическими и возрастными изменениями кожи.

Цель исследования заключалась в проведении системного 
анализа мировых, в частности, отечественных научных источников, 
использованных в качестве материалов исследования (18 ед.), по 
проблеме качества жизни, связанного с болезнями кожи и возраст-
ными изменениями кожи лица.

Результатами исследования установлено, что качество жи-
зни больных с патологическими поражениями кожи и возрастными 
изменениями кожи лица является важной медико-социальной про-
блемой, поскольку они зачастую приводят к ограничению обычных 
видов деятельности, связанных с эмоциональными проблемами, а 
также при отдельных нозологиях — к ограничению физической ак-
тивности, болевому синдрому, нарушениям психического здоровья.

Выводы: исследование качества жизни пациентов с болезнями 
кожи и возрастными изменениями кожи лица позволит учитывать по-
лученные данные в качестве дополнительного критерия состояния 
здоровья, оценки мер по первичной и / или вторичной профилактике 
и усовершенствовать организацию медицинской помощи данному 
контингенту населения.

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, благополучие, 
патологические и возрастные изменения кожи, медико-социальная 
проблема.

Quality of life in skin diseases as a medical-social problem
E. E. Glebova, V. V. Horachuk

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The study of quality of life have become integrated in 

the world practice of medical-social and clinical studies since the second 
half of the past century. At the same time, medical and social studies of 
the quality of life carried out in Ukraine are limited, in particular, the study 
of quality of life in patients with pathological and age-related skin changes.
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The aim of the study was to conduct a systematic analysis of 

the world, in particular, domestic scientifi c sources used as research 
materials (18 publications), on the quality of life problem associated with 
skin diseases and age-related skin changes.

The results of the study showed that the quality of life of patients 
with pathological skin lesions and age-related skin changes is an important 
medical and social problem, as they often limit everyday activities 
associated with emotional problems, and in certain nosologies — restrict 
physical activity, cause pain syndrome and mental health problems.

Conclusions: the data on the quality of life of patients with skin 
diseases and age-related skin changes can be used as an additional 
criterion of health evaluation as well as a primary and/or secondary 
prevention measures and indicate areas for improving the organization of 
health care for this population.

Key words: quality of life, health, well-being, pathological and age-
related skin changes, medical and social problem.
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УДК 616.432-006.55-089.12

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМ 
ГИПОФИЗА РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ 

В КЛИНОВИДНУЮ ПАЗУХУ
Р. В. Аксёнов

Институт нейрохирургии имени акад. А. П. Ромоданова, г. Киев
Введение. Распространение аденом гипофиза на клиновидную 

пазуху и уменьшение ее размеров ограничивает возможность эндо-
скопической эндоназальной хирургии.

Цель. Определить степень распространения аденом гипофиза 
в клиновидную пазуху для адаптации эндоскопического эндоназаль-
ного трассфеноидального доступа.

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспек-
тивный анализ 59 пациентов с макро и гигантскими аденомами гипо-
физа распространяющихся на клиновидную пазуху.

Результаты. Распространение на клиновидную пазуху было 
классифицировано следующим образом: Grade 1 (10), Grade 2 (19), 
Grade 3 (30). В зависимости от распространения опухоли в клиновид-
ную пазуху задние отделы перегородки удалены: Grade 1–5, Grade 
2–8, Grade 3–22. В 19 (32,2 %) случаях сGrade 2, Grade 3 применя-
лась тактика «debulking» опухоли в основной пазухе, задние отделы 
перегородки были сохранены.

Выводы. Результаты исследования демонстрируют, что града-
ция распространения аденом гипофиза в клиновидную пазуху, уда-
ление задних отделов носовой перегородки в случае Grade 2, Grade 
3, является необходимым для проведения безопасной эндоскопиче-
ской эндоназальной хирургии.

Ключевые слова: аденома гипофиза, клиновидная пазуха, эн-
доскопическая эндоназальная хирургия, кавернозный синус.

Вступление. Распространение аденом гипофиза (АГ) в кли-
новидную пазуху (КП) уменьшает размеры пазухи, ограничивая во-
зможности эндоскопической эндоназальной хирургии. Предложено 
решение данной проблемы путем определения степени распростра-
нения опухоли в клиновидную пазуху и адаптации эндоскопического 
эндоназального транссфеноидального доступа при заполнении опу-
холью клиновидной пазухи.
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Цель. Определить степень распространения аденом гипофиза 

в клиновидную пазуху для адаптации эндоскопического эндоназаль-
ного трассфеноидального доступа.

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспек-
тивный анализ 59 пациентов с макро и гигантскими аденомами ги-
пофиза распространяющихся на клиновидную пазуху. Из них — муж-
чин 39(%), женщин 20 (%).

По размерам выделяли:
– макроаденомы (10-20мм) -4 (6,7 %) случаев;
– большие аденомы (20-40 мм) — 31 (56,6 %) случаев;
– гигантские аденомы (> 40 мм) — 24 (33,3 %)случая.
Оценивая продукцию гормонов аденомами гипофиза наблюда-

ли следующую картину:
Среди гормональноактивных аденом гипофиза было: пролакти-

ном- 12 (54,5 %), соматотропином — 7 (31,8), кортикотропином — 1 
(4,5 %).

Оценка распространения на кавернозный синус проводилась на 
основании классификации Knospscale. Инвазия кавернозного сину-
са Knosp 3, 4 была обнаружена в 23 и 19 больных соответственно. 
Knosp 0, 1 и Knosp 2 распространение встречались в 3, 4,10 случаях 
соответственно.

Выделено 4 степени распространения опухоли в клиновидную 
пазуху:

Grade 0, Grade 1, Grade 2, Grade 3. Grade 0 не был включен в ис-
следование, так как при этом распространении объём клиновидной 
пазухи не изменяется.В основу распространения опухоли в клино-
видную пазуху взято степень ее уменьшения, адаптирование к во-
зможностям эндоскопической методике и необходимости проведе-
ния резекции задних отделов носовой перегородки.

Эндоскопический эндоназальный транссфеноидальный доступ 
применялся в 30 случаях, или расширенный эндоскопический эндо-
назальный расширенный доступ в 21 случаях, среди которых ЭЭТ 
трансптеригоидальный доступ был выполнен в 10 случаях с целью 
определения костных ориентиров в основной пазухе, больным кроме 
МРТ было проведено МСКТ головного мозга.

Результаты. Распространение на клиновидную пазуху было 
классифицировано следующим образом: Grade 1 (10), Grade 2 
(19),Grade 3 (30). Тотальное удаление опухоли было выполнено в 
37 случаях, субтотальное — 15, частичное — 6. Удаление задних 
отделов перегородки было выполнено в 35 случаях, сохранение 
задних отделов носовой перегородки проведено в 24 случаях. В 
зависимости от распространения опухоли в клиновидную пазуху, 
задние отделы перегородки удалены: Grade 1–5, Grade 2–8, Grade 
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3–22. В 19 (32,2 %) случаях сGrade 2,Grade 3 применялась тактика 
«debulking» опухоли в основной пазухе, задние отделы перегородки 
были сохранены.

Инфраселлярное распространение аденомы гипофиза. 
Распространение опухоли в основную пазуху является ключевым 
фактором в планировании эндоскопического эндоназального тран-
ссфеноидального доступа. Одним из важнейших факторов в эн-
доскопической эндоназальной транссфеноидальной хирургии яв-
ляется наличие дополнительного объема в клиновидной пазухе. 
JaeMinShinetal провели исследование размеров основной пазухи 
более чем у 100 здоровых людей. Одним из важнейших критериев 
достаточного объема в основной пазухе является дистанция от пе-
редней стенки основной пазухи (ostium) до середины дна турецкого 
седла. Изменение данного расстояния влияет на уменьшение оста-
точного объема в клиновидной пазухе. Согласно данным исследова-
ния JaeMinShinetal, данное расстояние составляет 13,29+- 3,94мм 
[1] Нами была разработана компьютерная программа, которая по-
зволяет проводить наложение снимков МРТ среднестатистического 
человека в сагитальной проекции и МРТ снимок пациента с инфра-
селлярным ростом АГ. МРТ снимок среднестатистического человека 
являлся задним фоном, на который проводилось наложение снимка 
исследуемого пациента.

После проведения наложения снимков проводится этап вычис-
ления по линии от передней стенки основной пазухи (ostium) до се-
редины дна турецкого седла. Расстояние от передней стенки КП до 
передней поверхности АГ является искомым расстоянием. Соглас-
но полученным данным, мы выделили 4 степени распространения 
аденом гипофиза на клиновидную пазуху: Grade 0 — нормальный 
размер турецкого седла, объем основной пазухи не изменен, Grade 
1 — увеличение размеров турецкого седла при котором исследуе-
мое расстояние составляло 12-10 мм. (уменьшение объема КП на 
1/3), Grade 2 увеличение размеров турецкого седла при котором ис-
следуемое расстояние составляло 9-6 мм (уменьшение объема КП 
на 2/3), Grade 3 увеличение размеров турецкого седла при котором 
исследуемое расстояние составляло менее 5 мм (уменьшение объе-
ма КП на 2/3). В основу градации положено необходимость создания 
предопухолевой полости для успешного проведения эндоскопиче-
ской эндоназальной трансфеноидальной хирургии.

Ход операции. Во всех случаях применялся биностральный 
доступ. Проводим латерализацию средней носовой раковины и 
удаление верхней носовой раковины, передней стенки основной 
пазухи,проводитсяширокое удаление передней стенкиклиновидной 
пазухи. В каждом конкретном случае распространенияаденомы ги-
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пофиза на КП выполнялось удаление либо сохранение задних отде-
лов носовой перегородки.

Использовали эндоскоп 4 мм в диаметре 18 см длиной, 0- и 
30-градусную оптику (Hopkinsoptics; KarlStorzGmbH). После вскрытия 
передней стенки КП, проводилась оценка оставшегося свободного 
объема в клиновидной пазухе для адекватного размещения инстру-
ментов в операционном поле. Каждый раз, когда мы определяли не-
достаток в необходимом пространстве, проводилось дополнитель-
ное удаление задней трети носовой перегородки. Подобная тактика 
применялась у пациентов с Grade 2 в 13,6 % случаях, Grade 3 в 
37,3 % случаях. Определение анатомических ориентиров является 
обязательным перед проведением уменьшения опухоли в клиновид-
ной пазухе. Расширение костного дефекта передней стенки турецко-
го седла проводилось в границах кавернозных синусов. После рас-
сечения наружного листка твердой мозговой оболочки, проводилась 
мобилизация опухоли по периметру, что позволяло сместить опухоль 
в операционное поле. Поэтапное удаление опухоли проводилось с 
использованием кюреток и аспирации. С целью контроля за сонной 
артерией применялся интраоперационный доплер (Mizuho 20MHz 
Surgical Doppler System, Mizuho America, Inc). В случае прорастания 
опухолью твердой мозговой оболочки (64,4 %), у пациентов с Grade 
2,Grade 3 применялась тактика «debulking» опухоли в клиновидной 
пазухе в 31,6 % случаях.

В случае выявления интраоперационной ликвореи проводилась 
пластика турецкого седла при помощи фрагмента широкой фасции 
бедра, которая фиксировалось фрагментом кости перегородки с 
последующим закрытием назо-септальным лоскутом на ножке, ко-
торый полностью укрывал костный дефект.

Дискуссия. Развитие эндоскопической методики значительно 
облегчило визуализацию, а также привело к развитию расширенных 
доступов к этой и смежной с ней областям.

Проведено большое количество анатомических исследований, 
связанных с изучением анатомии основной пазухи [2-5].Проанали-
зированы анатомические модели по отношению к визуализацион-
но-интраоперационной корреляции у здоровых людей и у людей с 
селлярной патологией. В большинстве исследований ученые отда-
вали предпочтение КТ диагностике, так как она является наиболее 
предпочтительным методом диагностики костных анатомических 
структур [3,4]. Среди наших наблюдений селлярный тип пневмати-
зации был наиболее распространенным, и встречался у 55 (93,2 %) 
пациентов, преселлярный тип и конхальный тип пневматизации кли-
новидной пазухи были выявлены у 3-х (5,1 %) и 1-го (1,7 %) пациента 
соответственно. В случаях преселлярного и конхального типа пнев-
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матизации создание достаточного пространства в КПявляется необ-
ходимым и было выполнено во всех случаях.

В 19 (32,2 %) случаях аденом гипофиза с распространением на 
ОП Grade2, Grade 3, задние отделы перегородки были сохранены. В 
данной группе пациентов выполнялось создание рабочего простран-
ства за счет уменьшения опухоли в клиновидной пазухе. Примене-
ние данной техники никак не отразилось на увеличении интраопера-
ционных осложнений. Однако, нами было отмечено, что в случаях 
Grade 2,3 распространения опухоли в клиновидную пазуху, удаление 
задних отделов носовой перегородки является необходимым, что 
было выполнено в 30-ти случаях. Данная манипуляция позволяет 
увеличить рабочее пространство для эндоскопа, а также увеличить 
объем манипуляций хирургического инструментария в ране.

Выводы. Создание классификации распространения опухоли 
в КП позволяет качественно определить показания для удаления 
задних отделов носовой перегородки, создания предопухолевой по-
лости. Создание дополнительного пространства в КП за счет удале-
ния опухоли возможно, но ограничено возможным возникновением 
кровотечения из опухоли, ее плотностью, что снижает возможность 
удаление опухоли из КП.

Интраоперационный контроль положения сонной артерии позво-
ляет минимизировать риск травматизации сонной артерии, а также 
провести безопасное удаление опухоли из кавернозного синуса. При 
Grade 2, Grade 3 распространении аденом гипофиза в КП, удаление 
задних отделов носовой перегородки является необходимым для 
проведения безопасной эндоскопической эндоназальной хирургии.
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Тактика хірургічного лікування аденом гіпофіза 

з поширенням в клиноподібну пазуху
Р. В. Аксьонов

Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова, м. Київ
Вступ. Поширення аденом гіпофіза на клиноподібну пазуху і 

зменшення її розмірів обмежує можливість ендоскопічної ендона-
зальної хірургії.

Мета. Визначити ступінь поширення аденом гіпофіза в клинопо-
дібну пазуху для адаптації ендоскопічного ендоназального трассфе-
ноідального доступу.

Матеріали та методи дослідження. Проведено ретроспектив-
ний аналіз 59 пацієнтів з макро і гігантськими аденомами гіпофіза 
поширюються на клиноподібну пазуху.

Результати. Поширення на клиноподібну пазуху було класифіко-
вано наступним чином: Grade 1 (10), Grade 2 (19), Grade 3 (30). Залеж-
но від поширення пухлини в клиноподібну пазуху задні відділи носової 
перетинки видалені: Grade 1–5, Grade 2–8, Grade 3–22. У 19 (32,2 %) 
випадках з Grade 2,Grade 3 застосовувалася тактика «debulking» пух-
лини в основний пазусі, задні відділи перегородки були збережені.

Висновки. Створення класифікації поширення пухлини в КП 
дозволяє якісно визначити показання для видалення задніх відділів 
носової перегородки, створення передпухлинної порожнини. Ство-
рення додаткового простору в КП за рахунок видалення пухлини 
можливо, але облежана можливим виникненням кровотечі з пухлини, 
її щільністю, що знижує можливість видалення пухлини з КП.

Інтраопераційний контроль положення сонної артерії дозволяє 
мінімізувати ризик травматизації сонної артерії, а також провести 
безпечне видалення пухлини з кавернозного синуса. При Grade 2, 
Grade 3 поширенні аденом гіпофіза в КП, видалення задніх відділів 
носової перегородки є необхідним для проведення безпечної ендо-
скопічної ендоназальной хірургії.

Ключові слова: аденома гіпофіза, клиноподібна пазуха, ендо-
скопічна ендоназальна хірургія, кавернозний синус.

Surgical treatment of pituitary adenomas 
with sphenoid sinus extension

R. Aksyonov
Romodanov Neurosurgical Institute, Kyiv

Introduction. Extension of pituitary adenoma into the sphenoid 
sinus and a decrease in its size restrict the possibility of endoscopic 
endonasaltranssphenoidal surgery.
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Goal. To classify the rate of pituitary adenoma extension into the 

sphenoid sinus and improve endoscopic endonasaltrasphenoidal access 
in case of pituitary adenoma sphenoid sinus extension.

Materials and methods. Retrospective analysis of 59 patients with 
macro- and giant pituitary adenomas with extension into the sphenoid 
sinus was performed.

Results. Extension into the sphenoid sinus was classifi ed as follows: 
Grade 1 (10), Grade 2 (19), Grade 3 (30). The posterior parts of the septum 
were removeddepending on grade of pituitary adenoma extension into 
the sphenoid sinus: Grade 1–5, Grade 2–8, Grade 3–22. In 19 (32.2 %) 
cases «debulking» technique was performed in case of Grade 2, Grade 3 
with the preservation of the posterior nasal septum.

Conclusions. This study demonstrates that classifi cation of pituitary 
adenoma extension into the sphenoid sinus and removal of the posterior 
nasal septum in cases of Grade 2, Grade 3, are necessary for safe 
endoscopic endonasaltranssphenoidal surgery.

Key words: pituitary adenoma, sphenoid sinus, endoscopic 
endonasal surgery, cavernous sinus.
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ASSESSMENT OF FOLATE METABOLISM 
FUNCTIONING IN TERMS OF PREVENTION OF BREAST 

CANCER IN THE POPULATION LIVING IN AREAS 
AFFECTED BY THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER 

PLANT ACCIDENT
1Yu. I. Bandazhevsky, 2N. F. Dubova

1Ecology and Health Coordination and Analytical Centre, Ivankiv,
2 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,

Ministry of Health of Ukraine, Kyiv
Introduction.The prevalence of breast cancer among the population 

of Ukraine after the Chernobyl nuclear power plant (CNPP) accident in 
1986 tends to increase and radiation controlled regions have the upper-
most rates of increase.

Goal. Given the relationship between the risk of developing this can-
cer and mutations of the genes responsible for the metabolism of amino 
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acids methionine and homocysteine, the purpose of this study was to 
assess the functioning of folate metabolism in girls aged 12–17 years liv-
ing after birth in areas contaminated with radionuclides as a result of the 
CNPP accident and determine the state of the genetic apparatus of folate 
metabolism and blood homocysteine and folic acid levels.

Research methods. Immunochemical, mathematical and statistical.
Results. Blood homocysteine levels above 10 μmol/L (hyperhomo-

cysteinemia) were found in 65.0 % of cases. The occurrence of hyperho-
mocysteinemia was associated with the T allele of С677Т MTHFR poly-
morphism in 60.7 % of cases. A direct moderate correlation (rxy = 0.303, 
p < 0.0001) was detected between homocysteine concentrations and (R) 
genetic risk scores, including 677СТ and 677ТТ MTHFR genotypes. The 
677ТТ MTHFR homozygous variant recorded in 13.2 % of children mani-
fested itself as hyperhomocysteinemia in 83.3 % of cases and the 677СТ 
heterozygous variant found in 42.3 % of children — in 67.2 % of cases.

Conclusions. An inverse moderate association (rxy = — 0.375, p < 
0.0001) was detected between homocysteine and vitamin B9 concentra-
tions in the blood, indicating that there was a folate defi ciency in children 
with hyperhomocysteinemia. As one of the early preventive measures of 
breast cancer in women from radiation controlled regions having genetic 
defects in the form of the T risk allele of С677Т MTHFR polymorphism, 
it was offered to prescribe female patients, including children, folic acid. 
Elevated homocysteine levels in the blood should serve as grounds for 
using folic acid supplements.

Key words: breast cancer, hyperhomocysteinemia, folic acid, ado-
lescent girls, radiation-contaminated territories of Ukrainian Polissia.

Introduction. Folate metabolism (FM) is one of the most important 
metabolic cycles in the body involved in the metabolism of methionine, an 
essential sulphur-containing amino acid.

The association between genes regulating its functioning and breast 
cancer has been found [5-9]. In particular, the presence of MTHFR 677ТT 
genotype increases the risk of the latter by 2.5 times [2].

The prevalence of breast cancer among the population of Ukraine 
after the Chernobyl nuclear power plant (CNPP) accident in 1986 tends 
to increase and radiation controlled regions have the uppermost rates of 
increase [3, 4]. It will be therefore relevant to assess the functioning of FM 
in women living under conditions of continuing radiation risk to determine 
pathogenetic mechanisms and carry out effective prevention of this type 
of cancer.

Goal.The purpose of this study was to assess the functioning of FM 
in adolescent girls living after birth in areas contaminated with radionu-
clides as a result of the CNPP accident and determine the state of the 
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genetic apparatus of folate metabolism and blood homocysteine and folic 
acid levels.

Materials and methods. 137 adolescent girls, whose average age 
was 14.7 ± 0.1 years (95 % CI 14.5–14.9 years), living permanently af-
ter birth in rural localities in Polesie and Ivankov districts, Kiev region, 
Ukraine, affected by the CNPP accident (with a 137Cs soil contamination 
density of < 2 Cu/km2 [1]) were studied.

The assessment of the functioning of folate metabolism in children 
was performed on the basis of results of the analysis of the genetic sys-
tem responsible for the synthesis of FM enzymes and determination of 
blood homocysteine and vitamin B9 (folic acid) concentrations.

All children had blood drawn from the ulnar vein on an empty stom-
ach in the morning to carry out above analyses. All of them at the time of 
blood draw attended school.

Blood samples were analysed in a laboratory certifi ed under quali-
ty standards within the project of the European Commission in Ukraine 
“Health and ecological programmes around the Chernobyl Exclusion 
Zone: development, training and coordination of health-related projects” 
with the fi nancial support of the Rhône-Alpes Regional Council (France) 
and with the consent of parents.

Homocysteine is a sulphur-containing amino acid, an intermediate 
metabolite during metabolism of methionine, an essential amino acid for 
the human body.

Blood homocysteine levels were determined using an immunochem-
ical method with chemiluminescent detection (CLIA). An analyser and a 
test system: Architect 1000 (ABBOT Diagnostics (USA)).

In children, blood homocysteine levels of over 10 μmol/L were de-
fi ned as hyperhomocysteinemia.

The allelic variants С677Т and А1298С of the MTHFR gene (meth-
ylenetetrahydrofolate reductase), A2756G of the MTR gene (В12-depen-
dent methionine synthase) and A66G of the MTRR gene (methionine 
synthase reductase) were determined during genetic analysis of folate 
metabolism. A real-time PCR method was used. An analyser and a test 
system: DT-96 detecting thermocycler, DNA-Technology (Russia).

In order to carry out correlation studies to determine the relationship 
between blood homocysteine levels and genetic abnormalities in FM, in a 
number of cases under consideration, the MTHFR С677Т genotypes an-
alysed were assessed using a point system (0-2) depending on how they 
affect homocysteine formation — R breast cancer genetic risk scores: 
“0” — 677СС genotype — no risk; “1” — 677СТ genotype — low risk; 
“2” — 677ТТ genotype — high risk.

Vitamin B9 (folacin) concentrations were determined using the im-
munochemical method with electrochemiluminescent detection (ECLIA). 
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An analyser and a test system: Cobas e411; Roche Diagnostics (Swit-
zerland).

The statistical processing of the obtained results was performed us-
ing the IBM SPSS Statistics 22 software (USA). The arithmetic mean (М) 
, ± standard error of mean (m), confi dence interval for the average value 
(95 % CI), median (Me), interquartile range (IR), minimum and maximum 
parameter values and percentiles were calculated for the variables under 
analysis. The distribution hypothesis was tested (a Kolmogorov-Smirnov 
test). All the parameters under study did not conform to the normal dis-
tribution law, thus, a non-parametric U Mann-Whitney test was used to 
compare values. The assessment of statistical signifi cance of variables 
was done by determining a signifi cance level for p using a statistical 
software programme. The Student’s t-test was used to compare relative 
values. The critical level of signifi cance for the null hypothesis (p) was 
set at 0.05. The association between blood homocysteine and folic acid 
levels was established with the help of the Spearman’s rank correlation 
coeffi cient (rxy). Strength of correlation was assessed by a typical scale: 
weak — 0 to 0.299; moderate — 0.3 to 0.699; strong — 0.7 to 1.0.

Results. During the assessment of results of genetic analysis of FM, 
only 4 children (2.9 %) were found to have no risk alleles of folate metab-
olism genetic polymorphisms. Cases with the presence of two polymor-
phisms were in the majority (Table 1).

Given the leading role of MTHFR gene, responsible for the synthesis 
of the methylenetetrahydrofolate reductase enzyme, in the functioning of 
FM and development of pathological conditions, including breast cancer, 
the involvement of С677Т polymorphism of this gene in homocysteine 
formation was assessed.

Table 1
Percentage of cases that include risk alleles, 

genetic polymorphisms in the group of girls examined

Subgroup No. Number of 
polymorphisms

Number of girls examined
Absolute number Percentage, %

1 0 4 2.9
2 1 22 16.1
3 2 66 48.2
4 3 34 24.8
5 4 11 8.0

Total 137 100

The T risk allele of MTHFR:С677Т polymorphism was observed in 
76 cases (54.5 % of the number of children examined), while the 677ТТ 
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homozygous variant was recorded in 18 girls (13.2 % of the number of 
children examined) — high genetic risk, the 677СТ heterozygous variant 
was seen in 58 girls (42.3 % of the number of children examined) — low 
genetic risk. Blood homocysteine levels in children ranged from 6.68 to 
33.89 μmol/L. At the same time, homocysteine (Hc) levels above a set limit 
of 10.0 μmol/L (hyperhomocysteinemia) were found in 89 cases (65.0 % of 
the number of girls examined); Ме — 11.2 μmol/L; IR — 9.4–12.8 μmol/L.

The percentage of T risk allele in groups of children with different 
blood homocysteine levels had no statistical differences, however, the 
percentage of 677ТТ genotype was signifi cantly higher in the group with 
homocysteine levels of > 10 μmol/L than in the group with homocysteine 
levels of <10 μmol/L (Table 2).

Table 2
Percentage of MTHFR genotypes in groups of children 

with different blood homocysteine levels

Genotype
Hc > 10 μmol/L (n = 89) Hc < 10 μmol/L (n = 48)
Absolute 
number

Percentage, 
%

Absolute 
number Percentage, %

С677Т 
MTHFR 54 60.7 22 45.8

677СТ 
MTHFR 39 43.8 19 39.6

677ТТ 
MTHFR 15 16.9 3 6.2*

Note. * — statistically signifi cant differences between 677ТТ MTHFR genotype values 
(p<0.05).

Thus, blood homocysteine levels were above 10 μmol/L in 15 out of 
18 girls (83.3 %) with 677ТТ homozygous variant and in 39 out of 58 girls 
(67.2 %) with 677СТ heterozygous variant. The total realisation of С677Т 
MTHFR genetic variant as hyperhomocysteinemia occurred in 54 out of 
76 cases (71.0 %).

A direct moderate correlation was observed between homocysteine 
concentrations and (R) breast cancer genetic risk scores, including 
677СС, 677СТ and 677ТТ MTHFR genotypes (Table 3).

The obtained results show that the majority of the adolescent girls — 
carriers of 677ТТ homozygous variant, living since birth in areas con-
taminated with radioactive elements as a result of the CNPP accident 
have blood homocysteine levels above 10 μmol/L. The girls with such a 
genotype belong to the high genetic risk group for abnormal methionine 
metabolism and developing breast malignant tumors.
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Table 3

Correlation relationships between homocysteine, 
vitamin B9 and genetic risk score

Parameter Correlation coeffi cient (rxy),
signifi cance level (р)

Parameter
Нс В9 R

Нс
Spearman’s 1.000 – 0.378 0.303
signifi cance level р . 0.0001 0.0001
N 137 137 137

В9
Spearman’s – 0.378 1.000 – 0.193
signifi cance level р .0001 . 0.024
N 137 137 137

R
Spearman’s 0.303 – 0.193 1.000
signifi cance level р 0.0001 0.024 .
N 137 137 137

However, hyperhomocysteinemia was also recorded in a large num-
ber of girls with 677СТ heterozygous variant, though this genotype has 
a weaker effect on the conversion of amino acids methionine and homo-
cysteine.

It should be noted that the occurrence of hyperhomocysteinemia was 
associated with T allele of the MTHFR gene only in 60.7 % of cases. In 
this regard, it is necessary fi rst of all to pay attention to vitamin B9 levels 
in the children examined. This vitamin is one of the main components of 
FM and facilitates the methylation of homocysteine to form methionine. 
An inverse relationship between blood folate levels and the risk of devel-
oping breast cancer was established [3].

The reference range for vitamin B9 specifi ed by the laboratory where 
the analysis was done was 4.6–18.7 ng/ml. Vitamin B9 levels below refer-
ence values were detected in 24 cases (17.5 %) in the group of children 
under study. The interval between extreme values of vitamin B9 in the 
blood of children was 2.3–13.61 ng/ml (Ме — 6.1 ng/ml; IR — 5.0–7.5 ng/
ml). There was an inverse moderate association between vitamin B9 and 
homocysteine concentrations in the blood (Table 3).

Thus, a hidden folic acid defi ciency was found in children with hy-
perhomocysteinemia, regardless of the fact that blood levels of this me-
tabolite did not fall outside the reference range in most of them (82.5 %).

An inverse weak association between blood folic acid levels in chil-
dren and genetic risk score (Table 3) indicates that there is a defi ciency of 
this vitamin in case of the Т risk allele of С677Т MTHFR polymorphism. 
It should be noted that the relationships between the variables analysed 
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were not strong and this suggests that abnormalities in the functioning of 
FM and excessive homocysteine formation do not depend only on genet-
ic polymorphism and folic acid defi ciency. It is necessary to pay attention 
to the child’s body vitamins B6 and B12 suffi ciency, since these vitamins 
are involved in the metabolism of homocysteine.

Among the possible factors that could have an effect on methionine 
metabolism in the group of children under study, we should mention a radi-
ation factor constantly present in the environment after the CNPP accident.

Hyperhomocysteinemia is a marker for the development of an un-
favourable process interfering with the growth of the child’s organism. 
In case of a genetic defect — С677Т MTHFR, especially the 677ТТ ho-
mozygous variant that disrupts the synthesis of the key enzyme of FM 
methylenetetrahydrofolate reductase, there is a risk of developing cancer, 
particularly breast cancer in women. As an early preventive measure of 
this condition, one should consider regular supplementing the child pop-
ulation living in radiation-contaminated areas with folic acid. Products of 
plant and animal origin should become an important source of the latter. 
Also it should be taken into account that the process of absorption of 
vitamins and minerals depends on the state of digestive organs. Blood 
homocysteine levels should act as a marker of body folic acid suffi ciency.

Conclusions. The study conducted showed that there is a high fre-
quency (65.0 % of cases) of hyperhomocysteinemia (blood homocyste-
ine levels above 10 μmol/L) which indicates that there are abnormalities 
in the functioning of FM among the adolescent girls (12-17 years of age) 
living after birth in the areas contaminated with radioactive elements as 
a result of the CNPP accident. The occurrence of hyperhomocystein-
emia was associated with the T allele of С677Т MTHFR polymorphism in 
60.7 % of cases. A direct association was detected between homocyste-
ine concentrations and (R) breast cancer genetic risk scores that include 
677СТ and 677ТТ MTHFR genotypes. The 677ТТ homozygous variant 
recorded in 13.2 % of children manifested itself as hyperhomocystein-
emia in 83.3 % of cases and the 677СТ heterozygous variant found in 
42.3 % of children — in 67.2 % of cases.

An inverse correlation between blood homocysteine and vitamin B9 
levels indicates the defi ciency of the latter in children with hyperhomocys-
teinemia. Thus, as one of the early preventive measures of breast cancer 
in women from radiation controlled regions having genetic defects in the 
form of T risk allele of С677Т MTHFR polymorphism, it is suggested to 
supplement women, including children, with folic acid. Elevated homo-
cysteine levels in the blood should serve as grounds for using folic acid 
supplements.

It is necessary to study further the causes of hyperhomocysteinemia 
in children living under conditions of constant radiation exposure.
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Оцінка функціонування фолатного циклу в плані 
профілактики раку молочної залози у населення, яке 

мешкає на території, постраждалої від аварії 
на Чорнобильській атомній електростанції

Ю. І. Бандажевський, Н. Ф. Дубова
Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я», Іванків,

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

Вступ. Захворюваність на рак молочної залози серед населен-
ня України після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 
(ЧАЕС) у 1986 році зберігає стійку тенденцію до підвищення, з пе-
реважаючими темпами приросту показників в областях радіаційного 
контролю.

Мета. З огляду на зв’язок між ризиком розвитку даного онко-
логічного захворювання і мутаціями генів, відповідальних за обмін 
амінокислот метіоніну і гомоцистеїну, метою цього дослідження була 
оцінка функціонування фолатного циклу у дівчаток віком 12-17 років, 
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які проживають після народження на території, забрудненій радіо-
нуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, з визначенням стану його гене-
тичного апарату, змісту гомоцистеїну і фолієвої кислоти в крові.

Методи дослідження. Імунохімічний, математико-статистичний.
Результати. Підвищення рівня гомоцистеїну у крові вище 10 

мкмоль/л (стан гіпергомоцистеїнемії) виявлено в 65,0 % випадків. 
Виникнення гіпергомоцистеїнемії було пов’язано з аллелем Т по-
ліморфізму С677Т MTHFR в 60,7 % випадків. Між концентрацією 
гомоцистеїну і показниками генетичного ризику (R), що включають 
генотипи 677СТ і 677ТТ MTHFR, зареєстрований прямий кореля-
ційний зв’язок середньої сили (rxy = 0,303, p <0,0001). Гомозиготний 
варіант 677ТТ MTHFR, зареєстрований у 13,2 % дітей реалізував-
ся у вигляді гіпергомоцистеїнемії в 83,3 % випадків, гетерозиготний 
варіант 677СТ, виявлений у 42,3 % дітей — в 67,2 % випадків. Між 
концентраціями в крові гомоцистеїну і вітаміну В9 виявлено зворот-
ний кореляційний зв’язок середньої сили (rxy = — 0,375, p <0,0001), 
що свідчить про дефіцит фолатів в організмі дітей з гіпергомо-
цистеїнемією.

Висновки. У якості одного із заходів ранньої профілактики раку 
молочної залози у жінок з районів радіаційного контролю, що мають 
генетичні дефекти, у вигляді аллелі ризику Т поліморфізму С677Т 
MTHFR, пропонується прийом препаратів фолієвої кислоти, почи-
наючи з дитячого віку. Підставою для проведення вітамінізації пре-
паратами фолієвої кислоти повинен бути підвищений рівень гомо-
цистеїну в крові.

Ключові слова: рак молочної залози, гіпергомоцистеїнемія, фо-
лієва кислота, дівчатка-підлітки, радіоактивно забруднені території 
Українського Полісся.

Оценка функционирования фолатного цикла в плане 
профилактики рака молочной железы у населения, 

проживающего на территории, пострадавшей от аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции

Ю. И. Бандажевский, Н. Ф. Дубовая
Координационный аналитический центр «Экология и здоровье», Иванков,
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Вступление. Заболеваемость раком молочной железы среди 

населения Украины после аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции (ЧАЭС) в 1986 году сохраняет стойкую тенденцию к по-
вышению, с преобладающими темпами прироста показателей в об-
ластях радиационного контроля.
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Цель. Учитывая связь между риском развития данного онколо-

гического заболевания и мутациями генов, ответственных за обмен 
аминокислот метионина и гомоцистеина, целью настоящего иссле-
дования явилась оценка функционирования фолатного цикла у де-
вочек в возрасте 12-17 лет, проживающих после рождения на терри-
тории, загрязненной радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС, 
с определением состояния его генетического аппарата, содержания 
гомоцистеина и фолиевой кислоты в крови.

Методы исследования. Иммунохимический, математико-ста-
тистический.

Результаты. Повышение уровня гомоцистеина в крови выше 10 
мкмоль/л (состояние гипергомоцистеинемии) обнаружено в 65,0 % 
случаев. Возникновение гипергомоцистеинемии было связано с ал-
лелью Т полиморфизма С677Т MTHFR в 60,7 % случаев.

Между концентрацией гомоцистеина и показателями генетичес-
кого риска (R), включающими генотипы 677СТ и 677ТТ MTHFR, за-
регистрирована прямая корреляционная связь средней силы (rxy = 
0,303, p < 0,0001).

Гомозиготный вариант 677ТТ MTHFR, регистрируемый у 13,2 % детей 
реализовался в виде гипергомоцистеинемии в 83,3 % случаев, гетерози-
готный вариант 677СТ, обнаруженный у 42,3 % детей, — в 67,2 % случаев.

Между концентрациями в крови гомоцистеина и витамина В9 
выявлена обратная корреляционная связь средней силы (rxy = — 
0,375, p < 0,0001), что свидетельствует о дефиците фолатов в орга-
низме детей с гипергомоцистеинемией.

Выводы. В качестве одной из мер ранней профилактики рака 
молочной железы у женщин из районов радиационного контроля, 
имеющих генетические дефекты, в виде аллели риска Т полимор-
физма С677Т MTHFR, предлагается прием препаратов фолиевой 
кислоты, начиная с детского возраста. Основанием для проведения 
витаминизации препаратами фолиевой кислоты должен являться 
повышенный уровень гомоцистеина в крови.

Ключевые слова: рак молочной железы, гипергомоцистеине-
мия, фолиевая кислота, девочки-подростки, радиоактивно загряз-
ненные территории Украинского Полесья.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗБОРУ
Т. С. Безценна

Національний фармацевтичний університет, м. Харків,
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків
Вступ. Лікарські рослинні збори містять декілька компонентів, 

що ускладнює розробку методик контролю їх якості, зокрема іденти-
фікацію.

Мета — визначення показників для ідентифікації збору «Ден-
та-Фіт».

Матеріали і методи. Об’єкти — збір «Дента-Фіт», ЛРС збору. У 
дослідженні застосовували фізико-хімічні, фармакогностичні, загаль-
нонаукові методи.

Результати і висновки. У зборі «Дента-Фіт» якісними реакціями 
ідентифіковано полісахариди, фенольні сполуки та методом ТШХ — 
компоненти ефірних олій, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди. За 
результатами проведеного аналізу встановлено морфологічні ознаки 
та ідентифіковано БАР збору, що включено до проекту методів контр-
олю якості на збір «Дента-Фіт».

Ключові слова: лікарська рослинна сировина, ідентифікація.

Вступ. Важливим етапом досліджень при створенні нового лі-
карського засобу (ЛЗ) є визначення показників якості, за якими мож-
ливо ідентифікувати та контролювати препарат. В межах наукового 
напрямку кафедри загальної фармації та безпеки ліків Національ-
ного фармацевтичного університету «Розробка складу та технології 
рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі» 
науковцями кафедри здійснюються дослідження з розробки рідких, 
м’яких та твердих лікарських форм [4; 5; 8]. Відповідно до означено-
го напрямку, розроблено стоматологічний збір під умовною назвою 
«Дента-Фіт». До його складу входить лікарська рослинна сировина 
(ЛРС): звіробою трава, липи квітки, м’яти перцевої листя, нагідок 
квітки, шавлії лікарської листя, на суміш якої розпилено настойку со-
фори японської [3; 6]. Завдяки багатому хімічному складу біологічно 
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активних речовин (БАР) рослинних компонентів стоматологічного 
збору можливо досягти розширення спектру його фармакологічної 
активності, але необхідно враховувати, що це ускладнює розробку 
методів контролю якості даного ЛЗ. Тому необхідно було провести 
фармакогностичне вивчення збору для розробки методів контролю 
його якості.

Мета — провести дослідження для ідентифікації збору «Ден-
та-Фіт».

Матеріали та методи дослідження. Об’єкти дослідження — 
лікарський рослинний збір «Дента-Фіт», ЛРС, що входить до його 
складу. Для виготовлення зразків збору було використано ЛРС ві-
тчизняного виробництва, придбану в аптечній мережі м. Харкова. 
Ідентифікацію збору проводили відповідно до вимог Державної фар-
макопеї України (ДФУ) 2-го видання за макроскопічними характе-
ристиками його компонентів, методом тонкошарової хроматографії 
(ТШХ) [1], також визначали деякі групи БАР за допомогою кольоро-
вих та осадових якісних реакцій.

Результати. На основі проведеного макроскопічного аналі-
зу встановлено, що збір «Дента-Фіт» є сумішшю шматочків листків 
різної форми сірувато-зеленого, темно-зеленого, світло-зеленого та 
жовтаво-зеленого кольорів, часточок трубчастих та язичкових квіток 
оранжевого кольору та часточок пелюсток світло-жовтого кольору, 
шматочків порожнистих циліндричних стебел, опушених листків об-
гортки. Збір має виражений запах ментолу.

При перегляді зразків збору виявлено шматочки голих стебел, 
що мають два більш або менш виражених подовжніх ребра, часточ-
ки листків із чорними крапками та численними дрібними видільни-
ми залозками, чашолистиків із чорними секреторними залозками, 
оранжево-жовтих пелюсток із чорними секреторними залозками, 
плодолистків. що підтверджує наявність звіробою трави [2, с. 329]. 
Встановлено часточки язикоподібних, плівчастих приквітків жовта-
во-зеленого кольору, шматочки тонких пелюсток жовтаво-білого ко-
льору із дрібним жилкуванням, що є характерними ознаками липи 
квіток [2, с. 377].

Виявлено шматочки язичкових квіток жовтого або оранжево-жов-
того кольору, часточки опушеної трубки віночка жовтаво-коричнево-
го або оранжево-коричневого кольору, зав’язі жовтаво-коричневого 
або оранжево-коричневого кольору, що вказує на вміст нагідок квіток 
у зборі [2, с. 398]. У суміші встановлено шматочки листків, які мають 
дві відмінні поверхні: одну (верхню) зеленувато-сірого кольору та 
дрібночарункову, а іншу — (нижню) білого кольору та вкриту густою 
сіткою виступаючих дрібних жилок, що відповідає опису шавлії лі-
карської листя [2, c. 495]. Серед інших часточок виокремлено шма-
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точки листків зеленого або коричнювато-зеленого кольору, інколи із 
коричнювато-фіолетовими жилками, одна з поверхонь яких дещо 
опушена, а при збільшенні (6х) на них видимі ефіроолійні залозки 
як яскраві жовтаві цяточки, що свідчить про наявність у зборі м’яти 
перцевої листя [2, с. 395].

Результати ідентифікації збору за допомогою якісних реакцій на 
групи БАР, що містяться у його рослинних складових, наведено у та-
блиці 1.

Таблиця 1
Ідентифікація БАР у зборі «Дента-Фіт» 

за результатами якісних реакцій
Групи БАР

полісахариди фенольні сполуки

Реакції з 96 % спиртом Р (1:1) з заліза (III) амонію 
сульфатом Р

Спостереження

утворюються 
пластинчаті згустки 
слизу, що випадають в 
осад при стоянні

спостерігається чорно-
зелене забарвлення

На основі спостережень проведених якісних реакцій на поліса-
хариди (містяться у липи квітках) та фенольні сполуки (характерні 
для липи квіток, звіробою трави, нагідок квіток) встановили наявність 
означених БАР у зборі.

Згідно з літературними даними, у складі компонентів збору міс-
тяться також і інші БАР, які доцільно ідентифікувати методом ТШХ 
із використанням відповідних стандартних фармакопейних зразків 
[1; 7]. За допомогою ТШХ було встановлено наявність у зборі ефір-
них олій, визначено їх склад при порівнянні із зразками ЛРС м’яти і 
шавлії та маркерними зразками ментолу і цинеолу. Для виявлення 
у зборі «Дента-Фіт» флавоноїдів і гідроксикоричних кислот за ме-
тодом ТШХ використано зразки відповідних рослинних складових 
збору та зразків рутину, гіперозиду, кавової та хлорогенової кислот. 
Результати ототожнення БАР у ЛЗ та його компонентах наведено у 
таблиці 2.

Аналізуючи одержані результати, відмічено, що у зборі «Ден-
та-Фіт» міститься ментол (в ефірній олії м’яти перцевої листя), ци-
неол (у шавлії лікарської листі), флавоноїди: гіперозид (у ЛРС зві-
робою, нагідок, липи) та рутин (характерно для сировини звіробою, 
нагідок, липи, софори японської), гідроксикоричні кислоти кавова та 
хлорогенова (у зразках нагідок квіток).
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Таблиця 2

Порівняльна ТШХ-ідентифікація БАР в ЛРС та зборі «Дента-Фіт»

БАР

  Об’єкт 

ефірні олії флавоноїди гідроксикоричні 
кислоти

ментол цинеол гіперозид рутин кавова хлоро-
генова

М’яти листя +
Шавлії листя +
Звіробою трава + +
Липи квітки + +
Нагідок квітки + + + +
Настойка 
софори 
японської

+

Збір «Дента-
Фіт» + + + + + +

Висновки. За результатами проведеного фармакогностичного 
вивчення встановлено деякі показники якості розробленого збору 
«Дента-Фіт». Проведено макроскопічний аналіз фітозасобу, що доз-
воляє ідентифікувати збір за морфологічними особливостями ЛРС, 
яка входить до його складу. За допомогою якісних реакцій у зборі 
визначено полісахариди, фенольні сполуки. Методом ТШХ встанов-
лено наявність рутину, гіперозиду, кавової та хлорогенової кислот, 
ментолу і цинеолу. Одержані результати використано при розробці 
проекту методів контролю якості на збір «Дента-Фіт».
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Идентификация стоматологического сбора
Т. С. Безценна

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,
Институт повышения квалификации специалистов фармации, г. Харьков

Введение. Лекарственные растительные сборы содержат не-
сколько компонентов, что затрудняет разработку методик контроля 
их качества, также идентификацию.

Цель — определение показателей для идентификации сбора 
«Дента-Фит».

Материалы и методы. Объекты — сбор «Дента-Фит», ЛРС 
сбора. В исследовании использовали физико-химические, фарма-
когностические, общенаучные методы.

Результаты и выводы. В сборе «Дента-Фит» качественными 
реакциями выявлены полисахариды, фенольные соединения, мето-
дом ТСХ — компоненты эфирных масел, гидроксикоричные кислоты, 
флавоноиды. По результатам анализа, установлены морфологиче-
ские признаки и идентифицированы БАВ исследуемого сбора, что 
включено в проект методов контроля качества на сбор «Дента-Фит».

Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, иденти-
фикация.

Identifi cation of dental herbal collection
T. S. Beztsenna

National University of Pharmacy, Kharkiv,
Institute of Pharmacy Professionals Qualifi cation Improvement, Kharkiv

Introduction. Medicinal plant collections contain a few components, 
which complicates the development of methods of their quality control, 
including the identifi cation.

Purpose. Determination of criteria for identifi cation of «Denta-Phyt» 
collection.

Materials and methods. Objects — «Denta-Phyt» collection, MPM 
of the collection. Physical and chemical, pharmacognostic and general 
methods were used in the research.
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Results and conclusions. Polysaccharides, phenolic compounds 

were identifi ed in «Denta-Phyt» collection by qualitative reactions; 
components of essential oils, hydroxycinnamic acids, fl avonoids were 
found by TLC. The morphological characteristics and BAS of the 
collection were identifi ed based on the results of the analysis. They 
were included into the project of methods of quality control for «Denta-
Phyt» collection.

Key words: medicinal plant raw materials, identifi cation.
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Вступ. Диcгідротична екзема долоней та підошов (ДЕДП) — за-
палення шкіри кистей та стоп, що характеризується розвитком вези-
кульозних елементів із гістологічною картиною спонгіозу та форму-
ванням внутрішньоепідермальних везикул.

Мета роботи. Проаналізувати зв’язок ефективності лікування 
ДЕДП з поліморфним варіантом C646G гена NR3C1.

Матеріали та методи. У 41 пацієнта з дисгідротичними уражен-
нями було проведено генетичне обстеження із визначенням полімор-
фного варіанту C646G гена NR3C1.

Результати. Генотипи 646 СG та 646 GG за геном NR3C1асоційо-
вані зі зниженою чутливістю до лікування топічним глюкокортикосте-
роїдним препаратом — маззю Клобетазолом пропіонатом у хворих із 
дисгідротичними ураженнями долоней та підошов. Рекомендується 
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розглянути питання про додаткове призначення цим пацієнтам цито-
статиків та ретиноїдів.

Висновки. Важливим маркером неефективної відповіді на ліку-
вання при застосуванні стандартної схеми першої лінії терапії Клобе-
тазолом пропіонатом у лікуванні дисгідротичних уражень долоней та 
підошов є поліморфізм гена NR3C1.

Ключові слова: диcгідротична екзема долоней та підошов, полі-
морфний варіант C646G гена NR3C1, ефективність терапії.

Вступ. Диcгідротична екзема долоней та підошов (ДЕДП) — за-
палення шкіри кистей та стоп, що характеризується розвитком вези-
кульозних елементів із гістологічною картиною спонгіозу та форму-
ванням внутрішньоепідермальних везикул [3].

На даний час не викликає сумніву той факт, що впровадження 
в клінічну практику досягнень в області фармакогенетики створює 
можливість для індивідуалізації фармакотерапії. Ідентифікація на-
явності у індивіда відповідного аллельного варіанту окремих генів, 
які зумовлюють особливість фармакокінетики і / або фармакодина-
міки лікарського засобу, дозволяє скорегувати терапію і підвищити її 
ефективність та безпеку [4]. Недостатньо ефективна і безпечна фар-
макотерапія залишається однією з найгостріших проблем сучасної 
медицини. Так, за даними різних авторів, у 10-40 % пацієнтів засто-
сування лікарських засобів (ЛЗ) виявляється неефективним, в той же 
час у 10 % розвиваються небажані лікарські реакції [5].

Саме генетично обумовлені індивідуальні особливості хворого 
відіграють значну роль у виникненні та перебігу захворювання, впли-
вають на ефективність терапії [7].

В лікуванні важких форм різних захворювань, в тому числі екзем, 
першою лінією терапії є призначення глюкокортикостероїдних пре-
паратів. Важливе значення має поліморфний варіант гена глюкокор-
тикостероїдного рецептора NR3C1, що обумовлює резистентність 
до глюкокортикостероїдної терапії [8]. Феномен резистентності до 
глюкокортикостероїдних рецепторів при хронічних запальних захво-
рюваннях зустрічається досить часто, однак точний молекулярний 
механізм досі нез’ясований. При різних захворюваннях можливе зни-
ження чутливості тканин до глюкокортикостероїдів через зниження 
або відсутність функціональних глюкокортикостероїдних рецепторів. 
Ген NR3C1 GR локалізується на хромосомі 5q31.3 і включає в себе 
дев’ять екзонів. Поліморфізм, тобто варіації в послідовності ДНК, з 
частотою більш ніж на 1 % в здоровій популяції, можуть погіршувати 
структуру GC-GR комплексу і згодом впливати на лікування [8]. Екзон 
1 має сім основних варіантів транскрипції. Екзони від 2 до 8 харак-
теризують основну послідовність гена NR3C1. Екзон 9 визначає два 
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альтернативні варіанти сплайсингу. Продукт гена NR3C1 експресу-
ється на мРНК, яка є основою для GCR ізоформ, які утворюються в 
результаті альтернативного сплайсингу (GCRα, GCRβ, GCRδ, GCRγ 
і GCR-Р), серед яких тільки α ізоформи активні. GCRβ здатний при-
гнічувати сигнальний шлях з ізоформ та призводить до порушення 
чутливості до глюкокортикостероїдів [6].

Застосування підходів молекулярної медицини на сьогодні доз-
воляє вирішувати питання вибору оптимальної терапії при лікування 
дерматологічної патології та визначення генетичних особливостей 
хворого, які можуть впливати на метаболічні перетворення ліків та 
ефективність їх застосування [4]. Досягнення ефективної відповіді 
на лікування при проведенні першої лінії терапії покращує індиві-
дуальний прогноз хворого, оскільки знижує ймовірність виникнення 
медикаментозної резистентності та сприяє отриманню швидкого та 
ефективного результату терапії.

Мета роботи. Проаналізувати зв’язок ефективності лікування 
ДЕДП з поліморфним варіантом C646G гена NR3C1.

Матеріали та методи. На кафедрі дерматовенерології НМАПО 
імені П. Л. Шупика на базі ТМО «Дерматовенерологія» та Київської 
міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні було обстежено 41 
пацієнт з дисгідротичними ураженнями середнього на тяжкого сту-
пеню тяжкості. Серед яких 13 з ДЕДП, 19 пацієнтів із дисгідротич-
ною екземою кистей (ДЕК), 7 пацієнтів з псоріазіформною екземою 
та 2 пацієнта з дисгідротичною екземою підошов (ДЕП). 24 пацієнта 
знаходились на стаціонарному лікуванні, 17 пацієнтів були обстеже-
ні амбулаторно. Серед досліджуваних було 27 жінок віком від 23 до 
70 років та 14 чоловіків віком від 28 до 78 років. Діагноз був вста-
новлений відповідно до МКХ-10 (L30.1 Дисгідроз [помфолікс]) за клі-
нічними критеріями: локалізацією, вираженістю морфологічного ма-
люнка, еритемою, інфільтрацією, везикулами, тріщинами, лущенням, 
набряком та анамнестичними даними. Всім хворим було проведено 
загальноклінічне лабораторне обстеження, біохімічне обстеження та 
молекулярно-генетичне дослідження поліморфного варіанту C646G 
гена NR3C1.

Молекулярно-генетичне дослідження. Дослідження полімор-
фізму гену NR3C1 в зразках периферичної крові проводилось в 
молекулярно-генетичній лабораторії ДЗ «Референс-центр з моле-
кулярної діагностики МОЗ України» з використанням полімеразної 
ланцюгової реакції.

Для визначення поліморфного варіанту C647G гену GR (NR3C1) 
(rs41423247) використовували модифіковані протоколи з олігонукле-
отидними праймерами із застосуванням методу ПЛР та наступним 
аналізом поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ). 
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Досліджувану ділянку гену ампліфікували за допомогою специфічних 
праймерів («Metabion», Німеччина).

Специфічні фрагменти гену GR (NR3C1) ампліфікували із за-
стосуванням комерційного набору Dream Taq Green PCR MasterMix 
(фірми «ThermoScientifi c», США). Готували відповідні загальні робочі 
суміші для постановки реакції ампліфікації фрагментів ДНК, розноси-
ли по пробіркам по 22 μl і додавали по 3 μl ДНК.

Як видно з малюнку 1, амплікони C647G гену GR (NR3C1 під-
лягали гідролітичному розщепленню по наявному сайту рестрикції 
5’-T↓GATCA-3’,внаслідок чого утворювалися фрагменти з молеку-
лярною вагою 120п.н. та 86п.н. — генотип СС. Сайт рестрикції зникав 
при нуклеотидній заміні С на G в позиції 647, тому при генотипі GG 
розмір фрагменту ампліфікованої ділянки ДНК після взаємодії з ре-
стриктазою залишався незмінним — 206 п.н. Відповідно у гетерози-
гот (генотип СG) спостерігалися всі три типи фрагментів одночасно: 
206п.н., 120п.н. та 86п.н.

Рис. 1. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів 
поліморфізмуC647G генуGR (NR3C1)

 Примітка: зразки 2-9, 16 — генотип CC,
зразки 1, 10-13, 15 — генотип СG,
зразки 14– генотип GG,
М — маркер молекулярної ваги.

Статистичну обробку результатів проводили з використанням 
комп’ютерної програми Microsoft Exсel 2010, стандартного критерію 
χ2 з поправкою Йєтса (Лапач С. Н. зі співавт., 2001). Для порівняння 
показників проводили розрахунок середньої арифметичної величини 
та її стандартного відхилення (М ± m). Дані перевірено на нормаль-
ність розподілу (тест Колмогорова-Смірнова). Для оцінки кількісних 
показників застосовано параметричний t-критерій Ст’юдента.

Результати. При аналізі об’єктивних даних спостерігалась ти-
пова клінічна картина, яка характерна для дисгідротичних уражень: 
локалізація в ділянках долоней, підошов, бічних поверхонь пальців із 
сагоподібними з щільною покришкою пухирцями, діаметром від 1 до 
5 мм (іноді багатокамерними) на тлі незначної гіперемії. Пухирці або 
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розкривалися, перетворюючись в ерозії, або підсихали з утворенням 
плоских, жовтуватого кольору кірочок. Іноді пухирці зливалися в ве-
ликі багатокамерні везикули. Осередок дисгідротичної екземи був 
чітко відмежований від здорової шкіри і нерідко був оточений по пе-
риферії роговим «комірцем», за межами якого в періоди загострення 
з’являлися нові пухирці. Поступово, збільшуючись у розмірах, вогни-
ще ураження інколи розповсюджувалось на тильні поверхні кистей 
або стоп. У таких випадках спостерігалася типова для звичайної ек-
земи клінічна картина з появою мікровезикул. Хворі скаржилися на 
помірний, часом сильний свербіж, який передував спалахам захво-
рювання або рецидиву.

У випадках псоріазіформної екземи спостерігалися клінічні про-
яви папуло-бляшкової форми псоріазу на тулубі та кінцівках у по-
єднанні з дисгідротичною екземою долоней та підошов. У хворих в 
ділянках розгинальних поверхонь верхніх та нижніх кінцівок, волоси-
стої частини голови, тулубі були присутні папули та бляшки рожевого 
кольору, різної величини, більшість вкриті сірувато-білими лусочка-
ми; вогнища інфільтрації були чітко відмежовані від здорової шкіри. 
На окремих елементах виявлялась «псоріатична тріада». Висип на 
долонях та підошвах був представлений ділянками гіперкератозу з 
тріщинами, вогнищами інфільтрації. Суб’єктивно хворі скаржилися 
на свербіж. При патоморфологічному дослідженні біоптатів шкіри, 
взятих з долоней та підошов, було підтверджено хронічний спонгіозі-
формний дерматит.

В Україні на сьогоднішній день не існує уніфікованого протоколу 
лікування екземи, тому терапія залежить від форми і стадії захворю-
вання і повинна бути комплексною і індивідуалізованою.

Всім пацієнтам відповідно до міжнародного протоколу лікуван-
ня була застосована 1 лінія терапіі та призначено потужний топіч-
ний стероїд IV класу- мазь Клобетазол пропіонат терміном 1-2 місяці 
щоденно, потім 2-3 рази на тиждень та зволожуючий крем Локобейз 
ріпеа [10]. На протязі 4-6 тижнів застосування місцевої терапії у па-
цієнтів з позитивним ефектом відмічалось зменшення вираженості 
або відсутність локального запалення, сухості шкіри, свербежу, що 
характеризувалось відновленням та покращенням бар’єрної функ-
ції шкіри, профілактикою вторинної інфекції на відміну від пацієнтів 
з негативним ефектом, де вищеперераховані ефекти були помірно 
досягнуті на 8 тиждень лікування, а в деяких випадках ефект від 
лікування був взагалі відсутній. Рецидивів у пацієнтів з позитивним 
ефектом на протязі 6 місяців нашого спостереження не відмічалось.

Для пошуку інформативних прогностичних маркерів відповіді 
на лікування стандартними схемами першої лінії терапії хворих роз-
ділили на дві групи залежно від результатів лікування. До групи А 
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увійшло, за результатами клінічної оцінки, 16 пацієнтів у яких було 
досягнуто позитивний ефект від проведеного лікування, а до групи 
В — 25 пацієнтів, у яких застосування терапії не супроводжувалось 
досягненням бажаного ефекту лікування (Таблиця 1).

Таблиця 1
Розповсюдження поліморфного варіанта гена NR3C1(C646G) 

у пацієнтів з ДЕДП залежно від відповіді на лікування

Генотип Група А
(n=16)

Група В
(n=25)

Загальна група
(n=41)

646 CC 13 81,25 % 1 4 % 14 34,14 %
646 CG 3 18,75 % 21 84 % 24 58,53 %
646 GG 0 0 % 3 12 % 3 7,31 %

Серед пацієнтів групи А генотипи 646 СG та 646 GG було виявле-
но у 18,75 %, а серед пацієнтів групи В — у 84 % осіб. При порівнянні 
результатів розповсюдження генотипів 646 СС та 646 СG/646 GG у 
групах пацієнтів залежно від результатів лікування нами було вста-
новлено достовірні відмінності. У пацієнтів зі зниженим та відсутнім 
ефектом від проведеного лікування була достовірно підвищена час-
тота генотипів 646 СG/646 GG (χ2=22,57; р<0,01).

Клінічні характеристики пацієнтів при об’єктивному обстеженні 
не залежали від виявлених генотипічних особливостей, а відповіда-
ли клінічній картині виявлених різновидів дисгідротичних уражень. 
Середній вік початку захворювання на ДЕДП у обстежених нами па-
цієнтів був наступним: 646 GG генотип — 36,33+4,66 років; 646 СG 
генотип– 42,16+3,49 років та при 646 СС генотипі– 40,35+3,8 років. У 
визначених нами показниках не було виявлено достовірних відмін-
ностей, що вказує на відсутність зв’язку між більш раннім початком 
захворювання та поліморфним варіантом дослідженого нами гена.

Висновки. Отже, важливим маркером неефективної відповіді 
на лікування при застосуванні стандартної схеми першої лінії терапії 
Клобетазолом пропіонатом в лікуванні дисгідротичних уражень доло-
ней та підошов є поліморфізм гена NR3C1. Генотипи 646 СG та 646 
GG за геном NR3C1, за результатами нашого дослідження, асоційо-
вані зі зниженою чутливістю до лікування топічним глюкокортикосте-
роїдним препаратом — маззю Клобетазолом пропіонатом у хворих з 
дисгідротичними ураженнями долоней та підошов. Рекомендується 
розглянути питання про додаткове призначення цим пацієнтам цито-
статиків та ретиноїдів.

Потрібно підкреслити, що диференційований підхід до вибору 
топічної терапії хворих на ДЕДП дозволить підвищити ефективність 
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терапії в період загострення, істотно зменшити системну фармаколо-
гічну навантаженість, досягти стійкої тривалої ремісії захворювання 
і, в кінцевому рахунку, значно поліпшити якість життя таких пацієнтів.
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Прогнозирование течения диcгидротической 
экземы ладоней и подошв с учетом генотипических 

особенностей пациентов
С. В. Возианова, Н. Г. Горовенко, В. В. Бойко , З. И. Россоха

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

Государственное учреждение «Референс-центр по молекулярной 
диагностике МОЗ Украины», г. Киев

Введение. Дисгидротическая экзема ладоней и подошв — дер-
матоз мультифакторной природы со сложным патогенезом, харак-
теризующийся развитием везикулярных элементов с гистологиче-
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ской картиной спонгиоза и образованием внутриэпидермальных 
везикул.

Цель работы. Проанализировать связь эффективности лече-
ния ДЕДП с полиморфным вариантом C646G гена NR3C1.

Материалы и методы. У 41 пациента с дисгидротическими по-
ражениями было проведено генетическое обследование с определе-
нием полиморфного варианта C646G гена NR3C1.

Результаты. Генотипы 646 СG и 646 GG по гену NR3C1ассо-
циированы с пониженной чувствительностью к лечению топическим 
глюкокортикостероидным препаратом — мазью клобетазолом про-
пионатом у пациентов с дисгидротическими поражениями ладоней и 
подошв. Необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном назна-
чении этим пациентам цитостатиков и ретиноидов.

Выводы. Важным маркером неэффективного ответа на лечение 
при применении стандартной схемы первой линии терапии клобета-
зола пропионата в лечении дисгидротических поражений ладоней и 
подошв является полиморфизм гена NR3C1.

Ключевые слова: диcгидротическая экзема ладоней и подошв, 
полиморфный вариант C646G гена NR3C1, эффективность терапии.

Prognostication of the course of dyshidrotic eczema 
of palms and soles with the account of genotypic features 

of patients
S. V. Vozianova, N. G. Gorovenko, V. V. Boyko, Z. I. Rossokha
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv,

State Institution «Reference Center for Molecular Diagnostics 
of the Ministry of Health of Ukraine», Kyiv

Introduction. Dyshidrotic eczema of palms and soles (DEPS) is 
an infl ammatory skin disorder that has a multifactorial nature with the 
complexpathogenesis and is characterized by the development of vesical 
elements with the histological picture of spongiosis and development of 
intraepidermal vesicles.

The purpose is to analyze the relationship between the effectiveness 
of treatment of DEPS with polymorphic variant of C646G of the 
NR3C1gene.

Materials and methods. In 41 patients with dyshidrotic lesions, a 
genetic examination was performed to determine the polymorph variant 
C646G of the NR3C1 gene.

Results. The genotypes646 CG and 646 GG for the NR3C1 
gene are associated with a decreased sensitivity to treatment with a 
topical glucocorticosteroid drug — Clobetasol Propionate ointment in 
patients with dyshidrotic lesions of palms and soles. It is necessary 
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to conside r an additional prescription of cytostatics and retinoids to 
these patients.

Conclusions.An important marker of an ineffective response 
to treatment with the use of the standard fi rst-line therapy regimen by 
clobetasol propionate in the treatment of dyshidrotic lesions of the palms 
and soles is the polymorphism of the NR3C1 gene.

Key words: dyshidrotic eczema of palms and soles, polymorphic 
version of C646G, NR3C1 gene, effi cacy of therapy.
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АНАЛІЗ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК 
В РОСЛИННОМУ ЗБОРІ З ЦНС-ТОНІЗУЮЧОЮ 

АКТИВНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ГАЗОВОЇ 
ХРОМАТОГРАФІЇ З МАС-ДЕТЕКЦІЄЮ

А. В. Гудзенко, К. М. Анзіна
Київський міжнародний університет, м. Київ

Вступ. Леткі речовини виявляють широкий спектр біологічної дії, 
тому є доцільним дослідження їх якісного складу та кількісного вмісту.

Мета. Дослідження компонентного складу летких сполук в рос-
линному зборі з ЦНС-тонізуючою активністю за допомогою методу 
газової хроматографії з використанням мас-детекції.

Матеріали та методи. Вивчення компонентного складу летких 
сполук проводили з використанням газового хроматографа Agilent 
6890 (США), обладнаному мас-спектрометричним детектором (мо-
дель 5973) .
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Результати та висновки. В результаті дослідження у рослин-

ному зборі було виявлено 28 летких сполук. Мажоритарними компо-
нентами є 1-(2,4-диметилфеніл)- етанон і 3,7,11-триметил-1,6,10-до-
декатріен (неролідол Е) вміст яких становить 635,6 мг/кг та 381,4 
мг/кг відповідно. У відносно великих кількостях виявлено 1-ме-
тил-4-(1,2,2-триметилциклопентіл)-бензол, 9,12-октадіенову кислоту, 
2-тридеканон та борніловий ацетат.

Ключові слова: багатокомпонентні рослинні збори, ЦНС-тонізу-
юча дія, газова хроматографія з мас — детекцією, леткі сполуки.

Вступ. Багатокомпонентні лікарські засоби рослинного походжен-
ня з ЦНС-тонізуючою дією мають багаторічний досвід успішного вико-
ристання як в народній так і в офіційній медицині [1, 2, 6]. При цьому 
більшість зазначених лікарських засобів, що зареєстровані на фарма-
цевтичному ринку України є препаратами закордонного виробництва. У 
зв’язку з цим одним із актуальних завдань сучасної фармації є створен-
ня нових перспективних лікарських засобів з ЦНС-тонізуючою дією та 
введення їх в клінічну практику. Зокрема, перспективним є використан-
ня рослинної сировини для створення зазначених лікарських засобів [4].

Одним з перспективних препаратів даного класу є збір «ТО-
НІК-ПЛЮС» до складу якого входять компоненти, що проявляють 
виражену ЦНС-тонізуючу дію:плоди лимонника китайського, коре-
невища з коренями левзеї сафлоровидної, корені з кореневищами 
елеутерококу, листя кропиви дводомної, трава деревію звичайного 
та трава звіробою звичайного.

Виходячи з того, що основними біологічно активними речовина-
ми деяких з зазначених рослинних компонентів є ефірні олії (зокрема 
у трави деревію та трави звіробою),для розробки методів контролю 
якості на збір «ТОНІК-ПЛЮС» доцільно було провести аналіз летких 
сполук в досліджуваному зборі.

Мета. Дослідження компонентного складу летких сполук в рос-
линному зборі з ЦНС-тонізуючою активністю за допомогою методу 
газової хроматографії з використанням мас-детекції.

Матеріали та методи. Хроматографічне вивчення проводили на 
газовому хроматографі Agilent 6890 (США), обладнаному мас-спек-
трометричним детектором (модель 5973) за таких умов [7]:

–  капілярна колонка DB-5 з внутрішнім діаметром 0,25 мм і дов-
жиною 30 мм;

– газ-носій — гелій;
– швидкість газу-носія — 1,2 мл/хв;
– температура інжектора — 250 ºС;
–  температура печі — 50 ºС (час витримки 0 хв), приріст темпе-
ратури — 4ºС/хв до температури 320 ºС (час витримки 0 хв).
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Для ідентифікації компонентів використовували бібліотеку ком-

понентів мас-спектрів NIST05 и WILEY 2007 у поєднанні з програма-
ми для ідентифікації AMDIS та NIST.

Ідентифікацію досліджуваних компонентів виконували порівнян-
ням мас-спектрів та часу утримування компонентів [5].

Статистичне оброблення одержаних даних здійснювали, вико-
ристовуючи t-критерій Стьюдента [3].

Результати. Хроматограму досліджуваного збору наведено на 
рис. 1

Якісний склад та кількісний вміст ідентифікованих сполук дослі-
джуваного об’єкта наведено в таблиці 1.

Рис. 1. Хроматограма компонентного складу летких сполук
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Таблиця 1

Хімічний склад летких сполук досліджуваного збору*

№ 
п/п Компонент

Час 
утриму-
вання,
хв., n = 5

Вміст, 
мг/кг

сировин, 
n = 5

Вміст від 
загальної суми 
летких речовин

(%), n = 5
1 1-октанол 10,15 0,8 0,06

2 3,7-диметил-1,6-октадіен-3-
ол (ліналоол) 11,3 1,7 0,12

3 1-метил-4-2(метилетил)-2-
циклогексен-1-ол 11,98 0,8 0,06

4 камфора 12,7 0,8 0,06
5 2-ноненаль 13,1 1,7 0,12
6 борнеол 13,63 9,3 0,64
7 ментол 13,85 13,6 0,94
8 4-триметил-бензенметанол 14,1 3,4 0,24
9 ізоментол 14,2 11 0,76

10 деканаль 14,78 2,5 0,17

11 2-метокси-4-метил-1- 
(1-метилетил) — бензол 15,4 23,7 1,64

12 2-метил-5- (1-метиленфеніл) 
-2-циклогексен-1-он 16,04 4,2 0,29

13 борніловий ацетат 17,4 39,8 2,76

14 1-метокси-4-(1-пропеніл)-
бензол (анетол) 17,6 16,9 1,17

15 2,4-декадіеналь 18,57 4,2 0,29

16 3,7-диметил-2,6-октадієнова 
кислота 18,6 15,3 1,06

17 іланген 20,16 14,4 1,00

18
декагідро-3-метил-
6метилен-1-(1-ме-тилетил)-
циклобутилдициклопентен

20,6 6,8 0,47

19
1-етеніл-1-метил-2,4-
біс (1-метілетеніл) — 
циклогексан

20,85 8,5 0,59

20 каріофілен 21,8 17,8 1,23

21 6,10-диметил-5,9-ундекадіен-
2-он 22,67 10,2 0,71

22 2-тридеканон 24 43,2 3,00
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№ 
п/п Компонент

Час 
утриму-
вання,
хв., n = 5

Вміст, 
мг/кг

сировин, 
n = 5

Вміст від 
загальної суми 
летких речовин

(%), n = 5

23
1-метил-4-(1,2,2-
триметилциклопентіл) 
-бензол

24,4 72,9 5,06

24 3,7,11-триметил-1,6,10-
додекатріен (неролідол Е) 26,13 381,4 26,45

25 1-(2,4-диметилфеніл)-етанон 33,3 635,6 44,08
26 n-гексадеканова кислота 37,5 26,3 1,82

27 метиловий естер 
9,12-октадіенової кислоти 40,1 3,4 0,24

28 9,12-октадіенова кислота 43,4 72 4,99
Примітка: *компоненти наведені у порядку збільшення часу утримування.

Згідно наведених у таблиці даних, в досліджуваному зборі було 
виявлено 28 летких сполук.

Найбільшу концентрацію серед компонентного складу летких 
сполук має 1-(2,4-диметилфеніл) — етанон, вміст якого складає 635,6 
мг/кг, що у відсотковому співвідношенні сягає 44,08 % всіх виявлених 
летких сполук. У трохи меншій кількості було виявлено 3,7,11-триме-
тил-1,6,10-додекатріен (неролідол Е), вміст якого складає 381,4 мг/кг, 
що відповідає 26,45 % загального вмісту летких сполук досліджува-
ного об’єкту.

Серед мажоритарних представників леткої фракції також вар-
то зазначити 1-метил-4-(1,2,2-триметилциклопентіл)- бензол, вміст 
якого складає 72,9 мг/кг, 9,12-октадіенову кислоту з вмістом 72 мг/
кг, 2-тридеканон — 43,2 мг/кг та борніловий ацетат — 39,8 мг/кг, що у 
відсотковому складі становить 5,06 %, 4,99 %, 3,00 % та 2,76 % від-
повідно.

Отже, в найбільшій кількості було виявлено 1-(2,4-диметилфе-
ніл) — етанон, 3,7,11-триметил-1,6,10-додекатріен (неролідол Е), 
1-метил-4-(1,2,2-триметилциклопентіл)-бензол, 9,12-октадіенову кис-
лоту, 2-тридеканон та борніловий ацетат, сумарний вміст яких стано-
вить більше 86 % загального вмісту виявлених летких сполук у дослі-
джуваному багатокомпонентному зборі рослинного походження.

Висновки. В результаті дослідження у рослинному зборі 
було виявлено 28 летких сполук. Мажоритарними компонентами є 
1-(2,4-диметилфеніл)-етанон і 3,7,11-триметил-1,6,10-додекатріен 
(неролідол Е) вміст яких становить 635,6 мг/кг та 381,4 мг/кг відповід-

Закінчення таблиці 1
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но. У відносно великих кількостях виявлено 1-метил-4-(1,2,2-триме-
тилциклопентіл)-бензол, 9,12-октадіенову кислоту, 2-тридеканон та 
борніловий ацетат.
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 Анализ компонентного состава летучих соединений 
в растительном сборе с ЦНС -тонизирующей 

активностью с помощью метода газовой хроматографии 
с масс-детекцией

А. В. Гудзенко, Е. Н. Анзина
Киевский международный университет, г. Киев

Введение. Летучие вещества проявляют широкий спектр био-
логического действия, потому целесообразно исследование их каче-
ственного состава и количественного содержания.

Цель. Исследование компонентного состава летучих соедине-
ний в растительном сборе с ЦНС-тонизирующей активностью с по-
мощью метода газовой хроматографии с использованием масс-де-
текции.

Материалы и методы. Изучение компонентного состава лету-
чих соединений проводили с использованием газового хроматогра-
фа Agilent 6890 (США), оборудованном масс-спектрометрическим 
детектором (модель 5973).

Результаты и выводы. В результате исследования в раститель-
ном сборе было выявлено 28 летучих соединений. Мажоритарными 
компонентами являются 1-(2,4-диметилфенил)-етанон и 3,7,11-триме-
тил-1,6,10-додекатриен (неролидол Е) содержание которых состав-



244 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ляет 635,6 мг/кг и 381,4 мг/кг соответственно. В относительно больших 
количествах выявлено 1-метил-4 (1,2,2-триметилциклопентил)-бензол, 
9,12-октадиенову кислоту, 2-тридеканон и борниловий ацетат.

Ключевые слова: многокомпонентные растительные сборы, 
ЦНС-тонизирующее действие, газовая хроматография с масс-детек-
цией, летучие соединения.

Analysis of the component composition of essential 
olis in herbal medicines with CNS-tonic activity by gas 

chromatography with mass-detection
A. V. Gudzenko, E. N. Anzina

Kyiv International University, Kyiv
Introduction. Volatile substances exhibit a wide range of biological 

effects, therefore it is expedient to study their qualitative composition and 
quantitative content.

Goal.Investigation of the component composition of volatile 
compounds in the herbal collection with CNS-tonic activity using gas 
chromatography using mass-detection.

Materials and methods. The study of the composition of essential 
oils was carried out using Agilent 6890 gas chromatograph (USA) 
equipped with a mass spectrometric detector (model 5973).

Results and conclusions. As a result of the study, 28 compounds 
were detected in the plant collection. The majority components are 1- 
(2,4-dimethylphenyl)-ethanone and 3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene 
(nerolidol E) whose content is 635.6 mg/kg and 381.4 mg/kg respectively. 
In relatively large amounts, 1-methyl-4(1,2,2-trimethylcyclopentyl)-
benzene, 9,12-octadienoic acid, 2-tridecanone and bornyl acetate were 
detected.

Key words: multicomponent herbal collections, CNS-tonic effect, 
gas chromatography with mass-detection, essential oils.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПЕРИФЕРИЧНОЮ 
ДІАБЕТИЧНОЮ НЕЙРОПАТІЄЮ ТА КОГНІТИВНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ У ПАЦІЄНТІВ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

2 ТИПУ ЗРІЛОГО ВІКУ
Н. М. Жердьова, Б. М. Маньковський

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

Вступ. Когнітивні порушення останнім часом вивчаються як 
ускладнення цукрового діабету. Хоча патогенез пов’язаний, головним 
чином, з порушенням передачі сигналів інсуліну у головному мозку, 
у деяких дослідженнях було висловлено припущення, що порушення 
відбуваються за рахунок оксидативного стресу, запалення, дисліпі-
демії та інших шляхів.

Метою нашої роботи було порівняти стан конітивної функції у 
пацієнтів з периферичною сенсо-моторною діабетичною нейропаті-
єю та без, та вивчити вплив її на когнітивні порушення у пацієнтів на 
цукровий діабет 2 типу зрілого віку.

Матеріали та методи. Було обстежено 81 пацієнта на цукровий 
діабет 2 типу. Пацієнти були поділені на 2 групи, з діабетичною пе-
риферичною нейропатією та без. Оцінка когнітивних порушень про-
водилась зранку за допомогою наступних методів, до них належать: 
Тест «5 слів», шкала оцінки психічного статусу, батарея тестів на 
лобну дисфункцію, оцінка тесту малювання годинника. Периферичну 
діабетичну нейропатію визначали за даними порогу вібраційної чут-
ливості за допомогою градуйованого камертону. Статистичну оброб-
ку результатів дослідження проводили за допомогою програми SPSS 
версія 23 для Windows.

Результати. У пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку з 
наявністю ПДР, за даними порогу вібраційної чутливості, відмічаєть-
ся вірогідне погіршення когнітивної функції за даними БЛД. Виявле-
ний позитивний взаємозв’язок між порогом вібраційної чутливості та 
когнітивною функцією, за даними БЛД, MMSE, тесту «5 слів», тобто 
чим вище поріг вібраційної чутливості, тим краще стан когнітивної 
сфери у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу.

Висновки. Враховуючи спільні шляхи виникнення ускладнень 
цукрового діабету, а саме ПДР та КП необхідно з метою профілак-
тики розвитку ускладнень, як раніше досягати компенсації цукрового 
діабету та проводити патогенетичне лікування.

Ключові слова: цукровий діабет, когнітивні порушення, перифе-
рична діабетична нейропатія.
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Вступ. Відомо, у пацієнтів на цукровий діабет, особливо у деком-

пенсованих, розвиваються ускладнення. Серед них діабетична ней-
ропатія, яка характеризується прогресуючим ураженням нервових 
структур, що призводить до різних клінічних проявів, а саме до діабе-
тичної периферичної сенсо-моторної нейропатії (ДПН)[14]. Когнітивні 
порушення останнім часом вивчаються як ускладнення цукрового ді-
абету[2]. Хоча патогенез пов’язаний, головним чином, з порушенням 
передачі сигналів інсуліну у головному мозку[9], у деяких досліджен-
нях було висловлено припущення, що порушення відбуваються за 
рахунок оксидативного стресу, запалення, дисліпідемії та інших шля-
хів[4,12,13,15]. Тобто, якщо механізми розвитку когнітивних порушень 
та діабетичної периферичної нейропатії спільні, можна припустити, що 
когнітивна функція буде більше порушена у пацієнтів з нейропатією.

Мета. Метою нашої роботи було порівняти стан конітивної функ-
ції у пацієнтів з периферичною сенсо-моторною діабетичною нейро-
патією та без, та вивчити вплив її на когнітивні порушення у пацієнтів 
на цукровий діабет 2 типу зрілого віку.

Матеріали та методи. Було обстежено 81 пацієнта на цукровий 
діабет 2 типу, з них 43 жінки та 38 чоловіків. Пацієнти були поділені на 2 
групи, з діабетичною периферичною нейропатією та без. Критерієм ви-
ключення з дослідження були наявність іншого типу цукрового діабету, 
зловживання алкоголем, черепно-мозкова травма, інсульт в анамнезі, 
професійні захворювання, які б могли мати вплив на дослідження.

Оцінка порушення когнітивних проявів проводилась зранку за 
допомогою наступних методів, до них належать: Тест «5 слів», шкала 
оцінки психічного статусу (MMSE), батарея тестів на лобну дисфунк-
цію (БЛД), оцінка тесту малювання годинника.

При дослідженні шкали MMSE, яка включала визначення орі-
єнтування у часі, в місці, запам’ятовування, концентрацію уваги 
та рахування, згадування, мову та праксис, якщо хворий набирав 
від 30 до 28 — це означало відсутність когнітивних порушень, 27-
24 бали — преддементні когнітивні порушення, 23-20 балів — легкі 
дементні порушення, 19-11 балів — помірні порушення, 10 балів і 
менше — важка деменція.[7,10,11] БЛД включала визначення кон-
цептуалізації, швидкості мовлення, динамічного праксису, просту 
та складну реакцію вибору та дослідження хватальних рефлексів. 
Якщо пацієнт набирав 18-16 балів це відповідало нормальним ког-
нітивним функціям, 15-12 балів — свідчило про помірну лобну дис-
функцію за відсутністю деменції, а 11 балів та нижче про деменцію 
лобного типу [3,5,6].

Також хворому пропонували намалювати годинник, який пока-
зує певний час. Якщо зображений годинник оцінювався у 9 балів та 
нижче, це свідчило про клінічно значимі когнітивні порушення[1]. При 



247Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
проведенні тесту «5 слів», якщо хворий згадував менше 8 слів це 
також оцінювалось, як прояв когнітивних порушень [8].

Периферичну діабетичну нейропатію визначали за даними по-
рогу вібраційної чутливості за допомогою градуйованого камертону.

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за 
допомогою програми SPSSверсія23 для Windows. Загальну лінійну 
модель (UNIANOVA) використовували для порівняння груп з ДПН та 
без, з поправкою на вік, рівень освіти. Також для порівняння даних 
між групами використовували Т-test. Взаємозв’язок між показниками 
проводили за допомогою регресійного аналізу. Розбіжності між показ-
никами вважали вірогідними при рівні р<0,05.

Результати. Пацієнти не мали статистично вірогідної різниці між 
групами за віком, тривалістю освіти, рівнем глікованого гемоглобіну, 
індексом маси тіла (ІМТ), рівнем артеріального тиску та рівнем за-
гального холестерину. Але тривалість захворювання була менша в 
групі пацієнтів без ПДР, як і поріг вібраційної чутливості в цій групі був 
у межах нормальних значень. Характеристика пацієнтів представ-
лена в таблиці 1. Дані представлені як середнє значення ± похибка 
середнього (М±m).

Таблиця 1
Характеристика пацієнтів хворих на цукровий діабет 2 типу 

з ДПН та без зрілого віку (M±m).

Показник
Пацієнти на цукро-
вий діабет 2 типу з 

ДПР (n=60)

Пацієнти на цукро-
вий діабет 2 типу без 

ДПР (n=21)
Вік, роки 55,38±0,42 54,04±0,71
Тривалість освіти, роки 14,21±0,27 14,42±0,59
HbA1c,% 8,87±0,18 8,40±0,33
Тривалість цукрового 
діабету, роки 11,96±1,28 4,53±0,79*

Систолічний артеріальний 
тиск (САТ), мм.рт.ст. 142,95±2,32 146,23±4,61

Діастолічний артеріальний 
тиск (ДАТ), мм.рт.ст. 81,65±1,22 86,28±3,14

Індекс маси тіла (ІМТ),кг/м2 31,99±0,70 32,75±1,37
Загальний холестерин, 
ммоль/л 5,41±0,19 5,41±0,19

Вібраційна чутливість, у.о. 3,60±0,27 7,14±0,18*

Примітка: * p<0,05 при порівнянні хворих з та без ПДР.
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При дослідженні когнітивної функції у пацієнтів на цукровий діа-

бет 2 типу в групі без ПДН, за даними БЛД стан когніції був вірогідно 
кращий порівняно з пацієнтами з наявністю ПДН, а саме у межах нор-
мальних значень. Тоді як в групі з ПДР спостерігались прояви помір-
ної лобової дисфункції (Табл.2). При виконанні інших тестів вірогідної 
різниці між групами не було знайдено, але значення були нижче нор-
мальних, тобто в обох групах було зниження когнітивної сфери.

Таблиця 2
Показники когнітивних функцій у пацієнтів на цукровий діабет 

в залежності від наявності ПДН

Шкали/групи
Пацієнти хворі 

на цукровий діабет 
з ПДР,M±m (n=60)

Пацієнти на цукровий 
діабет 2 типу без ПДР, 

M±m(n=21)
Тест 5 слів, абсолютна 
кількість 7,23±0,27 8,00±0,34

Тест малювання годинника, 
бали 7,63±0,29 7,33±0,55

Шкала оцінки психічного 
статусу(MMSE), бали 25,98±0,44 26,80±0,43

БЛД, бали 14,41±0,41 16,80±0,27*

Примітка: * p<0,05 при порівнянні хворих з та без ПДР.

Рис. 1. Взаємозв’язок між БЛД та порогом вібраційної чутливості 
у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку
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При досліджені взаємозв’язку між ПДР, за показником поро-

гу вібраційної чутливості, та порушенням когнітивної функцій було 
знайдено позитивну кореляцію між порогом вібраційної чутли-
вості та тестом «5 слів» (B(95 % CI)= 0.228(0.046/0.411)); p<0.015), 
 БЛД(B(95 % CI)= 0.389(0.128/0.651)); p<0.004) та MMSE(B(95 % CI)= 
0.28(0.05/0.565)); p<0.046) дивись рис. 1 та 2.

Рис. 2. Взаємозв’язок між когнітивними порушеннями 
за даними MMSE та порогом вібраційної чутливості 
у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку

Висновки. У пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку з 
наявністю ПДР, за даними порогу вібраційної чутливості, відмічаєть-
ся вірогідне погіршення когнітивної функції за даними БЛД. Виявле-
ний позитивний взаємозв’язок між порогом вібраційної чутливості та 
когнітивною функцією, за даними БЛД, MMSE, тесту «5 слів», тобто 
чим вище поріг вібраційної чутливості, тим краще стан когнітивної 
сфери у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу.

Враховуючи спільні шляхи виникнення ускладнень цукрового 
діабету, а саме ПДР та КП необхідно з метою профілактики розвит-
ку ускладнень, як раніше досягати компенсації цукрового діабету та 
проводити патогенетичне лікування.
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Взаимосвязь между периферической нейропатией 
и когнитивными нарушениями у пациентов сахарным 

диабетом 2 типа зрелого возраста
Н. Н. Жердева, Б. Н. Маньковский

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

Вступление. Когнитивные нарушения в последнее время изу-
чаются как осложнение сахарного диабета. Хотя патогенез связан, 
главным образом, с нарушением передачи сигналов инсулина в го-
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ловном мозге, в некоторых исследованиях было высказано предпо-
ложение, что нарушения происходят за сет оксидативного стресса, 
воспаления, дислипидемии и других путей.

Целью нашей работы было сравнить состояние когнитивной 
функции у пациентов с периферической сенсо-моторной диабетиче-
ской нейропатией (ПДН) и без, и изучить влияние на когнитивные на-
рушения у пациентов сахарным диабетом 2 типа зрелого возраста.

Материалы и методы. Было обследовано 81 пациента с сахар-
ным диабетом 2 типа. Пациенты были разделены на 2 группы, с диа-
бетической периферической нейропатией и без. Оценка когнитивных 
нарушений проводилась утром с помощью следующих методов, к ним 
относятся: Тест «5 слов», шкала оценки психического статуса (MMSE), 
батарея тестов на лобную дисфункцию(БЛД), оценка теста рисования 
часов. Периферическую диабетическую нейропатию определяли по 
данным порога вибрационной чувствительности с помощью градуи-
рованного камертона. Статистическую обработку результатов исс-
ледования проводили с помощью программы SPSS версия 23 для 
Windows.

Результаты. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа зрелого 
возраста с наличием ПДН, по данным порога вибрационной чувстви-
тельности, отмечается достоверное ухудшение когнитивной функции 
по данным БЛД. Обнаружена положительная взаимосвязь между 
порогом вибрационной чувствительности и когнитивной функцией, 
по данным БЛД, MMSE, теста «5 слов», то есть чем выше порог ви-
брационной чувствительности, тем лучше состояние когнитивной 
сферы у пациентов сахарным диабетом 2 типа.

Выводы. Учитывая общин пути возникновения осложнений са-
харного диабета, а именно периферической диабетической нейро-
патии и когнитивных нарушений, необходимо, в целях профилактики 
развития осложнений, как можно раньше достигать компенсации са-
харного диабета и проводить патогенетическое лечение.

Ключевые слова: сахарный диабет, когнитивные нарушения, 
периферическая диабетическая нейропатия.

The relationship between peripheral neuropathy and 
cognitive impairment in patients with type 2 diabetes 

mellitus
N. N. Zherdova, B. N. Mankovsky

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Cognitive impairment has recently been studied as a 

complication of diabetes mellitus. Although pathogenesis is associated 
mainly with impaired insulin signaling in the brain, in some studies it has 
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been suggested that disorders occur due to oxidative stress, infl ammation, 
dyslipidemia and other pathways.

Aim.The aim of our work was to compare the state of congnitive 
function in patients with peripheral sensoro-motordiabetic neuropathy 
and without, and to study it infl uence cognitive impairment in patients 
with type 2 diabetes mellitus.

Materials and methods. 81 patients with type 2 diabetes mellitus 
were examined. Patients were divided into 2 groups, with diabetic 
peripheral neuropathy and without. Evaluation of cognitive impairment 
was carried out in the morning using the following methods, including: «5 
words» test, a mental status assessment scale(MMSE), a battery of tests 
for frontallobaldysfunction(FLD), an assessment of the test of drawing a 
clock. Peripheral diabetic neuropathies were determined from the data of 
the threshold of vibration sensitivity with the support a graduated tuning 
fork. Statistical processing of the results of the study was carried out 
using the SPSS version 23 for Windows.

Results. In patients with diabetes mellitus type 2 of mature age with 
the presence of diabetic peripheral neuropathy, according to the threshold 
of vibration sensitivity, there is a signifi cant deterioration in cognitive 
function according to FLD. A positive relationship between the threshold 
of vibration sensitivity and cognitive function wasfound, according to 
the FLD, MMSE, the «5 words» test, thatis, the higher the threshold of 
vibration sensitivity, the better the state of the cognitive sphere in patients 
with type 2 diabetes.

Conclusions. Given the common ways of complications of diabetes 
mellitus, namely diabetic peripheral neuropathy and cognitive impairment is 
necessary in order to prevent the development of complications, as early as 
possible to compensate for diabetes and carry out pathogenetic treatment.

Key words: diabetes mellitus, cognitive impairment, peripheral 
diabetic neuropathy.
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СПРОЩЕНИЙ МЕТОД КРІОКОНСЕРВУВАННЯ 
ГЕМОПОЕТИЧНОЇ ТКАНИНИ ПУПОВИННОЇ КРОВІ
Т. О. Калиниченко1, М. Ю. Аношина1, Є. В. Шороп1,

Ж. М. Мінченко2, В. В. Балан2

1 — ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ,
2 — ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини 

НАМН України», м. Київ
Вступ. Ефективне функціонування кріобанків гемопоетичної 

тканини (ГТ) пуповинної крові (ПК) вимагає дотримання розумного 
балансу між економічною вигідністю технологічного провадження та 
створенням належних умов для відновлення життєздатності клітин.

Мета. Розробити спрощений метод кріоконсервування ГТ ПК з 
максимальним збереженням трансплантаційного потенціалу.

Матеріали та методи. За допомогою морфологічних, функціо-
нальних, біохімічних методів оцінки проведений аналіз ефективності 
двох способів повільного заморожування ядровмісних клітин (ЯВК) 
ПК під захистом диметилсульфоксиду (ДМСО) у кінцевих концентра-
ціях 5 і 10 %. Досліджено вплив стадії видалення кріопротектора на 
біологічну збереженість трансплантата.

Результати.  Доведено ефективність методу повільного замо-
рожування ГТ ПК під захистом низької концентрації ДМСО у парах 
рідкого азоту, що допускає спрощення стадії розконсервування за 
рахунок виключення фази видалення кріопротектора та дозволяє 
досягти суттєвого зменшення загальної втрати ЯВК з   (19,7±1,2) 
% до (8,7±0,6) %, р<0,001 при збереженні життєздатності на рівні 
(86,2±0,4) %. Додаткова обробка суспензії клітин коктейлем анти-
оксидантів — мембранопротекторів значно покращує показники від-
новлення клітин.

Висновки. Спрощений метод кріоконсервування ГТ ПК передба-
чає скорочення матеріальних та часових витрат при здійсненні тех-
нології, що робить його перспективним для широкого впровадження 
у банках крові.

Ключові слова: кріоконсервування, пуповинна кров, гемопое-
тична тканина, перекисне окислення ліпідів, життєздатність клітин.

Вступ. Алогенні неродинні трансплантації кріоконсервованої ге-
мопоетичної тканини (ГТ) з пуповинної крові (ПК) сьогодні широко 
використовують для лікування низки тяжких захворювань [9; 10]. Не-
обхідність підвищеної уваги до якості трансплантаційного матеріалу 
з точки зору використання ефективного кріозахисту у цьому випадку 
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посилюється обмеженістю клітинної дози, що містить такий зразок 
[4]. Ефективне функціонування суспільних банків ГТ вимагає дотри-
мання розумного балансу між економічною вигідністю технологічного 
провадження та створенням належних умов відновлення функціо-
нальної життєздатності клітин трансплантата.

Мета — розробити спрощений метод кріоконсервування ГТ ПК з 
максимальним збереженням трансплантаційного потенціалу.

Матеріали та методи дослідження. Для отримання зразків ПК 
використано метод забору в „замкненій” системі в пластикові мішки 
для крові та її компонентів зі стабілізуючим розчином CPDA-1 [3]. Ви-
лучення матеріалу проводилося при умові отримання інформованої 
згоди. Заморожування виділених ядровмісних клітин (ЯВК) здійсню-
вали у кріопробірках об’ємом 4,5 мл під захистом кріопротектора ди-
метилсульфоксида (ДМСО) у кінцевих концентраціях 5 та 10 % (об/
об) методом повільного охолодження з використанням двох методик: 
1- у парах рідкого азоту, що співпадає зі швидкістю (1,0 ± 0,5) °С/хв 
до мінус 156 °С (надалі у тексті — П1); 2 — у камері програмного 
заморожувача з використанням у якості холодагента парів рідкого 
азоту за загальновживаною при заморожуванні ГТ програмою — зі 
швидкістю (1,0 ± 0,5) °С/хв до мінус 20 °С, потім — зі швидкістю (4,0 ± 
0,5) °С/хв до мінус 85 °С (надалі у тексті — П2) [2, с. 121-155]. У обох 
випадках — з наступним зануренням у рідкий азот. Проби зберігали 
до 6 міс. у рідкій фазі азоту при температурі мінус 196 °С. Розморо-
жування проводили на водяній бані при температурі (38 ± 0,5) °С. 
При використанні 10 % концентрації ДМСО застосовували процедуру 
відмивання ЯВК від кріопротектора.

З метою зниження дії оксидативного стресу під час кріокон-
сервування для частини проб, що заморожували з ДМСО у низькій 
концентрації (5 %), додатково використовували суміш речовин з ан-
тиоксидантними та мембранопротекторними властивостями: мемб-
ранопротектор на основі аналога α-ліпоєвої кислоти (ДІАЛІПОН, 
ОАО «Фармак», Україна, надалі у тексті — α-ЛАО) та комплекс ві-
тамінів групи «В» (Nerviplex, Janssen Pharmaceutica, Бельгія, надалі 
у тексті — ВАО). Аліквоти зразків у цьому випадку поділяли на такі 
групи, для яких використовували добавку суміші α-ЛАО з ВАО у дозах 
з розрахунку на 1 мл готової до кріоконсервування суспензії ЯВК ПК: 
І група — аліквоти з добавкою 0,4 мкл/мл α-ЛАО та 0,2 мкл/мл ВАО; 
ІІ — 0,8 та 0,4 мкл/мл відповідно.

Збереженість ГТ ПК на етапах технологічного процесу кріокон-
сервування оцінювали за допомогою морфологічних, цитометричних, 
біохімічних та функціональних методів. Так, функціональну активність 
клітин-попередників гемопоезу порівнювали за кількістю гранулоци-
тарно-макрофагальних колонієутворюючих одиниць (КУО-ГМ) у куль-
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турі тканини, досліджуючи нативний і кріоконсервований матеріал. 
При постановці культури у напіврідкому агарі використовували жи-
вильне середовище Marrow MAX (Gibco) з густиною посіву 1·105 ЯВК/
мл. Культивування проводили при температурі 37 °С в умовах абсо-
лютної вологості в присутності 5 % концентрації СО2 протягом 14 діб. 
Підрахунок колоній і кластерів здійснювали під малим збільшенням в 
інвертованому мікроскопі через 7 і 14 діб від початку культивування.

Оцінку стадій апоптозу проводили методом проточної ци-
тофлуориметрії з подвійним фарбуванням пропідіум йодидом (Рі) та 
аннексином V (Ann V) за протоколом фірми ВD [7].

Активність перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) вимірювали спек-
трофотометричним методом І. В. Волчегорського зі співавторами у на-
шій модифікації [1] за показниками: ізольованих подвійних зв’язків (ІПЗ) 
в екстрагованих ненасичених жирних кислотах — субстратах ПОЛ; 
проміжних продуктів ліпопероксидації — дієнових, триєнових, оксодіє-
нових кон’югатів (ДК, ТК, ОДК відповідно) та кінцевих продуктів ПОЛ — 
шифових основ (ШО). Статистичну обробку та кореляційний аналіз 
здійснювали з використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Результати. Результати досліджень свідчать про високу ефек-
тивність обох застосованих програм заморожування. При цьому про-
грама з використанням неконтрольованих швидкостей охолодження 
у парах рідкого азоту (П1) достовірно краще зберігає клітини-попе-
редники гемопоезу, а також мононуклеари при застосуванні кріоза-
хисної концентрації ДМСО 10 %, порівняно з удвічі меншою концен-
трацією 5 % (рис. 1; 2).

Рис. 1. Кількість гранулоцитарно-макрофагальних 
клітин-попередників у розмороженій ПК, що зберігали 

під захистом 5 % ДМСО (n = 15)
Примітки: * —  вірогідна різниця між показниками першої (П1) та другої (П2) 

категорій.
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Рис. 2. Втрата ядровмісних клітин (ЯВК) та моно нуклеарів (МНК) 
в процесі заморожування під захистом 5 % та 10 % ДМСО (n = 15)
Примітки: * —  вірогідна різниця між показниками першої (П1) та другої (П2) 

категорій.

За загальним рівнем життєздатності розморожених клітин, визна-
ченим експрес-методом суправітального забарвлення, не встановле-
но залежності результатів від застосованого способу заморожування 
(програми П1 або П2) з використанням кріопротекторної речовини 
ДМСО у концентрації 5 або 10 %.

Аналіз впливу двох захисних концентрацій кріопротектора 
ДМСО за умов охолодження П1 (які є простішими для відтворен-
ня) свідчить про статистично вірогідно кращій результат кріокон-
сервування ЯВК ПК при застосуванні більшої концентрації кріопро-
тектора. Це, насамперед, менша втрата клітин при заморожуванні 
((3,1 ± 1,0) % проти (4,3 ± 0,5) %, р < 0,02), а також збільшення 
кількості колоній, кластерів ГМ — клітин-попередників гемопоезу 
та їх суми з 74,6 ± 2,7 до 84,1 ± 2,7 на 105 клітин (р < 0,05) відносно 
групи аліквот зразків, що заморожували зі зниженою до 5 % кон-
центрацією ДМСО.

Підтвердженням цьому є виявлений від’ємний кореляційний 
зв’язок між концентрацією продуктів ПОЛ (як додаткових критеріїв 
якості при кріоконсервування гемопоетичної тканини) у суспензіях 
ЯВК ПК і ефективністю колоніє/кластероутворення ГМ-клітин –по-
передників гемопоезу кріоконсервованої ПК (чим нижче показники 
ПОЛ, тим вище ефективність колоніє/кластероутворення). Вста-
новлено, що після відтавання активність процесів ліпоперокси-
дації в зразках суспензії ЯВК, порівняно з показниками нативно-
го концентрату цих клітин, зростала. При перекисному окисленні 
фосфоліпідів відбувалось підвищення вмісту ІПЗ у 13,3 та 4,3 рази 
(р < 0,001) відповідно до концентрації ДМСО (5 та 10 %), ДК — у 
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13,5 і 11,8 разів (р < 0,001), ОДК — у 1,39 рази (тільки зразки, що 
зберігали з 5 % ДМСО, р < 0,05) і ШО — у 3,1 і 2,2 рази (р < 0,001). 
Тобто, найнижчі концентрації молекулярних продуктів ПОЛ вияв-
лені у розморожених суспензіях, що зберігали під захистом 10 % 
ДМСО. Однак, зважаючи на цито- та органотоксичність цієї речови-
ни, у разі використання високої (10 %) концентрації під час декон-
сервації є необхідним застосування процедури видалення кріопро-
тектора [8]. У разі використання у двічі меншої концентрації — ця 
процедура не є обов’язковою.

В результаті проведення процедури видалення кріопротектора 
зі складу трансплантата, значно збільшується втрата ЯВК з (8,7 ± 
0,6) % до (19,7 ± 1,2) %, р<0,001. Виявляється, що навіть попри на-
явність дещо кращих результатів заморожування щодо збереженості 
колоніє-/кластероутворюючих одиниць ГМ-попередників гемопоезу у 
парах рідкого азоту з використанням більшої з концентрацій ДМСО 
(у розрахунку на 1×105 розморожених клітин кількість ГМ-колоній 
складала відповідно 43,9 ± 1,5 проти 39,2 ±1,3; кількість ГМ-класте-
рів — 40,2 ± 1,4 проти 35,6 ±1,4, р < 0,05, n = 28), процес відмивання 
нівелює результати та зменшує трансплантаційний потенціал зразка 
в розрахунку дози клітин на кг маси тіла реципієнта. В той же час, 
застосування 5 % ДМСО з виключенням фази видалення кріопротек-
тора дозволяє досягти суттєвого зменшення загальної втрати ЯВК 
(у середньому на 11 %) при збереженні високого рівня життєздатно-
сті — (86,2 ± 0,4) %. Отже, в цілому ступінь розбіжностей в результа-
тах кріоконсервування, можливість відмови від проведення кропіткої 
процедури відмивання від кріопротектора перед введенням в орга-
нізм реципієнта свідчать на користь вибору меншої з концентрацій 
ДМСО. Такий висновок підтверджується також іншими методами, 
зокрема, дослідженням процесів ПОЛ при застосуванні зазначеної 
процедури. Так, на другому етапі відмивання зразків ЯВК відносно 
показників першого було відмічене значне зростання (р < 0,001) рівня 
продуктів пероксидації нейтральних ліпідів: ІПЗ — на 34,7 %, ДК — 
на 44,9 %, ТК — на 43,9 %, ОДК — на 51 %.

Негативні наслідки здійснення процедури видалення кріопротек-
тора підкріплюються результатами кореляційного аналізу, найпоказо-
вішими з яких є високі негативні зв’язки між вмістом продуктів ПОЛ, 
кількістю ЯВК ПК та їх життєздатністю (від r = — 0,811 до r = — 0,863, 
р < 0,001 — у залежності від показника).

Поточними результатами було підтверджено можливість покра-
щення результатів кріоконсервування та підвищення якості розмо-
роженого трансплантата шляхом антиоксидантної обробки клітин 
вже на підготовчому до кріоконсервування етапі. Методика заснова-
на на корекції порушень окисного гомеостазу у бік посилення про-



258 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
цесів ПОЛ у суспензіях клітин ПК на всіх етапах технологічного лан-
цюга кріоконсервування (від підготовки до деконсервації). У якості 
засобів корекції використовували суміш речовин α-ЛАО з ВАО, що 
мають антиоксидантні та мембраностабілізуючі властивості. Зміни 
показників ПОЛ у групах суспензій клітин, що заморожували з за-
стосуванням двох концентрацій сумішей зазначених речовин, пред-
ставлені у таблиці.

Дані таблиці свідчать, що найбільшому зниженню активності 
процесів перекисного окислення як нейтральних ліпідів, так і фос-
фоліпідів у суспензії ЯВК ПК сприяло використання суміші аналога 
α-ліпоєвої кислоти та комплексу вітамінів групи «В» у концентрації 
відповідно 0,4 мкл/мл та 0,2 мкл/мл.

Відомо, що адаптаційні можливості клітинних мембран при дії 
факторів кріоконсервування напряму залежать від їх стану [5; 6]. 
При заморожуванні-відігріванні може відбуватись як пряма руйна-
ція ліпідного бішару мембран клітин льодом, так і опосередкована 
накопиченням токсичних проміжних молекулярних продуктів пе-
роксидації нейтральних ліпідів і фосфоліпідів, що виявлено на всіх 
етапах кріоконсервування. Тому зниження активності процесів ПОЛ 
у розморожених суспензіях ЯВК, які зберігали з додаванням суміші 
антиоксидантів-мембранопротекторів, сприяє значному покращенню 
якості кріоконсервованого матеріалу. Про що говорять і дані щодо 
життєздатності (рис. 3) та культивування.

Таблиця 1
Вплив суміші антиоксидантів у двох концентраціях на показ-
ники ПОЛ суспензій ЯВК ПК І-ї та ІІ-ї груп (за різницею (∆) до та 

після заморожування)

Показни-
ки ПОЛ
(од. на 
1·10-6)

Нейтральні ліпіди Фосфоліпіди

групи зразків: групи зразків:

контроль І IІ контроль І IІ

∆ ІПЗ 0,205*(↑) 0,008 (↑) 0,165* (↑) 0,987* (↑) 0,396*(↓) 0,383 (↓)
∆ ДК 0,175*(↑) 0,004 (↓) 0,166* (↑) 0,225* (↑) 0,050 (↑) 0,134*(↑)
∆ ТК 0,052*(↑) 0,010*(↓) 0,047* (↑) 0,067* (↑) 0,031(↑) 0,061* (↑) 
∆ ОДК 0,049*(↑) 0,008*(↓) 0,054* (↑) 0,057* (↑) 0,013 (↑) 0,049* (↑)
∆ ШО 0,004*(↑) 0,001*(↓) 0,002* (↑) 0,016* (↑) 0,010*(↑) 0,029* (↑)

Примітка: * — вірогідна різниця показників до та після заморожування; ∆ (↑) — 
підвищення або ∆ (↓) — зниження показника в результаті кріоконсервування; І гру-
па — аліквоти з добавкою 0,4 мкл/мл α-ЛАО та 0,2 мкл/мл ВАО; ІІ — 0,8 та 0,4 мкл/
мл відповідно.
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Так, встановлено, що у аліквотах зразків з І та ІІ дослідних груп 

значно покращуються показники життєздатності, а також проліфера-
тивної активності КУО-ГМ, порівняно з контролем (заморожування 
з 5 % ДМСО без додавання антиоксидантів-мембранопротекторів). 
При обох зазначених концентраціях антиоксидантних, мембранопро-
текторних речовин у сумішах відбувається значна активізація коло-
ніє- (у перерахунку 1 ×105 клітин — від 32,5 ± 0,5 до 52,4 ± 1,5 (І 
група) і 59,0 ± 1,5 (ІІ група)), та кластероутворення (від 29,9 ± 0,5 до 
47,6 ± 1,5 (І група) і 54,1 ± 1,5 (ІІ група)) ГМ-попередників розмороже-
них зразків (р < 0,001; n = 9).

Таким чином, відбувається пом’якшення оксидативного стресу 
при кріоконсервування з використанням добавок до кріоконсерван-
ту у вигляді суміші α-ЛАО та ВАО у певних використаних концен-
траціях. Зменшення надлишку токсичних молекулярних продуктів 
перекисного окислення нейтральних і фосфоліпідів сприяє збере-
женості клітинних мембран та поліпшує якість кріоконсервованого 
матеріалу.

Рис. 3. Життєздатність ЯВК ПК
Примітка: * —  вірогідна різниця у порівнянні з контролем; 1 — клітини, мем-

брани яких є непроникні для суправітального барвника; 2 — AnnV–Pi-клітини.

Висновки. Представлений метод повільного заморожування ГТ 
ПК є надійним, простим та легким для виконання. Результативність 
відновлення біологічної повноцінності ГТ значно підвищується при 
включенні до технологічного процесу стадії обробки клітин речови-
нами, що мають антиоксидантні та мембранопротекторні властиво-
сті. При цьому доцільність використання низької концентрації ДМСО 
(5 % об/об) зумовлена можливістю спрощення процедури розморо-
жування при виключенні з технологічного процесу фази відмивання 
від кріопротектора перед введенням в організм реципієнта, двора-
зовим скороченням витрат зазначеної речовини. Такий підхід є пер-
спективним, має низку економічних переваг при створенні масштаб-
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них запасів трансплантатів ГТ у кріобанках для алогенного клінічного 
застосування.
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Упрощенный метод криоконсервирования 
гемопоэтической ткани пуповинной крови
Т. А. Калиниченко, М. Ю. Аношина, Е. В. Шороп,

Ж. Н. Минченко, В. В. Балан
ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», г. Киев,

ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины 
НАМН Украины», г. Киев

Введение. Эффективное функционирование криобанков гемо-
поэтической ткани (ГТ) пуповинной крови (ПК) требует соблюдения 
разумного баланса между экономической выгодностью технологии 
производства и созданием надлежащих условий для восстановле-
ния жизнеспособности клеток.
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Цель. Разработать упрощенный метод криоконсервирования ГТ 

ПК с максимальной сохранностью трансплантационного потенциала.
Методы. С помощью морфологических, функциональных, био-

химических методов оценки проведен анализ эффективности двух 
способов медленного замораживания ядросодержащих клеток (ЯСК) 
ПК под защитой диметилсульфоксида (ДМСО) в конечных концен-
трациях 5 і 10 %. Исследовано влияние стадии удаления криопротек-
тора на биологическую сохранность трансплантата.

Результаты. Доказана эффективность метода медленного 
замораживания ГТ ПК под защитой низкой концентрации ДМСО в 
парах жидкого азота, д опускающего упрощение стадии расконсер-
вирования за счет исключения фазы удаления криопротектора и по-
зволяет достигнуть существенного уменьшения общей потери ЯСК с 
(19,7±1,2) % до (8,7±0,6) %, р <0,001 при сохранении жизнеспособ-
ности на уровне (86,2±0,4) %. Дополнительная обработка суспензии 
клеток коктейлем антиоксидантов-мембранопротекторов значитель-
но улучшает показатели восстановления клеток.

Выводы. Упрощенный метод криоконсервирования ГТ ПК пре-
дусматривает сокращение материальных и временных затрат при 
проведении технологии, что делает его перспективным для широко-
го внедрения в банках крови.

Ключевые слова: криоконсервирование, пуповинная кровь, пе-
рекисное окисление липидов, жизнеспособность клеток.

Simplifi ed method for cryopreservation of umbilical 
cord blood hematopoietic tissue

T. O. Kalynychenko, M. Yu. Anoshyna, E. V. Shorop,
Zh. N. Minchenko, V. V. Balan

Institute of Hematology and Transfusiology of NAMS of Ukraine, Kyiv
National Research Center for Radiation Medicine of NAMS of Ukraine, Kyiv

Introduction. Effective functioning of cryobanks for hematopoietic 
cord blood tissue (HCBT) requires a reasonable balance between the 
commercial profi tability of the production technology and the creation of 
the appropriate conditions for the cell viability restoring.

Aim. To develop a simplifi ed method for cryopreservation of HCBT 
with the maximum preservation of the transplantation potential.

Materials and methods. The effi cacy analysis has been carried 
out for two methods of slow freezing of the nuclear cells (NC) under 
the protection of d imethylsulfoxide at fi nal concentrations of 5 and 10 % 
with the help of the morphological, functional, biochemical methods. The 
effect of the antioxidant treatment on the cells has been explored at the 
low cryoprotectant concentration.



262 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Results. There has been proven the effectiveness of the slow-freezing 

method for HCBTin the liquid nitrogen vapor with low concentration of 
d imethylsulfoxide, which allows the simplifi ed defrosting stage by exclusion 
of the cryoprotective-removing phase and results in the signifi cant 
reduction in the total loss of NС from 19.7 ± 1.2 % to 8.7 ± 0.6 %, p <0.001, 
with the viability preservation at the level of 86.2 ± 0.4 %. It has been found 
that an additional treating of the cell suspension with the antioxidant and 
membrane protector cocktail signifi cantly improved the cell recovery.

Conclusions. This simplifi ed method of the hematopoietic tissue 
cryopreservation provides for the reduced cost and time and could be 
widely introduced in the umbilical cord blood banks.

Key words: cryopreservation, umbilical cord blood, lipid peroxidation, 
cell viability.
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ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНОЇ ШКІРИ ХВОРИХ 

НА ЛІПОЇДНИЙ НЕКРОБІОЗ
К. О. Кочет, І. В. Свистунов

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

Вступ. Ліпоїдний некробіоз — хронічний дерматоз, що супрово-
джується порушенням вуглеводного та ліпідного обмінів, які приво-
дять до деструкції сполучної тканини шкіри і відкладанню ліпідів.

Мета роботи. Встановити патогістологічні та морфометричні 
особливості ураженої шкіри хворих на ліпоїдний некробіоз.

Матеріали і методи. Матеріалом для комплексного морфологіч-
ного дослідження слугували біоптати шкіри 17 хворих.

Результати. Відмічається більш виразне погіршення мікроцирку-
ляції у хворих із цукровим діабетом — питомі об’єми судин сосочко-
вого та сітчастого шарів дерми менші, відповідно в 1,27 і 1,41 рази. 
При цьому спостерігаються більш значні некробіотичні та фіброзні 
зміни — питомі об’єми ділянок некрозу та пучків колагенових волокон 
дерми збільшені, відповідно в 2,97 і 1,22 рази.

Висновки. Встановлено, що більш тяжке ураження шкіри відмі-
чається, коли дерматоз протікає на фоні цукрового діабету.

Ключові слова: ліпоїдний некробіоз, цукровий діабет, патогісто-
логічні особливості, морфометричні показники.

Вступ. Ліпоїдний некробіоз — рідкісний хронічний дерматоз, 
етіологія і патогенез якого до теперішнього часу повністю не вивче-
ні. Основну роль грають порушення ліпідного, вуглеводного та гор-
монального обмінів. Це призводить до розладу мікроциркуляції та 
проліферативного запаленням шкіри з наступними некробіотични-
ми і/або гранульоматозними змінами шкіри і відкладенням в місцях 
дегенерації колагену ліпідів. Морфологічна картина при ліпоїдному 
некробіозі може варіювати в залежності від клінічної форми захворю-
вання, тяжкості патологічного процесу і локалізації взяття біоптату.

Мета дослідження — встановити патогістологічні та морфоме-
тричні особливості ураженої шкіри хворих на ліпоїдний некробіоз шля-
хом гістологічного, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження.

Матеріали та методи дослідження. Під нашим спостережен-
ням перебувало 32 хворих на ліпоїдний некробіоз, яким за їх згодою 
під місцевою інфільтраційної анестезією проводилася панч-біопсія з 
вогнища ураження шкіри. Матеріалом для комплексного морфологіч-
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ного дослідження слугували біоптати шкіри 17 хворих на ліпоїдний 
некробіоз до лікування, з них у 10 хворих дерматоз протікав на фоні 
цукрового діабету, у 7 — без цукрового діабету.

Шматочки тканини біопсійного матеріалу фіксували в 10 %-ому 
розчині холодного нейтрального формаліну (pH 7,4) протягом 24 го-
дин, потім їх заливали у високо очищений парафін. З парафінових 
блоків на ротаційному мікротомі виготовляли серійні гістологічні зрізи 
товщиною 5±1 мкм, які потім забарвлювали гематоксилін-еозином, 
толуїдіновим синім, резорцин-фуксином Вейгерта, ставили ШИК-ре-
акцію. Також проводилося гістохімічне забарвлення на жир суда-
ном-3 та імуногістохімічне дослідження на адіпофілін (ліпіди).

Дослідження препаратів в прохідному світлі проводили на до-
слідницькому мікроскопі Olympus CX-41 із цифровою відеокамерою 
Olympus DP21 (Японія), з’єднаною із персональним комп’ютером. 
Статистична обробка одержаних даних виконувалась за допомогою 
програми Excel. Під час виконання морфометричних досліджень ке-
рувались основними принципами, викладеними у монографії Г. Г. Ав-
танділова (2002).

Для дослідження використовували поле загальною площею 100 
точок. В кожному мікропрепараті прораховували 10 полів. Дослі-
дження проводили при ок. 7 і об. 40. На гістологічних зрізах підрахо-
вували в умовних одиницях (ум. од.) питому щільність на одиницю 
площі судинного компоненту, ділянок некрозу, клітинних інфільтратів 
та колагенових волокон.

Результати. При комплексному морфологічному дослідженні 
встановлено наступне (рис. 1). Епідерміс в більшості випадків був 
різко атрофічен, рідше — нормальний або з ділянками нерівномірно 
вираженого акантозу. У ряді випадків відзначалося потовщення зони 
базальної мембрани, рідко — незначний гіперкератоз.

Переважно в середній та нижній (завжди) частинах дерми ви-
являлися множинні, різноманітних розмірів, не різко обмежені епіте-
ліоїдноклітинні гранульоми з вогнищами різного ступеня виразності 
некробіозу колагенових волокон і палісадоподібною періфокальною 
клітинної інфільтрацією, яка переважно складалася з витягнутих 
гістіоцитів з домішкою лімфоцитів, плазмоцитів і поодиноких гігант-
ських багатоядерних клітин. Колагенові волокна були аморфні, не-
рівномірно базофільні. Збережені, але різко потовщені, волокна у ви-
гляді грубих, товстих тяжів розташовані паралельно поверхні шкіри. 
По периферії вогнищ некробіозу, а також по всій товщі дерми визна-
чалися значні зміни в більшості судин — проліферація ендотелію, 
потовщення зони базальної мембрани і стінок судин аж до повної 
облітерації їх просвітів. Відзначався гіаліноз і склероз стінок окремих 
судин. Навколо судин наявні інфільтрати з лімфоцитів, гістіоцитів, 
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фібробластів з домішкою плазмоцитів. Деякі судини на межі з під-
шкірної клітковиною повнокровні. Придатки шкіри були, як правило, 
більшою частиною атрофовані (рис. 2).

Рис. 1. Загальна патогістологічна картина змін шкіри у хворих на 
ліпоїдний некробіоз (забарвлення гематоксилін-еозіном, ×100)

Рис. 2. Епітеліоїдноклітинні гранульоми в сітчастому шарі дерми 
з вогнищем некробіозу колагенових волокон і палісадоподібною 

періфокальною клітинної інфільтрацією 
(забарвлення гематоксилін-еозіном, ×200)

Патологічний процес в ряді випадків поширювався на підшкірну 
клітковину. На межі дерми і підшкірної клітковини виявлялися скупчен-
ня лімфоцитів, гістіоцитів і плазматичних клітин, а також значна фі-
броклітинна реакція. Спостерігався різного ступеня виразності фіброз 
і клітинна інфільтрація міждолькових перегородок жирової тканини.

При фарбуванні суданом-3 в некробіотичних осередках і між во-
локнами виявлялися відкладення ліпідів у вигляді переважно дрібних, 
від буро-жовтих до іржаво-коричневих, внеклітинно розташованих, 
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грудкуватих або у вигляді розсипу включень жиру. Імуногістохімічна 
реакція на адіпофілін у всіх випадках давала позитивний результат. 
При фарбуванні толуїдиновим синім відзначалися не різко вираже-
ні явища метахромазії в осередках деструкції сполучної тканини; по 
Вейгерту — вогнища деструкції еластичних волокон, відповідні гра-
нульомам; при постановці ШИК-реакції — осередки дезорганізації 
сполучної тканини і відкладення мукополісахаридів в стінках судин.

Імуногістохімічна реакція на адіпофілін у всіх випадках давала 
позитивний результат — в некробіотичних осередках і між волокнами 
виявляються відкладення ліпідів у вигляді переважно дрібних, від бу-
ро-жовтих до іржаво-коричневих, позаклітинно розташованих, груд-
куватих або у вигляді розсипу включень жиру (рис. 3).

У хворих на ліпоїдний некробіоз без цукрового діабету до ліку-
вання морфометричні показники ураженої шкіри були наступними: 
питомий об’єм судин сосочкового шару дерми становив 0,084 ум. од., 
сітчастого шару — 0,065 ум. од; питомий об’єм ділянок некрозу при 
важкому ступені виразності процесу становив 0,074 ум. од.; при слаб-
кому ступені — 0,067 ум. од.; у середньому по групі — 0,045±0,002 ум. 
од; питомий об’єм клітинних інфільтратів був від 0,298 до 0,049 ум. од.; 
у середньому по групі — 0,117±0,005 ум. од.; питомий об’єм пучків ко-
лагенових волокон сітчастого шару дерми — від 0,416 до 0,544 ум. од.

Рис. 3. Між колагеновими волокнами сітчастого шару дерми 
виявляються відкладення ліпідів (забарвлення адіпофіліном, ×200)

У хворих на ліпоїдний некробіоз на фоні цукрового діабету до лі-
кування морфометричні показники ураженої шкіри були наступними: 
питомий об’єм судин сосочкового шару дерми становив 0,066 ум. од., 
сітчастого шару — 0,046 ум. од.; питомий об’єм ділянок некрозу при 
важкому ступені виразності процесу становив 0,204 ум.од., при слаб-
кому ступені — 0,127 ум. од., у середньому по групі — 0,134±0,004 ум. 
од.; питомий об’єм клітинних інфільтратів був від 0,176 до 0,037 ум. од, 
у середньому по групі — 0,118±0,05 ум. од.; питомий об’єм пучків ко-
лагенових волокон сітчастого шару дерми — від 0,598 до 0,665 ум. од.
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Таким чином, у хворих на ліпоїдний некробіоз на фоні цукрово-

го діабету у порівнянні з такими ж пацієнтами без цукрового діабету 
більш виразне погіршення мікроциркуляції — питомі об’єми судин 
сосочкового шару дерми та судин сітчастого шару дерми менші, від-
повідно в 1,27 і 1,41 рази. При цьому спостерігаються більш виразні 
некробіотичні та фіброзні зміни — питомі об’єми ділянок некрозу та 
пучків колагенових волокон сітчастого шару дерми збільшені в 2,97 і 
1,22 рази відповідно.

Висновки. При проведенні клініко-морфологічної кореляції у 
хворих з підозрою на ліпоїдний некробіоз потрібно враховувати клі-
нічні прояви, клітинний склад інфільтрату, наявність вогнищ некрозу, 
локалізацію змін в дермі, стан епідермісу, а також використовувати 
додаткові методики забарвлення.

Проведені морфометричні дослідження дозволяють зробити за-
ключення, що у хворих на ліпоїдний некробіоз більш тяжке ураження 
шкіри відмічається, коли дерматоз протікає на фоні цукрового діабету.
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Патогистологические и морфометрические особенности 
пораженной кожи больных липоидным некробиозом

К. А. Кочет, И. В. Свистунов
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. Липоидный некробиоз — хронический дерматоз, со-

провождается нарушением углеводного и липидного обменов, приво-
дит к деструкции соединительной ткани кожи и отложению липидов.

Цель. Установить патогистологические и морфометрические 
особенности пораженной кожи больных липоидный некробиоз.

Материалы та методы. Материалом для комплексного морфо-
логического исследования послужили биоптаты кожи 17 больных.

Результаты. Отмечается более отчетливое ухудшение микро-
циркуляции у пациентов с сахарным диабетом — удельные объемы 
сосудов сосочкового и сетчатого слоев дермы меньше, соответ-
ственно в 1,27 и 1,41 раза. При этом наблюдаются более значитель-
ные некробиотические и фиброзные изменения — удельные объемы 
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участков некроза и пучков коллагеновых волокон дермы увеличены, 
соответственно в 2,97 и 1,22 раза.

Выводы. Установлено, что более тяжелое поражение кожи от-
мечается когда дерматоз протекает на фоне сахарного диабета.

Ключевые слова: липоидный некробиоз, сахарный диабет, па-
тогистологические особенности, морфометрические показатели.

Pathohistological and morphometric features of the 
staggered skin of patients with necrobiosis lipoidica

K. O. Kochet, I. V. Svistunov
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Necrobiosis lipoidica is chronic dermatosis, which is 

accompanied by carbohydrate and lipid metabolic disorders and results 
in destruction of the connective tissue of skin and lipid deposition.

Aim. To investigate hystological and morphometric features of the 
staggered skin in patients with necrobiosis lipoidica.

Materials and methods. Skin biopsy samples were taken from 17 
patients to serve as material for the complex morphological investigation.

Results. Patients with diabetes mellitus were found to have more 
pronounced microcirculation worsening, including 1.27 and 1.41-fold 
smaller specifi c volumes of the papillary and reticular layers, respectively. 
They also had more signifi cant necrobiotic and fi brotic changes. The 
specifi c volumes of necrotic areas and bundles of collagen fi bers of the 
dermis were increased by 2.97 and 1.22 times, respectively.

Conclusion. Based on the fi ndings it was concluded that against the 
background of diabetes mellitus patients with necrobiosis lipoidica had 
more severe skin lesions.

Key words: necrobiosis lipoidica, diabetes mellitus, hystoligical 
features, morphometric indices.
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ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ АНТИАГРЕГАНТНОЇ 
ТЕРАПІЇ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР МЕМБРАН 
ТРОМБОЦИТІВ КРОВІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ 
ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

В. Г. Лизогуб, М. Л. Шараєва, І. О. Меркулова
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Вступ. Доведено, що наявність фібриляції передсердь (ФП) 
значно підвищує ризик розвитку інсультів та інших тромбемболічних 
ускладнень. Отже, однією з основних ланок ведення пацієнтів з ФП є 
призначення антитромботичної терапії. На сьогодні в світі антитром-
ботичну терапію ацетилсаліциловою кислотою з клопідогрелем отри-
мують біля 25 % хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з постійною 
формою ФП та біля 55 % хворих на ІХС з пароксизмальною та перси-
стуючою формами ФП.

Мета. Визначити вплив комбінованої антиагрегантної терапії 
(АТ) на жирнокислотний спектр мембран тромбоцитів крові у хворих 
на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь

Матеріали та методи. Нами обстежено 87 осіб. Порівнювали 2 
групи хворих на ІХС — І групу 37 хворих з різними клінічними форма-
ми ФП та ІІ групу — 30 хворих без порушень серцевого ритму, котрі 
до залучення у дослідження на протязі 6 місяців не отримували ан-
титромботичну терапію. Контрольну групу (КГ) склали 20 практично 
здорових осіб у яких було інструментально підтверджено відсутність 
ІХС та порушень серцевого ритму.

Результати. У хворих на ішемічну хворобу серця без порушень 
серцевого ритму та з фібриляцією передсердь на відміну від здоро-
вих осіб встановлено поява в фосфоліпідах мембран тромбоцитів 
міристинової, пентадеканової, маргаринової та ліноленової жирних 
кислот та значне зниження арахідонової кислоти, що свідчить про 
суттєві зміни функції тромбоцитів. У хворих на ішемічну хворобу сер-
ця без порушень серцевого ритму в порівнянні з хворими на ішемічну 
хворобу серця з фібриляцією передсердь в фосфоліпідах мембран 
тромбоцитів крові встановлене достовірне зростання відносного 
вмісту міристинової кислоти на 15,97 %, олеїнової кислоти на 9,02 % 
та арахідонової кислоти на 8,43 %, загального вмісту ненасичених 
жирних кислот на 5,69 %, а також достовірне зниження загального 
вмісту насичених жирних кислот на 6,91 %.У хворих на ішемічну хво-
робу серця з фібриляцією передсердь під впливом лікування, в схемі 
якого містилась комбінована антиагрегантна терапія, впродовж 4-х 
тижнів асоціювалось із зростанням відносного вмісту в фосфоліпі-
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дах мембран тромбоцитів крові міристинової кислоти на 68,19 % та 
арахідонової кислоти на 108,83 %, загального вмісту насичених жир-
них кислот на 8,21 % та поліненасичених жирних кислот на 8,20 % та 
зниженням відносного вмісту пальмітинової кислоти на 5,86 %, сте-
аринової кислоти на 17,82 %, а також зниженням загального вмісту 
ненасичених жирних кислот на 6,29 %.

Висновки. Отримані нами результати свідчать про наявність 
структурних змін ФЛ мембран ТЦ, порушення метаболізму ліпідів в 
мембранах ТЦ хворих на ІХС, що поєднана з ФП, і може бути однією 
з патогенетичних ланок виникнення ФП у цих пацієнтів. Також нами 
виявлені структурні зміни ФЛ мембран ТЦ під впливом АТ.

Ключові слова: жирнокислотний спектр, тромбоцити, фібриля-
ція передсердь, фосфоліпіди мембран, антиагрегантна терапія, іше-
мічна хвороба серця.

Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) — суправентрикулярна та-
хіаритмія з некоординованою активацією передсердь та, відповід-
но, їх неефективним скороченням. Доведено, що наявність фібри-
ляції передсердь значно підвищує ризик розвитку інсультів та інших 
тромбемболічних ускладнень внаслідок формування тромбів, часті-
ше в лівому передсерді [21,22]. Однією з основних ланок ведення па-
цієнтів з фібриляцією передсердь є призначення антитромботичної 
терапії. Для врахування ризиків тромбемболічних ускладнень реко-
мендовано використовувати шкалу CHA2DS2-VASc[13],що враховує 
вік, стать хворого, наявність цукрового діабету, серцево-судинних 
захворювань. Хворим, що набрали 2 бали та більше за вищена-
веденою шкалою, показана терапія оральними антикоагулянтами. 
Незважаючи на доведеність даних щодо переваг використання ан-
тикоагулянтної терапії у хворих на ІХС з ФП, досі в світі широко 
використовується антиагрегантна терапія. Виявлено, що щоденний 
прийом ацетилсаліцилової кислоти (АК) знижує ризик виникнення 
інсультів у хворих на фібриляцію передсердь на 19 % (0,8 % на рік) 
[10]. На сьогодні в світі антитромботичну терапію АК з клопідогре-
лем отримують біля 25 % хворих на ІХС з постійною формою ФП 
та біля 55 % хворих на ІХС з пароксизмальною та персистуючою 
формами ФП [23,24].

Враховуючи те, що жирні кислоти є попередниками для біосин-
тезу фосфоліпідів (ФЛ) мембран, жирнокислотна композиція обумов-
лює структуру та функції мембрани, впливаючи на її проникність [2]. 
Відносно добре вивченою є роль арахідонової кислоти, яка під дією 
циклооксигенази (ЦОГ)-1 або ЦОГ-2 утворює простагландин Н2, який 
є безпосереднім попередником тромбоксану А2. В водному розчині 
тромбоксан А2 є нестабільною речовиною, протягом 30 секунд який 
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гідролізується до стабільного тромбоксану В2. Тому тромбоксан А2 
синтезується аутокринно чи паракринно і впливає лише на прилеглі 
тканини. При взаємодії з рецепторами тромбоцитів тромбоксан А2 
запускає процеси їх агрегації [13].Тому важливим є вивчення впливу 
комбінованої антиагрегантної терапії (АТ) на жирнокислотний спектр 
мембран тромбоцитів.

Мета. Вивчення впливу АТ на жирнокислотний спектр фосфолі-
підів мембран тромбоцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця 
з ФП.

Матеріали і методи дослідження. Нами обстежено 87 осіб (се-
редній вік 64,31 ± 0,99 років; 44 (50,57 %) чоловіків). Клінічна характе-
ристика обстежуваних груп наведена в таблиці 1. Порівнювали 2 гру-
пи хворих на ІХС– І групу: 37 хворих з різними клінічними формами 
ФП та ІІ групу: 30 хворих без ФП, котрі до залучення у дослідження 
на протязі 6 місяців не отримували антитромботичну терапію. Серед 
обстежених хворих І групи 10 хворих мали постійну форму ФП (се-
редній вік 64,00 ± 3,01 років), 14 — персистуючу форму ФП (середній 
вік 65,07± 1,71 років), а 13 — пароксизмальну форму ФП (середній 
вік 62,15± 3,14 років). Контрольну групу (КГ) склали 20 практично здо-
рових осіб у яких було інструментально підтверджено відсутність ІХС 
та порушень серцевого ритму. АТ призначалась пацієнтам вперше в 
дозі 75–150 мг ацетилсаліцилової кислоти та 75 мг клопідогрелюна 
добу, щоденно після їжі. Всі досліджувані групи хворих були статис-
тично однорідними та співставними. Діагноз ІХС та ФП встановлюва-
ли та лікування призначали згідно чинних протоколів надання медич-
ної допомоги МОЗ України [3,6,7].

Таблиця 1
Клінічна характеристика досліджуваних груп

Характеристика І група ІІ група КГ

Кількість хворих 37 30 20
Вік, роки 64,22 ± 1,46 65,09 ± 2,05 62,10 ± 1,32
Чоловіків 21 (56,76 %) 13 (43,33 %) 10 (50,00 %)
Цукровий діабет 2 типу 2 (5,41 %) 3 (10,00 %) —
Інфаркт міокарду в анамнезі 3 (8,11 %) 3 (10,00 %) —
Гостре порушення мозкового 
кровообігу в анамнезі 2 (5,41 %) 1 (3,33 %) —

Паління в анамнезі 10 (27,03 %) 7 (23,33 %) —
Ожиріння І ступеня 3 (8,11 %) 1 (3,33 %) —
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З метою аналізу ЖКС ФЛ мембран ТЦ, забір крові здійснював-

ся вранці натще двічі до першого прийому АТ та через чотири тижні 
після початку антиагрегантної терапії. Газохроматографічний аналіз 
спектру ЖК ліпідів здійснювався на газохроматографічному хрома-
тографі «Цвет-500» в ізотермічному режимі з помум’яноіонізуючим 
детектором. Кількісна оцінка спектру ЖК ліпідів проводилась за ме-
тодом нормування шляхом вимірювання площі піків похідних ЖК та 
визначення їх складу у відсотках.

Визначали вміст наступних насичених ЖК (НЖК): С14:0 — мі-
ристинової, С15:0 — пентадеканової, С16:0 — пальмітинової, 
С17:0 — маргаринової, С18:0 — стеаринової; ненасичених ЖК 
(ННЖК): С18:1 — олеїнової, С18:2 — лінолевої, С18:3 — ліноленової, 
С20:4 — арахідонової та поліненасичених ЖК (ПНЖК): С18:2 — лі-
нолевої, С18:3 — ліноленової, С20:4 — арахідонової [1]. Результа-
ти досліджень були оброблені на персональному комп’ютері за до-
помогою пакету програм Microsoft Offi ce. Для статистичної обробки 
отриманих даних використовувалась програма Microsoft Excel 2010 
та Medstat. Достовірність відмінностей між середніми значеннями по-
казників різних груп виявлялась за допомогою визначення t-критерію 
Стьюдента, t-критерію Вілкоксона та методу множинних порівнянь 
Шеффе, рангового многофакторного аналізу Крускала -Уоліса.

Результати. За даними таблиць 2 та 3 виявлено, що в хворих на 
ІХС та ІХС з ФП, на відміну від здорових осіб ФЛ мембран ТЦ містять 
С14:0, С15:0, С17:0 НЖК та С18:3 ПНЖК, що узгоджується з даними 
попередніх досліджень [9]. ЖК з непарною кількістю атомів вуглецю 
(особливо С15:0 та С17:0) в організмі здорової людини зустрічаються 
у слідових кількостях (<0,5 % від загального вмісту ЖК плазми). Проте, 
останнім часом вони вивчаються, як можливі біомаркери різних пато-
логічних станів. Виявлено, що наявність С15:0 та С17:0 в ФЛ підвищує 
текучість клітинних мембран. Привертають увагу відмінності метаболіз-
му ЖК з непарною та парною кількістю атомів вуглецю, а саме шляхи 
їх біосинтезу та оксидації [1,3]. З одного боку, існують дані, що зростан-
ня вмісту С14:0 є одним з факторів ризику підвищення смертності від 
кардіоваскулярних захворювань. З іншого боку ФЛ клітинних мембран є 
депо ЖК в організмі людини. А саме НЖК є провідним джерелом енергії 
для міокарду [1,10]. Отже зниження вмісту С14:0 на 15,97 % (Р< 0,05) в 
ФЛ мембран тромбоцитів у хворих на ІХС в поєднанні з ФП порівняно з 
хворими на ІХС без порушень серцевого ритму може свідчити про вис-
наження загального пулу НЖК в умовах тахіаритмії. Також наявні робо-
ти про антитромботичні властивості С14:0 [25]. Зростання загального 
вмісту НЖК, в тому числі С14:0, може бути ознакою стабілізації клітин-
них мембран [1,3]. Після лікування рівень С14:0 в ФЛ мембран тром-
боцитів у хворих на ІХС в поєднанні з ФП зростав на 68,19 % (Р< 0,01).
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Таблиця 2

Зміни ЖКС ФЛ мембран ТЦ у хворих на ІХС з ФП (І група) та на 
ІХС без порушень серцевого ритму (ІІ група), M±m, %

Назва ЖК ІІ група І група КГ
С14:0 (міристинова) 11,71±0,68* 9,84±0,58 –
С15:0 (пентадеканова) 1,51±0,08 1,61±0,12 –
С16:0 (пальмітинова) 27,12±1,01* 25,26±0,69‘ 27,1 ± 1,2
С17:0 (маргаринова) 1,51±0,08 1,62±0,11 –
С18:0 (стеаринова) 4,71±0,11’’ 5,04±0,15‘‘ 25,5 ± 1,1
С18:1 (олеїнова) 28,92±0,61’’** 31,53±0,54‘‘ 20,2 ± 0,9
С18:2 (лінолева) 20,33±0,77’’ 20,55±0,62‘‘ 10,7 ± 1,1
С18:3 (ліноленова) 1,55±0,08 1,73±0,09 –
С20:4 (арахідонова) 2,61±0,23’’* 2,83±0,19‘‘ 16,5 ± 1,9
ΣНЖК (насичені жирні 
кислоти) 46,58±0,66’’* 43,36±0,60‘‘ 52,6 ± 1,4

ΣННЖК (ненасичені жирні 
кислоти) 53,42±0,66’’* 56,64±0,60‘‘ 47,4 ± 1,4

ΣПНЖК (поліненасичені жирні 
кислоти) 24,50±0,88’ 25,11±0,65‘ 27,2 ± 1,2

Р>0,01**, Р>0,05* (між ІІ групою та І групою)
Р>0,01‘‘, Р>0,05’ (між КГ та ІІ групою)
Р>0,01‘‘, Р>0,05‘ (між КГ та І групою)

У хворих на ІХС, що поєднана з ФП, порівняно з особами КГ в ФЛ 
мембран ТЦ крові встановлено зниження відносного вмісту С16:0 на 
6,79 % (Р<0,05). А на фоні антитромботичної терапії АК у хворих на 
ІХС з ФП спостерігалось зниження вмісту С16:0 на 5,86 % (Р<0,05) в 
ФЛ мембран ТЦ. С16:0 вважають первинним кінцевим продуктом ЖК 
синтезу, її рівень в плазмі крові значно залежить від вживання хворим 
вуглеводів та алкоголю, статі та раси пацієнта (вищий у чоловіків бі-
лої раси) [9]. В умовах гіпоксії зростання рівня С16:0 ФЛ плазми крові 
активує процеси апоптозу кардіоміоцитів. Існують дані, щодо впливу 
рівня некон’югованої С16:0 плазми крові на Са2+-канали. Активація 
Са2+-каналів С16:0 призводить до порушень скоротливості кардіомі-
оцитів [11]. В експериментальних дослідженнях виявлена аритмоген-
на дія некон’югованої С16:0 за рахунок стимуляції роботи Са2+ ка-
налів кардіоміоцитів та їх подальшого перевантаження [14]. Відомо, 
що НЖК є основним джерелом енергії для скорочення кардіоміоцитів 
[1]. А, ФП характеризується частими неефективними передсердними 
скороченнями, що потребує використання більшої кількості енерге-
тичного субстрату [10].
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Таблиця 3

Зміни ЖКС ФЛ мембран ТЦ у хворих на ІХС з ФП 
під впливом прийому АТ, M±m, %

Назва ЖК
І група

До лікування Після лікування
С14:0 (міристинова) 9,84±0,58 14,43±0,52**
С15:0 (пентадеканова) 1,61±0,12 1,66±0,06
С16:0 (пальмітинова) 25,26±0,69 23,78±0,98*
С17:0 (маргаринова) 1,62±0,11 1,58±0,07
С18:0 (стеаринова) 5,04±0,15 5,46±0,20
С18:1 (олеїнова) 31,53±0,54 25,91±0,85**
С18:2 (лінолева) 20,55±0,62 19,34±0,38
С18:3 (ліноленова) 1,73±0,09 1,92±0,07
С20:4 (арахідонова) 2,83±0,19 5,91±0,36**
ΣНЖК (насичені жирні кислоти) 43,36±0,60 46,92±0,93**
ΣННЖК (ненасичені жирні кислоти) 56,64±0,60 53,08±0,93**
ΣПНЖК (поліненасичені жирні кислоти) 25,11±0,65 27,17±0,55*
Р>0,01**, Р>0,05*(до та після лікування)

Порівняно з КГ у хворих на ІХС без ФП та з ФП відмічалось зни-
ження вмісту С18:0 в ФЛ мембран ТЦ на 81,53 % (Р<0,01) та 80,24 % 
(Р<0,01) відповідно. Особливістю С18:0 є її вплив на ендотелій та 
процеси продукції оксиду азоту. Зниження вмісту олеїнової кислоти 
в плазмі invitroпризводить до виникнення вазоконстрикції [26]. Також 
С18:0 ФЛ клітинних мембран є джерелом енергії для кардіоміоцитів 
[1]. Між тим не було виявлено достовірної різниці між вмістом С18:0 
в ФЛ мембран ТЦ хворих на ІХС без ФП та в поєднанні з ФП, а також 
під впливом антиагрегантної терапії.

В цілому в обох досліджуваних групах порівняно з КГ спостеріга-
лось зниження загального вмісту НЖК в ФЛ мембран ТЦ на 11,44 % 
(Р<0,01) та 17,57 % (Р<0,01) відповідно. А також спостерігалось зни-
ження вмісту НЖК в ФЛ мембран ТЦ у хворих на ІХС в поєднанні 
з ФП порівняно з хворими на ІХС без ФП на 6,91 % (Р<0,05). Вміст 
НЖК в ФЛ мембран ТЦ досліджуваної групи на фоні антиагрегантної 
терапії зростав на 8,21 % (Р<0,01). Відомо, що саме вміст НЖК в ФЛ 
мембран забезпечує їх в’язкість та гнучкість. А зниження вмісту НЖК 
призводить до порушень проникності клітинних мембран [27]. Також, 
саме НЖК використовуються кардіоміоцитами як основне джерело 
енергії. А ФЛ клітинних мембран є ЖК депо в організмі людини [1,3]
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У хворих на ІХС без ФП та на ІХС з ФП, порівняно з КГ нами вста-

новлене підвищення відносного вмісту С18:1 на 43,17 % та 54,60 % 
(Р<0,01) в ФЛ мембран ТЦ крові. Також виявлено зростання на 9,02 % 
(Р<0,01) відносного вмісту С18:0 в ФЛ мембран тромбоцитів у хворих 
на ІХС в поєднанні з ФП порівняно з хворими на ІХС без порушень сер-
цевого ритму. А на фоні АТ у хворих на ІХС з ФП спостерігалось зни-
ження вмісту С18:1 на 17,82 % (Р<0,01) в ФЛ мембран ТЦ крові. Роль 
С18:1 в організмі людини дотепер залишається до кінця не вивченою. 
Існують дані про її кардіопротекторні, протизапальні, антиоксидантні, 
антиапоптотичні, антиатерогенні (знижує вміст в крові ліпопротеїдів 
низької щільності), антикоагулянтні (знижує вміст VІІс фактору згор-
тання крові) властивості, а також С18:1 підвищує чутливість тканин до 
інсуліну [8, 18]. За іншими даними С18:1 призводить до розвитку стеа-
тогепатозу, грає важливу роль в патогенезі набряку легень [9].

Також у хворих на ІХС без ФП та з ФП порівняно з КГ спостеріга-
лось зростання вмісту С18:2 в ФЛ мембран ТЦ на 90,00 % (Р<0,01) 
та 92,06 % (Р<0,01) відповідно. Однак, вміст С18:2 в ФЛ мембран ТЦ 
достовірно не змінювався на фоні АТ. С18:2 є незамінною ЖК в орга-
нізмі людини, саме вона є безпосереднім попередником та джерелом 
для подальшого синтезу С18:3 та С20:4 [3]. А invitro зростання вміс-
ту С18:2 в ФЛ клітинних мембран призводить до активації повільних 
Са-каналів та зростання рівня внутрішньоклітинного кальцію [28].

В хворих на ІХС без ФП та на ІХС з ФП, порівняно з КГ в ФЛ мемб-
ран ТЦ крові нами встановлене зниження відносного вмісту С20:4 на 
84,18 % (Р<0,01) та 82,82 % (Р<0,01) відповідно. У той же час відмі-
чалось зростання вмісту С20:4 на 8,43 % (Р<0,05) в ФЛ мембран ТЦ 
у хворих на ІХС з ФП порівняно з групою хворих на ІХС без порушень 
серцевого ритму та його зростання на 108,83 % (Р<0,01) на фоні АТ. 
Відомо, що ацетилсаліцилова кислота вступає в реакцію ацитилю-
вання ЦОГ-1 тромбоцитів, що призводить до надмірного накопичен-
ня субстрату — С20:4 [19]. In vitro в деяких культурах клітин, вивіль-
нення С20:4 підвищує концентрацію внутрішньоклітинного Са+2 та 
посилює блокаду мітохондріальної АТФ-ази, інгібуючи процеси мі-
тохондріального дихання [4]. Підвищення позаклітинного вмісту віль-
ної С20:4 призводить до блокування відкриття деяких іонних каналів, 
імовірно шляхом прямої дії на канальні білки, що може свідчити про 
її проаритмічну дію [15]. Також некон’югована С20:4 змінює реоло-
гічні властивості еритроцитів крові, підвищуючи їх електрофоретич-
ну рухомість [6]. Дія С20:4 на живі клітини різноманітна. Вона може 
впливати на них самостійно, або через свої метаболіти [16]. С20:4 
приймає участь в забезпеченні внутрішньоклітинних шляхів транс-
дукції, як ліпідний вторинний месенджер, впливаючи на діяльність 
сигнальних ензимів. Вільна С20:4 має доведений вазодилятуючий 
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ефект [3]. Існує думка, що підвищення позаклітинного вмісту вільної 
С20:4 призводить до блокування відкриття деяких іонних каналів, 
імовірно шляхом прямої дії на канальні білки. Це може бути однією 
з важливих патогенетичних ланок виникнення аритмій у хворих на 
ІХС [15]. Інші автори вважають, що вільна внутрішньоклітинна С20:4 
здатна призводити до виникнення стійкої мітохондріальної деполяри-
зації, що провокує подальше виникнення аритмії [12].

Також у хворих на ІХС без ФП та з ФП порівняно з КГ в ФЛ мемб-
ран ТЦ виявляється зростання відносного вмісту ННЖК на 12,70 % 
(Р<0,01) та 19,49 % (Р<0,01) відповідно та зниження відносного вміс-
ту ПНЖК на 9,93 % (Р<0,01) та 7,68 % (Р<0,01) відповідно. Також в 
ФЛ мембран ТЦ виявляється зростання відносного вмісту ННЖК на 
5,69 % (Р<0,05) у хворих на ІХС з ФП порівняно з хворими на ІХС 
без ФП. На фоні лікування АК у хворих на ІХС з ФП спостерігалось 
зниження відносного вмісту ННЖК на 6,29 % (Р<0,01) та зростання 
вмісту ПНЖК на 8,20 % (Р<0,05) в ФЛ мембран ТЦ.

Отримані нами результати свідчать про наявність структурних 
змін ФЛ мембран ТЦ, порушення метаболізму ліпідів в мембранах 
ТЦ хворих на ІХС, що поєднана з ФП, що може бути однією з патоге-
нетичних ланок виникнення ФП у цих пацієнтів. Також нами виявлені 
структурні зміни ФЛ мембран ТЦ під впливом АТ.

Висновки. У хворих на ішемічну хворобу серця без фібриляції 
передсердь та з фібриляцією передсердь на відміну від здорових 
осіб встановлено поява в фосфоліпідах мембран тромбоцитів мі-
ристинової, пентадеканової, маргаринової та ліноленової жирних 
кислот. У хворих на ішемічну хворобу серця без фібриляції перед-
сердь порівняно з хворими на ішемічну хворобу серця, що поєднана 
з фібриляцією передсердь, в фосфоліпідах мембран тромбоцитів 
встановлене достовірне зростання відносного вмісту міристинової 
кислоти на 15,97 %, олеїнової кислоти на 9,02 % та арахідонової 
кислоти на 8,43 %, загального вмісту ненасичених жирних кислот 
на 5,69 %, а також достовірне зниження загального вмісту насиче-
них жирних кислот на 6,91 %.У хворих на ішемічну хворобу серця, 
що поєднана з фібриляцією передсердь, лікування, в схемі якого 
містилась комбінована антиагрегантна терапія ацетилсаліциловою 
кислотою з клопідогрелем, впродовж 4-х тижнів асоціювалось із 
зростанням відносного вмісту в фосфоліпідах мембран тромбоци-
тів крові міристинової кислоти на 68,19 % та арахідонової кислоти 
на 108,83 %, загального вмісту насичених жирних кислот на 8,21 % 
та поліненасичених жирних кислот на 8,20 % та зниженням віднос-
ного вмісту пальмітинової кислоти на 5,86 %, стеаринової кислоти 
на 17,82 %, а також зниженням загального вмісту ненасичених жир-
них кислот на 6,29 %.
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Влияние комбинированной антиагрегантной терапии на 
жирнокислотный спектр мембран тромбоцитов крови у 

пациентов с ишемической болезнью сердца 
с фибриляцией предсердий

В. Г. Лизогуб, М. Л. Шараева, И. О. Меркулова
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца,

г. Киев
Вступление. Доказано, что наличие фибрилляции предсер-

дий (ФП) значительно повышает риск развития инсультов и других 
тромбемболических осложнений. Одним из основных звеньев веде-
ния пациентов с ФП является назначение антитромботической те-
рапии. На сегодня в мире терапию ацетилсалициловой кислотой с 
клопидогрелем получают около 25 % больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) с постоянной формой ФП и у 55 % больных ИБС с 
пароксизмальной и персистирующей формами ФП.
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Цель. Определить влияние комбинированной антиагрегантной 

терапии (АТ) на жирнокислотный спектр мембран тромбоцитов кро-
ви у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с фибрилляцией 
предсердий (ФП).

Материалы и методы. Нами обследовано 87 пациентов. Срав-
нивали 2 группы больных с ИБС — І группу 37 больных с разными 
клиническими формами ФП и ІІ группу 30 больных без ФП, которые 
на протяжении предыдущих 6 месяцев не получали АТ. Контрольную 
группу (КГ) составили 20 практически здоровых пациентов, у которых 
было инструментально подтверждено отсутствие ИБС и ФП.

Результаты. У больных ишемической болезнью сердца без на-
рушений сердечного ритма и с фибрилляцией предсердий в отличие 
от здоровых лиц установлено появление в фосфолипидах мембран 
тромбоцитов миристиновой, пентадекановой, маргариновой и ли-
ноленовой жирных кислот и значительное снижение арахидоновой 
кислоты, что свидетельствует о существенных изменениях функции 
тромбоцитов. У больных ишемической болезнью сердца без наруше-
ний сердечного ритма по сравнению с больными ишемической болез-
нью сердца с фибрилляцией предсердий в фосфолипидах мембран 
тромбоцитов крови установлено достоверное увеличение относи-
тельного содержания миристиновой кислоты на 15,97 %, олеиновой 
кислоты на 9,02 % и арахидоновой кислоты на 8,43 %, общего содер-
жания ненасыщенных жирных кислот на 5,69 %, а также достоверное 
снижение общего содержания насыщенных жирных кислот на 6,91 %. 
У больных ишемической болезнью сердца с фибрилляцией предсер-
дий под влиянием лечения, в схеме которого находилась комбиниро-
ванная антиагрегантное терапия, в течение 4-х недель ассоциирова-
лось с ростом относительного содержания в фосфолипидах мембран 
тромбоцитов крови миристиновой кислоты на 68,19 % и арахидоно-
вой кислоты на 108 , 83 %, общего содержания насыщенных жирных 
кислот на 8,21 % и полиненасыщенных жирных кислот на 8,20 % и 
снижением относительного содержания пальмитиновой кислоты на 
5,86 %, стеариновой кислоты на 17,82 %, а также снижением общего 
содержания ненасыщенных жирных х кислот на 6,29 %.

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о на-
личии структурных изменений ФЛ мембран ТЦ, нарушение метабо-
лизма липидов в мембранах ТЦ больных ИБС, совмещенная с ФП, 
может быть одной из патогенетических звеньев возникновения ФП у 
этих пациентов. Также нами выявлены структурные изменения ФЛ 
мембран ТЦ под влиянием АT.

Ключевые слова: жирнокислотный спектр, тромбоциты, фи-
брилляция предсердий, фосфолипиды мембран, антиагрегантная 
терапия, ишемическая болезнь сердца.
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Infl uence of combined antiplatelet therapy on the fatty acid 
spectrum of platelet membranes in coronary artery disease 

patients with atrial fi brillation
V. G. Lyzohub, M. L. Sharayeva, I. O. Merkulova
O. O. Bogomolets National medical university, Kyiv

Introduction. Presence of atrial fi brillation (AF) increases the risk of 
stroke and other complications. Consequently, one of the main parts of 
the management of AF patients is prescribing of antithrombotic therapy. 
As of today, about 25 % of patients with coronary heart disease (CHD) 
with permanent AF and about 55 % of CHD patients with paroxysmal and 
persistent AF receive antithrombotic therapy with aspirin and clopidogrel.

Goal. To determine the effect of combined anti-platelet therapy (AT) 
on the fatty acid spectrum of platelet membranes in patients with coro-
nary heart disease and atrial fi brillation.

Materials and methods. We examined 87 people. Two groups of 
patients with coronary artery disease were compared, including a group 
of 37 patients with different clinical forms of AF and a group of 30 pa-
tients without cardiac arrhythmias. The control group (CG) consisted of 
20 healthy individuals who had no coronary artery disease or cardiac 
arrhythmias which had been instrumentally confi rmed.

Results. Unlike healthy individuals, in patients with coronary heart 
disease without and with atrial fi brillation, there was revealed an appear-
ance of myristic, pentadecanoic, margarinic and linolenic fatty acids but a 
signifi cant reduction in arachidonic acid in platelet membrane phospholip-
ids, which is indicative of important changes of platelet functions. As com-
pared with patients with coronary heart disease without cardiac arrhyth-
mias, patients with coronary heart disease with atrial fi brillation showed 
a signifi cant increase in the relative content of myristic acid (by 15.97 %), 
oleic acid (by 9.02 %) and arachidonic acid (by 8.43 %), the total content 
of unsaturated fatty acids (by 5.69 %), and a signifi cant reduction in total 
saturated fatty acids (by 6.91 %)in platelet membrane phospholipids. The 
treatment regimen including a 4-weekcombined anti-platelet therapy in 
patients with coronary heart disease and atrial fi brillation was associated 
with an increased relative content of myristic acid (by 68.19 %) and ar-
achidonic acid (by 108. 83 %), the total content of saturated fatty acids 
(by 8.21 %) and polyunsaturated fatty acids (by 8.20 %) but a decreased 
relative content of palmitic acid (by 5.86 %), stearic acid (by 17.82 %), 
and a decrease in the total content of unsaturated fatty acids (by 6.29 %) 
in platelets membrane phospholipids.

Conclusions. Our fi ndings are indicative of structural changes in 
platelet membrane phospholipids. Lipid metabolic imbalance in platelets 
membranes of patients with coronary artery disease and AF may be one 
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of the pathogenetic links of AF occurrence in those patients. We also 
found structural changes in phospholipids platelets membranes under the 
infl uence of combined anti-platelet therapy.

Key words: fatty acid spectrum, platelets, atrial fi brillation, phospho-
lipid membranes, antiplatelet therapy, coronary heart disease.
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УДК 616.61-008.1

ВИЯВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ 
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК 5 Д СТАДІЇ 

НА ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗУ
О. Ю. Лисянська

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

Вступ. Вплив уремії, гемодинамічні навантаження процедури 
програмного гемодіалізу призводить до негативних змін всіх органів 
та систем.

Мета. Виявити функціональний стан легенів у хворих на хронічну 
хворобу нирок 5 Д стадії на програмному гемодіалізі.

Матеріали та методи. Для оцінки респіраторних порушень ви-
користовувались спірометр SP1 та монітор пацієнта G1B. Приймало 
участь 55 хворих на хронічну хворобу нирок 5 стадії на програмному 
гемодіалізу.

Результати. По результатам у 58,5 % пацієнтів відмічаються ре-
стриктивні порушення легенів, у 9,09 % — обструктивні порушення, у 
30 % — зниження відсоткового оксигемоглобіну в артеріальній крові.

Висновки. Стан хворих на хронічну хворобу нирок на програм-
ному гемодіалізі посилює гіпоксемія.
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Ключові слова: хронічна хвороба нирок, гемодіаліз, гіпоксемія.

Вступ. Кількість пацієнтів на хронічну хворобу нирок (ХХН) на 
програмному гемодіалізі біля 1,5 мільйонів у світі. В порівнянні з по-
передніми методами проведення гемодіалізу в минулому, в теперіш-
ній час відзначається збільшення тривалості та якості життя пацієн-
тів, що знаходяться на програмному гемодіалізі. З однієї сторони це 
досягається за рахунок удосконалення техніки процедури, апаратів 
та фільтрів, з другої, за рахунок своєчасного лікування хронічних 
та системних захворювань (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, 
системні васкуліти тощо), прогресування яких призводить до термі-
нальної стадії ХХН. В той же час, вплив довготривалої уремії, гемо-
динамічні навантаження самої процедури призводять до негативних 
змін всіх органів пацієнтів включаючи органи респіраторної системи.

Відомо, що уремія — це затримка азотистих шлаків в організмі 
при ХХН, таких як креатинін, сечовина, сечова кислота, гуанідин, гі-
алуронова кислота, похідні пуріна, пірамідіна, метіламіна, фенола, 
індола. Вони утворюються в результаті розпаду білків, нуклеїнових 
кислот. При термінальної ХХН змінюється хімічний склад крові, пору-
шається електролітний баланс, відбувається затримка рідини, що на 
фоні анемії призводить до незворотних порушень клітинного обміну. 
Уремія супроводжує пацієнтів на ХХН, які знаходяться на регуляр-
ному програмному гемодіалізі багато років. Таким чином, у пацієнтів 
розвивається хронічна уремія, при якої уражуються:

•  серцево-судинна система (аритмія, артеріальна гіпертензія, 
стенокардія та інше);

•  шлункова-кишкова системи (ерозивна гастропатія, гепатози, 
панкреатити та інші);

•  нервова система (енцефалопатія, інсульти та інші);
•  опорно-рухова система (остеопороз та інші);
•  ендокринологічна система (гіперпаратиреоїдизм та інше);
•  респіраторна система (пневмонія, емфізема, плеврити та інше).
Легені, як і нирки, також являються екскреторними органами. Є 

дані про однакові механізми ураження цих органів, в зв`язку з їх ге-
нетичною спорідненістю [2, с. 69]. В практиці нефролога часто зустрі-
чаються захворювання з нирково- легеневим синдромом, який пов`я-
заний з васкулопатією (гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера, 
мікроскопічний поліангіїт та інше) [2, с. 71].

Респіраторна системи уражується у пацієнтів на ХХН за рахунок 
зниження функції нирок (розвитку хронічної уремії), та впливу проце-
дури гемодіалізу (гемодинамічні зміни, зміни кислотно-лужної рівно-
ваги та інше), що призводить до функціональних порушень легенів. 
Основою розвитку легеневої дисфункції у пацієнтів, що проходять про-
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цедуру гемодіалізу є уремічний пневмоніт та плеврит. Закономірно, з 
підвищенням стажу гемодіалізу приєднувалась легенева гіпертензія.

По даним аутопсій легенів пацієнтів на ХХН VД стадії, виявлені 
як гострі (95,7 %), так і хронічні захворювання (80,4 %) респіраторної 
системи. До гострих захворювань, асоційованих с ХХН відносять — 
пневмонію, абсцес легкого, емпієма, до хронічних — інтерстиціаль-
ний фіброз, пневмоніт, плевральний фіброз, плеврит, легеневий ар-
теріосклероз, крововиливи в судини, кальцифікати [5, с. 411].

У пацієнтів з ХХН частіше діагностуються гранульоматозні за-
хворювання, амілоїдоз, метастатичні пухлини [7, с.708]. Для вияв-
лення функціональних змін в легенях найбільш доступний простий 
метод — спірометрія.

Спірометрія — метод оцінки функціонування легенів, шляхом ви-
мірювання об`єму повітря, який пацієнт видихає після максимально-
го глибокого вдиху. Даний метод дозволяє виявляти як обструктивні 
(зв`язані з перешкодою дихальних шляхів), так і рестриктивні пору-
шення (зменшення об`єму легенів).

Один із важливих етапів спірографії — це тест ФЖЄЛ (форсо-
вана життєва ємність легенів — об’єм повітря при максимальному 
швидкому та сильному видиху після глибокого вдиху). Такі показники 
як ФЖЄЛ, ОФВ 1 (об’єм форсованого видиху за 1 сек. — максималь-
ний об’єм газу, який видихається за 1 сек.), менше змінюються у па-
цієнтів серед інших показників.

Важливим спірометричним показником є співвідношення ОФВ1/
ФЖЄЛ (індекс Генслара), який орієнтує в дихальних типах порушен-
ня.

Мета. Метою дослідження є виявлення різних видів порушення 
респіраторної системи у хворих на програмному гемодіалізу. Вияв-
лення даних легеневої дисфункції, зниження змісту оксигемоглобіну 
в артеріальної крові, які можуть виникати раніше, ніж клінічні симпто-
ми у пацієнтів.

Матеріали і методи дослідження. В умовах центру нефроло-
гії та діалізу КЗ КОР «КОКЛ» проводився скринінг виявлення респі-
раторних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок 5Д стадії за 
допомогою метода спірометрії. Як маркер гіпоксичних станів визна-
чався відсотковий зміст оксигемоглобіну в периферійній артеріальній 
крові (spO2) методом пульсоксиметрії.

Для оцінки використовувались спірометр SP1 та монітор паці-
єнта G1B. Досліджені пацієнти на хронічну хворобу нирок 5Д стадії, 
які проходять програмний гемодіаліз. Гемодіаліз проходить за допо-
могою апарату «Fresenius 5008 S», діалізатор бікарбонатний. Сеанс 
гемодіалізу проводиться 3 рази на тиждень по 4 години по індивіду-
альній програмі, індекс КТ/V > 1,8 у всіх хворих.
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В дослідженні приймало участь 55 хворих в вікових групах від 

27 до 68 років (49±4,5). Серед цих пацієнтів було 29 жінок (52,7 %), 
26 чоловіків (47,3 %). Тривалість перебування на гемодіалізі пацієн-
тів до 5 років — 37 (67,3 %), від 6 до 10 років — 10 (18,2 %), більш 11 
років — 8 (14,5 %) пацієнтів. В дослідженні визначались такі показ-
ники: форсований видох (ФВД), форсована життєва ємність легень 
(ФЖЕЛ), об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1), співвід-
ношення ОФВ1/ФЖЕЛ. За допомогою пульсоксиметрії вимірював-
ся відсотковий зміст оксигемоглобіну в периферійній артеріальній 
крові.

Результати дослідження. При хронічній хворобі нирок 5 Д ста-
дії на програмному гемодіалізі у 32 (58,18 %) пацієнтів відбувалось 
рівномірне зниження ФЖЄЛ, ОФВ1, але співвідношення ФЖЕЛ/ОФВ1 
лишалось нормальним або вище норми, що говорить про рестриктив-
ний тип порушення вентиляції легень. У 18 (32,73 %) пацієнтів спо-
стерігались нормальні показники функції зовнішнього дихання (ФЗД), 
обструктивного типу порушення виявляються у 5 (9,09 %) хворих.

Серед пацієнтів, які проходять лікування до 5 років 4 (10,81 %) 
мали тахікардію (ЧСС>90 уд/хв) та 33 (89,19 %) пацієнта — нормаль-
ні показники (ЧСС 60–90 уд/хв). Пацієнти, які знаходяться на про-
грамному гемодіалізі протягом 6-10 років, розподілились наступним 
чином: 3 (30 %) мали тахікардію, 7 (70 %) — нормальні показники. 
При дослідженні відсоткового змісту оксигемоглобіну в периферій-
ній артеріальній крові у кореляції з тривалістю лікування виявлено 
наступне: група до 5 років лікування — 37 (100 %) пацієнтів мали 
нормальні показники сатурації (SpO2 ≥95 %); у групі 6–10 років — 3 
(30 %) пацієнта — гіпоксію (SpO2 < 94 %) та 70 % — норму; у групі 
більше 11 років — 8 (100 %) пацієнтів мали нормальні показники.

Висновки. Зміни в показниках ФЗД у пацієнтів з термінальною 
уремією, які отримують лікування програмним гемодіалізом, свідчать 
про те, що мають місце функціональні легеневі порушення. Крім того, 
визначається зниження відсоткового змісту оксигемоглобіну в пери-
ферійній артеріальній крові, порушення серцевого ритму, що погір-
шує прогноз пацієнтів. Треба зазначити, що у групі пацієнтів на ХХН, 
які більше 11 років проходять лікування на програмному гемодіалі-
зі, не виявлені суттєві порушення ФЗД, зниження відсоткового змі-
сту оксигемоглобіну в периферійній артеріальній крові, порушення 
серцевого ритму. Це може свідчити, що дані показники є маркерами 
тривалого виживання у пацієнтів з ХХН пролонгованим програмним 
гемодіалізом.

Необхідне проведення подальших досліджень, а також пошук 
методів, що зменшують прогресування захворювання і виникнення 
ускладнень у даної категорії хворих.
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Определение функциональных нарушений у больных 
с хронической болезнью почек 5 Д стадии 

на программном гемодиализе
О. Ю. Лисянская

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

Вступление. Влияние уремии, гемодинамические нагрузки про-
цедуры гемодиализа приводит к негативным изменениям всех орга-
нов и систем.

Цель. Определение функционального состояния легких у па-
циентов с хронической болезнью почек 5 Д стадии на программном 
гемодиализе.

Материалы и методы.  Для оценки респираторных нару-
шений использовались спирометр SP1 и монитор пациента G1B. 
Принимало участие в исследовании 55 больных хронической болез-
нью почек 5 стадии на программном гемодиализе.

Результаты. По результатам у 58,5 % пациентов с рестриктив-
ными нарушениями легких, 9,09 % — обструктивные нарушения, 
у 30 % — снижение содержания оксигемоглобина в артериальной 
крови.

Выводы. Состояние больных на гемодиализе усугубляет ги-
поксемия.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, гемодиализ, ги-
поксемия.
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Functional disorder detection at patients with chronic 

kidney disease stage 5 D on the program hemodialysis
O. Y. Lysianska

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. The infl uence of uremia, hemodynamic loading of the 

hemodialysis procedure causes negative changes in all body organs and 
systems.

Aim. To evaluate the functional state of the lungs in patients with 
chronic kidney disease stage 5D on the program hemodialysis.

Materials and methods. The respiratory disorders were evaluated 
by the SP1 spirometer and patient monitor G1B. The study involved 
55 patients with chronic kidney disease stage 5D on the program 
hemodialysis.

Results. According to the results, restrictive ventilatory defects were 
detected in 58.5 % of patients, obstructive disorders in 9.09 %, reduced 
oxyhemoglobin in the arterial blood in 30 % of cases.

Conclusions. Нypoxemia aggravates the state of patients on 
hemodialysis.

Key words: uremia, chronic kidney disease, hypoxemia.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ
ЛІКУВАЛЬНИХ ЖУВАЛЬНИХ ГУМОК НА СУЧАСНОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
Ю. С. Маслій, О. А. Рубан, А. Б. Ольховська
Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Вступ. Однією з найперспективніших та інноваційних лікарських 
форм на сьогодні є лікувальна жувальна гумка (ЛЖГ), яка використо-
вується для доставки великої кількості активних компонентів.

Мета. Проведення маркетингового аналізу асортименту ліку-
вальних жувальних гумок на світовому і вітчизняному фармацевтич-
ному ринку та обґрунтування доцільності їх виробництва в Україні.

Матеріали та методи. Теоретико-методичною основою дослі-
дження були джерела наукової літератури зарубіжних і вітчизняних 
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авторів про ЛЖГ як лікарську форму, звітні матеріали фармаце-
втичного підприємства “Cafosa” (Іспанія) за 2016-2017 рр., резуль-
тати соціологічного опитування споживачів лікарських засобів. У 
процесі дослідження використано методи системного аналізу, мо-
ніторингу, логічного узагальнення, угрупування маркетингових до-
сліджень та ін.

Результати та висновки. Проведено аналіз асортименту до-
сліджуваної групи за призначенням та узагальнено дані опитування 
споживачів щодо їх основних потреб у лікувальних жувальних гум-
ках. Проаналізована фірмова структура асортименту досліджуваної 
групи фармацевтичного товару за країнами-виробниками. Виявлено, 
що фармацевтичний ринок препаратів у формі ЛЖГ формують лише 
іноземні виробники, серед яких за кількістю пропозицій лідирують 
США, Іспанія та Естонія. Проаналізовано коефіцієнти ліквідності та 
адекватності платоспроможності ЛЖГ для споживачів, результати 
яких свідчать про обмежену доступність досліджуваних лікарських 
засобів для широких верств населення України. Все це підтверджує 
доцільність впровадження у виробничу програму фармацевтичних 
підприємств України широкого асортименту препаратів у формі ліку-
вальних жувальних гумок.

Ключові слова: лікувальні жувальні гумки, основа HealthinGum, 
Cafosa, маркетинговий аналіз, асортимент.

Вступ. Як відомо, людина використовує жувальну гумку з давніх 
часів. На сьогоднішній день даний продукт прийнятний для будь-якої 
вікової групи — її застосовують і дорослі, і діти[3; 8]. З включенням 
статті «Лікувальні жувальні гумки» (ЛЖГ) в Європейську Фармакопею 
у 1998 році, жувальна гумка стала однією з найбільш популярних лі-
карських форм (ЛФ), що використовується для доставки багатьох ак-
тивних компонентів [7]. На даний час ЛЖГ включена до ДФУ та Фар-
макопеї США [2; 11]. Дана ЛФ відповідає тим же високим стандартам 
якості, як і таблетки, і може бути отримана з різними профілями ви-
вільнення активних речовин.

Лікувальні жувальні гумки призначені для жування протягом пев-
ного періоду часу, необхідного для доставки дози діючої речовини, 
після чого решта маси викидається. У процесі жування, активні фар-
мацевтичні інгредієнти (АФІ), що містяться в жувальній гумці, вивіль-
няються в слину і можуть проникати через слизову оболонку рото-
вої порожнини або слизову шлунка. Таким чином, існує два шляхи 
доставки АФІ — місцевий і системний. Активні фармацевтичні інгре-
дієнти всмоктуються безпосередньо крізь слизову оболонку ротової 
порожнини, виключаючи обмін речовин в шлунково-кишковому тракті 
та ефект першого проходження в печінці, отже, у лікувальну жуваль-
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ну гумку можна вводити зменшену дозу АФІ в порівнянні з іншими 
пероральними системами доставки [2; 6-10].

ЛЖГ, які вже знайшли своє широке застосування в європей-
ських країнах та США, на жаль не виробляються фармацевтичною 
промисловістю України. Разом з тим, їх використання може значно 
полегшити проведення профілактичної роботи серед населення для 
попередження виникнень багатьох захворювань та бути ефективним 
лікувальним засобом для підтримки здоров’я і гарного самопочуття.

Відомо, що 70 % лікувальної жувальної гумки на світовому фар-
мацевтичному ринку вироблено з продуктами фірми «Cafosa» (Іспа-
нія), що належить до групи «Mars&Wrigley» і є провідним світовим по-
стачальником жувальної основи HealthinGum (HiG) для виробництва 
даної лікарської форми [4-5; 8].

Мета. Проведення маркетингового аналізу асортименту ліку-
вальних жувальних гумок на світовому і вітчизняному фармацевтич-
ному ринку та обґрунтування доцільності їх виробництва в Україні.

Матеріали та методи дослідження. Теоретико-методичною 
основою дослідження були джерела наукової літератури зарубіжних 
і вітчизняних авторів про ЛЖГ як лікарську форму, звітні матеріали 
фармацевтичного підприємства “Cafosa” (Іспанія), результати соціо-
логічного опитування споживачів лікарських засобів. У процесі дослі-
дження використано методи системного аналізу, моніторингу, логіч-
ного узагальнення, угрупування маркетингових досліджень та ін.

Результати. Стратегічним вектором розвитку виробничої про-
грами вітчизняних фармацевтичних підприємств є запровадження 
сучасних інноваційних ЛФ фармацевтичних товарів з урахуванням 
потреб сучасного споживача, який став більш вимогливим до свого 
здоров’я та стилю життя.

Для обґрунтування доцільності виробництва лікувальних жу-
вальних гумок в Україні нами проведено маркетинговий аналіз асор-
тименту ЛЖГ, що вироблені за допомогою композицій HiG (Cafosa, 
Іспанія) [4-5]. Це допоможе систематизувати існуючі дані та визначи-
ти пріоритетні напрямки терапії різних захворювань шляхом викори-
стання препаратів у цій лікарській формі.

Згідно з опитуванням, проведеним фірмою “Cafosa”, були визна-
чені основні потреби споживачів у лікувальних жувальних гумках. На 
рис. 1 представлені результати даного інтерв’ю.

У табл. 1 наведені результати маркетингового аналізу асорти-
менту ЛЖГ на основі композицій Healthingum (“Cafosa”, Іспанія), на-
явних на світовому фармацевтичному ринку.

Згідно з отриманими даними (табл. 1), загальний асортимент ліку-
вальних жувальних гумок, що виробляються з використанням продук-
тів “Cafosa” (Іспанія), складає біля 40 найменувань. Найбільш глибо-
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кий асортимент спостерігається у ЛЖГ, що призначені для контролю 
ваги; що рекомендовані для застосування у стоматологічній практиці; 
енергетичних гумок та ЛЖГ, що покращують травлення (рис. 2).

Рис. 1. Пріоритетні напрямки терапії лікувальними жувальними 
гумками на думку опитаних споживачів

Таблиця 1
Лікувальні жувальні гумки на основі композицій Healthingum,

наявні на світовому фармацевтичному ринку

Назва ЛЖГ Активні фармацевтичні 
інгредієнти (АФІ) Виробник (країна)

нікотинові жувальні гумки
Nicorette® Nicotine 

Gum нікотин полакрілекс Johnson & Johnson 
(США)

Nicostop® Nicotine 
Gum нікотин полакрілекс HanDok (Koрея)

жувальні гумки від морської хвороби

Superpep® діменгідринат Hermes Pharma 
(Німеччина) 

Draminechicle® діменгідринат Uriach (Іспанія)

Solaray Ginger Trips® екстракт імбиру Nutraceutical 
Corporation (США)

жувальні гумки від застуди та кашлю
Solaray® // Probiotic 

Throat Defense
S. Salivarius K-12 /M-
18, Bacillus Coagulans

Nutraceutical 
Corporation (СШA)

Apropolis®, Lemmon eкстракт прополісу Pharma (Німеччина)
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Назва ЛЖГ Активні фармацевтичні 
інгредієнти (АФІ) Виробник (країна)

Thompson Nutritional 
Vapor Blast®

евкаліпт, корінь 
ехінацеї, вітамін С

Nutraceutical 
Corporation (СШA)

жувальні гумки для покращення травлення

Kritel®Chicles пікосульфат натрію Lab Monserraty Eclair 
(Аргентина)

Solaray®DGL Licorice
гліцірізінат кореню 
солодки, корінь 

алтею,корінь імбиру

Nutraceutical 
Corporation (СШA)

VUM®Proba Gum пробіотики Pharma Medicine 
(США)

Kal Kal-N-Zyme® травні ферменти Nutraceutical 
Corporation (США)

Lactogum® Lactobacillus, вітамін 
В7, прополіс

IPAFARMA SRL 
(Італія)

жувальні гумки для контролю ваги

Diet Grazie®
гарцинія 

камбоджійська, 
L-карнітин

Vitale XD (Естонія)

Slim Anti-Hunger® Худія Гордоні Vitale XD (Естонія)

GumFoss® пребіотик, казеїн 
глікомакропептид Eladiet (Іспанія)

Lisopresol®Chicles

гарцинія 
камбоджійська, 

екстракт бобів зеленої 
кави, L-карнітин

Laboratorios Elea 
(Aргентина)

Alinéa minceur

екстракти: гуарани, 
зеленого чаю, 

джимнеми, коніаку; 
фукус

Laboratoires Vitarmonyl 
(Франція)

Nutrigum minceur

екстракт горіха коли 
(Cola nitida), екстракт 
зеленого чаю, хлорид 
хрому, вітамін С

Nutriforti (Франція)

Pesoforma®Snellygum екстракт зеленого чаю, 
хром піколінат Nutrition&Santé (Італія)

FembodyAppetite 
control 100™

екстракт шафрану 
Satiereal®, вівсяні 

висівки
GNC (СШA)

Продовження табл. 1



291Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назва ЛЖГ Активні фармацевтичні 
інгредієнти (АФІ) Виробник (країна)

SlimGum®

екстракт зелених бобів 
кави, хром, L-карнітин, 
екстракт зеленого чаю, 

біотин, тіамін

LA Muscle (США)

Вітамінні жувальні гумки

VUM GUM STORE®
вітаміни: фолієва 
кислота, вітамін С, 

вітамін D, вітамін В12

Pharma Medicine Inc 
(США)

Solaray® Vit B12 вітамін В12 Nutraceutical 
Corporation (США)

енергетичні жувальні гумки
Effective Gum / Energy 

Max
L-карнітин, кофеїн, 

женьшень Effective Gum (Іспанія)

Effective Gum / Vigor 
Plus

женьшень, 
MacaAndina, 

MuiraPuama, Damiana
Effective Gum (Іспанія)

Drive Energy® кофеїн Vitale XD (Естонія)
Stay Alert® кофеїн Wrigley (США)

L. A. Fuel Energy 
Gum® кофеїн Los Angeles Industries 

Srl (Чеська республіка)
функціональні жувальні гумки по догляду за ротовою порожниною

Probicar®Probiotic, пробіотик BLIS K-12, 
журавлина Phidinut (Іспанія)

Xeros® chicle dental яблучна кислота Dentaid (Іспанія)
Periobalance®Probiotic Lactobacillus Reuteri Sunstar (Швейцарія)

VUM®CoQ10 коензим Q10 Pharma Medicine Inc 
(США)

Hali-ZGum® Aminochelerated Zinc EJP Pharma (Данія)

TheraBreath®Probiotic пробіотик BLIS K-12 Dr. Harold Katz LLC 
(США)

офтальмологічні жувальні гумки

Eyegum вітамінний комплекс, 
лютеїн, цинк

Oftalcare Nutravision 
(Іспанія)

Інші БАД-жувальні гумки

Solaray® L-Theanine L-теанін Nutraceutical 
Corporation (США)

Продовження табл. 1
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Назва ЛЖГ Активні фармацевтичні 
інгредієнти (АФІ) Виробник (країна)

Solaray® Cran Actin®
Urinary tract екстракт журавлини Nutraceutical 

Corporation (США)
VUM® Stress Free Gum фенібут & ГАМК Pharma Med (США)
VUM® Sleep Aid Gum мелатонін Pharma Med (США)

Рис. 2. Розподіл ЛЖГ за призначенням

На наступному етапі нами проведено аналіз фірмової структури 
фармацевтичного ринку у сегменті ЛЖГ (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл ЛЖГ за країнами-виробниками

Закінчення табл. 1
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Встановлено, що серед зарубіжних країн за кількістю пропозицій 

в рейтингу лідирують США (45 %), Іспанія (17,5 %) та Естонія (7,5 %). 
Італія, Аргентина, Франція і Німеччина займають по 5 % ринку вироб-
ництва ЛЖГ, а Чеська республіка, Швейцарія, Данія та Корея — по 
2 % відповідно.

Як свідчать отримані результати, на фармацевтичному ринку 
України відсутні лікарські засоби у вигляді ЛЖГ вітчизняного вироб-
ництва. Це підтверджує необхідність розгляду питання щодо доціль-
ності їх запровадження у виробництво вітчизняними підприємства-
ми. Адже українські ліки стануть більш доступними для кінцевого 
споживача у контексті цінового фактору.

За попередніми дослідженнями встановлено, що на вітчизняно-
му фармацевтичному ринку значно обмежений асортимент лікуваль-
них жувальних гумок. Серед яких нікотинові жувальні гумки, дитячі 
вітаміни та мінерали зарубіжного виробництва.

У зв’язку з цим, у подальшій роботі нами були проаналізовані 
коефіцієнти ліквідності ціни та адекватності платоспроможності лі-
кувальних жувальних гумок на основі композицій Healthingum, що 
представлені на фармацевтичному ринку України.

Коефіцієнт ліквідності ціни відображає ступінь конкуренції на 
вітчизняному ринку та певною мірою характеризує доступність ліків 
для споживача і розраховується за формулою:

Cliq = (Цmax — Цmin) / Цmin,                              (1)
де Cliq –коефіцієнт ліквідності ціни;
Цmax — максимальна ціна ЛЗ на ринку, грн.;
Цmin — мінімальна ціна ЛЗ на ринку, грн. [1].

Таблиця 2
Показники ліквідності ціни лікувальних жувальних гумок

ЛЖГ Цmin, грн Цmax, грн Сliq

Нікотинові жувальні гумки
Nicorette®NicotineGum зимова м’ята 4 мг 
(№ 30) 144,88 223,00 0,54

Nicorette®NicotineGum зимова м’ята 2 мг 
(№ 30) 165,30 253,30 0,53

Nicorette®NicotineGumсвіжам’ята 4 мг 
(№ 30) 148,95 230,90 0,55

Nicorette®NicotineGumсвіжіфрукти 4 мг 
(№ 30) 165,61 204,95 0,24

Дитячі вітаміни та мінерали
Solaray® (№ 120) 197 275 0,40



294 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Встановлено, що асортимент препаратів у формі ЛЖГ, наявних в 

аптеках України, дуже обмежений та характеризується значною варі-
абельністю ціни. Високі значення коефіцієнта свідчать про обмежену 
доступність для широких верств населення України.

На наступному етапі нами помісячно проаналізовано коефіцієнти 
адекватності платоспроможності за 2016 рік на прикладі нікотинових 
жувальних гумок (табл.3). Це дозволило визначити рівень доступно-
сті ЛЖГ відповідно до доходів населення. Коефіцієнт адекватності 
платоспроможності представляє собою відношення розмаху ціни на 
препарат за відповідний місяць до середньомісячної заробітної пла-
ти у відсотках. Розрахунки проводили за формулою:

                                    (2)

де Ca.s. –коефіцієнт адекватності платоспроможності;
 — середня ціна препарату за певний період (місяці, квартал, рік);

Wa.w. — середня заробітна платня за певний період (місяць, квар-
тал, рік) [1].

Моніторинг середньої заробітної платні в Україні нами проведе-
но за даними фінансового порталу Мінфіну (http://minfi n.com.ua/).

Динаміку коефіцієнта адекватності платоспроможності Nicorette® 

NicotineGum свіжа м’ята 4 мг (№ 30) у м. Харків представлено на рис. 4.
Таблиця 3

Коефіцієнт адекватності платоспроможності
Nicorette® NicotineGum свіжа м’ята 4 мг (№ 30)

Період , грн. Wa.w., грн. Ca.s., %

Січень, 2016 228,90 3797 6,03
Лютий, 2016 176,15 4008 4,39
Березень, 2016 106,20 4239 2,51
Квітень, 2016 185,10 4210 4,40
Травень, 2016 182,55 4299 4,25
Червень, 2016 175,25 4603 3,81
Липень, 2016 185,95 4645 4,00
Серпень, 2016 262,65 4534 5,79
Вересень, 2016 205,75 4742 4,34
Жовтень, 2016 218,00 4635 4,70
Листопад, 2016 224,60 4721 4,76
Грудень, 2016 231,10 5499 4,20
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта адекватності платоспроможності 
ЛЖГ для споживачів

Згідно з отриманими результатами, найнижче значення коефіцієн-
та платоспроможності на даний товар спостерігалось у березні 2016 
р., а найвище — у січні та серпні 2016 р. Доступність лікарського засо-
бу забезпечується низьким значенням коефіцієнта, що гарантує в умо-
вах низького платоспроможного попиту населення продаж даного то-
вару. Даний аналіз встановив досить високі значення, що свідчить про 
обмеження ЛЖГ в доступності для широких верств населення України.

Таким чином, отримані результати маркетингового аналізу дослі-
джуваної групи лікарських засобів свідчать про доцільність розробки 
та впровадження даної лікарської форми на фармацевтичні підпри-
ємства України та розширення асортименту препаратів вітчизняного 
виробництва у формі лікувальних жувальних гумок.

Висновки. Здійснено дослідження ринку лікарських засобів у 
формі лікувальних жувальних гумок на світовому та вітчизняному 
фармацевтичному ринку. Встановлено, що загальний асортимент 
ЛЖГ, що виробляються з використанням продуктів “Cafosa” (Іспанія), 
складає біля 40 найменувань. Серед них більшу частку займають за-
соби, що призначені для контролю ваги (22,5 %), що рекомендовані 
для застосування у стоматологічній практиці (15 %), енергетичні гум-
ки та ЛЖГ, що покращують травлення (по 12,5 %).

Проаналізовано фірмову структуру ЛЖГ за країни-виробниками. 
Незважаючи на різноманітність лікувальних жувальних гумок на сві-
товому фармацевтичному ринку лідируюче місце серед виробників 
за кількістю асортиментних позицій посідає США (18 найменувань), 
друге місце посіла Іспанія (7 препаратів із загального асортименту лі-
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карських засобів), третє місце — Естонія, яка виробляє 3 препарати 
у формі ЛЖГ.

Проаналізовано цінову кон’юнктуру вітчизняного фармацевтич-
ного ринку на прикладі ЛЖГ. Розраховано коефіцієнти ліквідності та 
адекватності платоспроможності ЛЖГ для споживачів, результати 
яких свідчать про обмежену доступність досліджуваних лікарських 
засобів для широких верств населення України.  Доведена доціль-
ність розробки вітчизняних препаратів у формі ЛЖГ та їх впрова-
дження у виробничу програму фармацевтичних підприємств України.
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Маркетинговый анализ ассортимента
лечебных жевательных резинок на современном 

фармацевтическом рынке
Ю. С. Маслий, Е. А. Рубан, А. Б. Ольховская

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Введение. Одной из самых перспективных и инновационных ле-

карственных форм на сегодня является лечебная жевательная ре-
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зинка (ЛЖР), которая используется для доставки большого количе-
ства активных компонентов.

Цель. Проведение маркетингового анализа ассортимента ле-
чебных жевательных резинок на мировом и отечественном фарма-
цевтическом рынке и обоснование целесообразности их производ-
ства в Украине.

Материалы и методы. Теоретико-методической основой исс-
ледования были источники научной литературы зарубежных и оте-
чественных авторов о ЛЖР как лекарственной форме, отчетные 
материалы фармацевтического предприятия “Cafosa” (Испания) за 
2016-2017 гг., результаты социологического опроса потребителей 
лекарственных средств. В процессе исследования использованы 
методы системного анализа, мониторинга, логического обобщения, 
группировки маркетинговых исследований и др.

Результаты и выводы. Проведен анализ ассортимента иссле-
дуемой группы по назначению и обобщены данные опроса потре-
бителей по их основным потребностям в лечебных жевательных 
резинках. Проанализирована фирменная структура ассортимента 
исследуемой группы фармацевтического товара по странам-про-
изводителям. Выявлено, что фармацевтический рынок препаратов 
в форме ЛЖР формируют только иностранные производители, сре-
ди которых по количеству предложений лидируют США, Испания и 
Эстония. Проанализированы коэффициенты ликвидности и адекват-
ности платежеспособности ЛЖР для потребителей, результаты ко-
торых свидетельствуют об ограниченной доступности исследуемых 
лекарственных средств для широких слоев населения Украины. Все 
это подтверждает целесообразность внедрения в производственную 
программу фармацевтических предприятий Украины широкого ас-
сортимента препаратов в форме лечебных жевательных резинок.

Ключевые слова: лечебные жевательные резинки, основа 
HealthinGum, Cafosa, маркетинговый анализ, ассортимент

Marketing analysis of therapeutic chewing gum assortment
on the modern pharmaceutical market
Y. S. Maslii, A. A. Ruban, A. B. Olkhovska
National Pharmaceutical University, Kharkiv

Introduction. One of the most prospective and innovative dosage 
forms for today is medicated chewing gum (MCG), that is used for delivery 
of large quantities of active substances.

Aim. To conduct marketing analysis of the assortment of medicated 
chewing gums on the global and domestic pharmaceutical market and 
substantiate the expediency of their production in Ukraine.
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Materials and methods. Theoretical and methodological basis 

of the study were the sources of the scientifi c literature of foreign and 
domestic authors about MCG as dosage form, reporting materials of 
pharmaceutical enterprise “Cafosa” (Spain) for 2016-2017, results 
of drugs consumers survey. During the research methods of system 
analysis, monitoring, logic synthesis, grouping, market research and 
others have been used.

Results and conclusions. The analysis of the range of the 
studied group by prescriptions has been conducted and the data of 
consumers’ survey about their basic needs for medicated chewing 
gum has been generalized. Firm structure of the range of the studied 
group of pharmaceutical products by the producing countries has been 
analyzed. It has been revealed that the pharmaceutical market of drugs 
in the form of MCG is formed only by foreign manufacturers, with most 
proposals from USA, Spain and Estonia. Aadequacy and liquidity ratios 
of MCG solvency for consumers have been analysed, the results of 
which indicate the limited availability of the studied medicinal products 
for the general population of Ukraine. All this confi rms the expediency of 
implementation in the production program of pharmaceutical companies 
of Ukraine of wide range of drugs in the form of medicated chewing 
gums.

Key words: medicated chewing gums, base Health in Gum, 
Cafosa,marketing analysis, assortment.
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ОСОБИСТІСНІ ПАТТЕРНИ ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ
ПСИХІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

В. Ю. Омелянович
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Розуміння механізмів порушення психічної адаптації не-

можливо без дослідження індивідуальних особистісних особливос-
тей пацієнтів.

Мета. Вивчення особистісних паттернів представників жіночого 
гендеру працівників органів та підрозділів внутрішніх справ з пору-
шеннями психічної адаптації.

Матеріали та методи. Матеріал дослідження представлений 
двома репрезентативними групами респондентів з недостатніми 
адаптаційними резервами: що знаходяться в стані парціальної психіч-
ної дезадаптації та страждають на психосоматичні розлади, а також 
контрольною групою «практично здорових». Вивчення преморбідних 
особистісних характеристик проведене з використанням тесту ММРІ.

Результати та висновки. На тлі проведеного аналізу з використан-
ням методів математичної статистики, сформульовані висновки щодо 
конкретних характеристик особистості, які знижують адаптаційні можли-
вості до служби в органах внутрішніх справ та становлять інтерес в ме-
жах планування специфічних психотерапевтичних та психопрофілактич-
них заходів, спрямованих на підвищення якості життя працівників ОВС.

Ключові слова: психологія особистості, гендерна психологія, 
працівники органів внутрішніх справ, психічна дезадаптація, психо-
соматичні розлади.

Вступ. В останні роки в науковій літературі, яка висвітлює питан-
ня превентивної психіатрії, широкий розвиток отримала ідея про від-
сутність різких кордонів між здоров’ям та хворобою. Таке положення 
свідчить про необхідність поглибленого розгляду груп ризику, стан 
яких С. Б. Семічов кваліфікував як «явища психічної дезадаптації» 
[5], не включаючи до них нозологічні одиниці психічних розладів. Ро-
зуміння механізмів порушення психічної адаптації до умов службової 
діяльності неможливо без дослідження індивідуальних особистісних 
особливостей пацієнтів, що перебувають у стані парціальної психіч-
ної дезадаптації, й зіставлення виявлених характеристик з такими у 
практично здорових, чиї адаптаційні резерви є достатніми для пов-
ного збереження психічного здоров’я й підтримки необхідного «якості 
життя» [3]. У сучасній психіатрії й психології психічна адаптація роз-
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глядається як комплекс адекватного взаємин з навколишнім середо-
вищем [1], а теоретична база розуміння даного процесу була розро-
блена ще В. Н. М’ясищевим у його концепції особистості, як системи 
значимих відносин, сформованих на основі сукупності спадкоємного 
й історичного досвіду [2, 4].

Мета. Метою дослідження було вивчення особистістних паттер-
нів, які мають значний вплив на формування станів парціальної пси-
хічної дезадаптації та виникнення порушень психічної адаптації до 
служби в органах внутрішніх справ у представників жіночого гендеру.

Методи дослідження. Матеріалом дослідження є представники 
жіночого гендеру співробітників органів і підрозділів внутрішніх справ: 
329 співробітниць ОВС, з яких у 54 (16,4 %) був діагностирований 
стан парціальної психічної дезадаптації — група ППД; 61 (18,5 %) 
пацієнтка страждала на захворювання, що традиційно кваліфікують-
ся як психосоматози («Holy Seven Psychosomatic Diseases») — гру-
па ПСР (психосоматичні розлади); 214 (65,1 %) — розцінювалися в 
якості «практично здорових» і були використані як контрольна група 
(КГ). Як основний метод дослідження була використана методика 
ММРІ (Маккіилі та Хатуз 1948, 1954), адаптована Березіним Ф.Б. і 
співавт. [4]. Математичний аналіз отриманих результатів проводив-
ся з використанням методів описової статистики, однофакторного 
дисперсійного аналізу з використанням класичного методу Фішера 
(ANOVA) та ієрархічного кластерного аналізу.

Використовуючи дані обстеження з використанням методики 
ММРІ, що проводилось під час прийому на службу, дає можливість 
виявити ті преморбідні характеристики особистості, які відіграють 
значиму роль у процесах адаптації-дезадаптації до умов службової 
діяльності в органах внутрішніх справ.

Результати дослідження. Відповідно до результатів однофак-
торного дисперсійного аналізу Фішера (таб. 1) відмінності між по-
казниками клінічних і коректурних шкал ММРІ спостерігалися тільки 
відносно шкал F і К (р≤0,041) при порівнянні груп ППД і ПСР; між 
показниками шкал F, К, 7 і 0 (р≤0,039) при порівнянні груп ППД і ПЗ, 
а між показниками ММРІ представників груп ПСР і ПЗ значимі відмін-
ності взагалі були відсутні (р≥0,215).

Графічно профілі методики ММРІ у представників досліджуваних 
груп жіночого гендеру мали явні подібності. Підйом профілю на 3 (іс-
терії), 5 (маскулінності-фемінності) і 9 (гіпоманії) шкалах сполучаєть-
ся з його зниженням на 2 (депресії) і 0 (соціальної інтраверсії). Разом 
з тим, якщо в представників груп ПСР і ПЗ на відрізку коректурних 
шкал зниження профілю на шкалі F сполучається з його різким під-
йомом на шкалі ДО, то в співробітниць у стані ППД цей відрізок про-
філю має вигляд прочитай рівної косої лінії з поступовим підйомом 
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на шкалах L — F — K. Крім того, якщо у представників груп ПСР і ПЗ 
зниження профілю на 6 шкалі триває й на 7, змінювалось деяким під-
йомом на 8 шкалі, то у осіб в стані ППД, навпаки, зниження профілю 
на 6 шкалі змінювалось його деяким підйомом на 7 і ледь помітним 
зниженням на 8.

Таблиця 1
Результати дисперсійного аналізу (ANOVA) 

показників методики ММРІ

група Середнє ППД-ПСР ППД-ПЗ ПСР-ПЗ

шкала ППД ПСР ПЗ F р F р F р

L 41,51 46,76 44,32 2,324 0,135 1,286 0,26 1,172 0,282

F 47,34 41,17 42,32 4,452 0,041 4,425 0,039 0,362 0,549

K 49,67 59,19 57,79 9,957 0,003 9,401 0,003 0,434 0,512

1 41,9 43,2 42,65 0,39 0,536 0,228 0,634 0,254 0,616

2 37,45 37,69 35,68 0,014 0,905 0,922 0,34 1,562 0,215

3 41,85 45,33 45,13 2,756 0,105 3,906 0,052 0,02 0,889

4 43,02 45,51 44,03 1,336 0,255 0,256 0,614 0,72 0,399

5 62,01 61,85 62,19 0,003 0,96 0,005 0,943 0,027 0,87

6 42,04 40,54 37,88 0,17 0,683 2,578 0,112 1,312 0,255

7 42,99 37,85 36,4 3,249 0,079 10,06 0,002 0,773 0,382

8 42,39 39,19 38,7 2,301 0,137 3,443 0,067 0,102 0,751

9 57,1 55,37 58,0 0,392 0,535 0,135 0,714 1,559 0,215

0 41,3 36,82 35,48 2,871 0,098 6,648 0,012 0,581 0,448

Таким чином, практично здорові й пацієнтки, що страждали на 
ПСР характеризувалися як особи, які визначають свою поведінку за-
лежно від соціального схвалення, що заперечують які-небудь усклад-
нення в міжособистісних контактах (відрізок F — К), при цьому, ним 
були властиві соматизація тривоги або витиснення її у вигляді де-
монстративних поведінкових реакцій (конверсійне V з перевагою по-
казників 3 шкали).

Значне підвищення профілю на 5 шкалі, що є самим вираже-
ним піком ММРІ, і його різке зниження на 6 і 7 шкалах, свідчить про 
наявність у респондентів диференційованих інтересів зі схильністю 
до вибору чоловічих професій і занять, рішучості, упевненості в 
процесі прийняття рішень і низкою сенситивності, що цілком збіга-
ється зі специфікою їхньої службової діяльності в силовій структурі. 
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Дані характеристики є тим більш соціально-бажаними, що вони де-
якою мірою компенсуються наявністю поступливості, конформізму 
й банальності суджень (низькі показники 8 шкали). Характер прак-
тично здорових респондентів і пацієнток, які страждають на ПСР, 
доповнюється властивими їм ініціативністю, схильністю до ризику, 
облудністю, недружелюбним відношенням до навколишнього, ураз-
ливістю і аморфністю морально-етичних установок (пік на 9 шка-
лі). Сполучення різкого зниження профілю на 0 шкалі з піками на 
шкалах К и 9 свідчить про тенденції до спонтанної поведінки і про 
здатність переживати конфліктні ситуації без розвитку тривожних 
реакцій.

У результаті проведення ієрархічного кластерного аналізу показ-
ників методики MMPI пацієнтів з недостатніми адаптаційними резер-
вами (групи ППД і ПСР) жіночої гендерної групи співробітників ОВД, 
серед пацієнтів в стані ППД і тих, хто страждав на ПСР, було виділе-
но по 2 індивідуально-специфічних кластери. 1 кластер групи ППД 
складався з 13 пацієнток (23,53 % групи), 2 кластер групи ППД — з 
41 пацієнтки (76,47 %); 1 кластер групи ПСР складався з 15 пацієнток 
(25,0 %), 2 кластер — з 46 пацієнток (75,0 %). Раціональність прове-
деної кластеризації була верифікована в результаті однофакторно-
го дисперсійного аналізу Фішера (таб. 2): у представників жіночого 
гендеру статистично значимі відмінності між показниками ММРІ були 
відсутні тільки за коректурними шкалами L і К, а також за 3, 5 і 9 
шкалам (р≥0,737), у той час, як у представників кластерів групи ПСР 
значимі відмінності спостерігалися тільки між показниками 2, 3 і 6 
шкал (р≤0,02).

Отримані результати вказують на те, що кластеризацію показ-
ників ММРІ групи ПСР варто розцінювати як невдалу, внаслідок чого 
при подальшому аналізі використовувався усереднений профіль 
ММРІ для цієї групи.

Профіль особистості представників 2 індивідуально-специфіч-
ного кластеру групи ППД (рис. 1) графічно відповідає усереднено-
му профілю всієї групи ППД, тоді як профіль ММРІ представників 1 
кластера має явну специфічність, що дозволяє розцінювати відпо-
відні йому характеристики респондентів, як найбільш яскраві прояви 
преморбідних особистісних особливостей пацієнтів, схильних до роз-
витку стану ППД.

На відміну від практично здорових і пацієнток, що страждають 
ПСР, представницям 1 кластера групи ППД були властиві піки про-
філю на шкалах F і 5, при чому конверсійне V, пік на 9 шкалі а також 
зниження профілю на 0 шкалі у них були відсутні, на шкалі 4 (психо-
патії) мав місце незначний підйом профілю, а відрізок 5–6 — 7 шкал 
перемінявся певним зниженням на 8 шкалі (рис. 2).
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Таблиця 2

Результати однофакторного дисперсійного аналізу Фішера 
показників ММРІ представників 

індивідуально-специфічних кластерів
показн. середнє ANOVA
група ППД ПСР

ПЗ
ППД ПСР

кластер 1 2 1 2 F р F р
L 41,56 41,49 48,13 46,3 44,32 1E-04 0,991 0,116 0,737
F 59,1 43,72 41,3 41,13 42,32 9,046 0,009 0,002 0,963
K 42,17 51,97 59,49 59,09 57,79 2,465 0,137 0,011 0,917
1 49,65 39,52 45,25 42,52 42,65 5,298 0,036 1,66 0,211
2 43,62 35,55 42,74 36,0 35,68 7,157 0,017 6,757 0,016
3 44,49 41,04 50,32 43,67 45,13 0,703 0,415 6,3 0,02
4 48,67 41,28 49,25 44,26 44,03 4,328 0,05 2,621 0,12
5 60,58 62,45 63,96 61,15 62,19 0,077 0,786 0,447 0,511
6 58,96 36,83 53,56 36,2 37,88 36,66 2E-05 17,78 4E-04
7 56,32 38,89 39,16 37,41 36,4 15,65 0,001 0,228 0,638
8 51,06 39,72 41,65 38,37 38,7 7,563 0,015 2,108 0,161
9 56,85 57,18 53,18 56,09 58,0 0,004 0,952 0,517 0,48
0 55,56 36,91 38,97 36,11 35,48 25,17 2E-04 0,841 0,369

Рис. 1. Профілі методики ММРІ представників 
індивідуально-специфічних кластерів групи ППД жіночого гендеру



304 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рис. 2. Профілі методики ММРІ представників 1 індивідуально-
специфічного кластеру групи ППД, груп ПСР і ПЗ жіночого гендеру

Таким чином, жінкам в стані ППД були властиві нонконфор-
мізм, потреба в самовираженні, чітке усвідомлення своїх проблем зі 
схильністю до перебільшення ступеня значимості міжособистісних 
конфліктів і прагненням викликати в стресових ситуаціях співчуття з 
боку навколишніх (відрізок F — K).

Вони товариські, напористі, уперті, намагаються дотримуватись 
досить вузьких рамок загальноприйнятих норм поведінки, хоча спо-
лучення почуття протесту із прийняттям ними соціальної ролі жін-
ки може приводити до вчинків, які провокують відчуття фрустрації у 
навколишніх (незначний підйом на 4 і пік на 5 шкалі).

«Піднятий» характер профілю ММРІ на ділянці 5–6 — 7 шкал з 
тенденцією його зниження з 5 по 8 шкали, а також відсутність вира-
женого піку на 9 і зниження профілю на 0 шкалах, свідчить про при-
сутність таких рис особистості, як уразливість, сентиментальність, 
скромність, деяка наївність у світосприйманні, совісність і певна пе-
дантичність у роботі.

Висновки. Підбиваючи підсумок викладеним результатам дослі-
дження, слід зазначити, що помітних відмінностей між особистісни-
ми характеристиками пацієнток, що страждають на ПСР і практично 
здорових представниць жіночого гендеру немає. Їхнім особистісним 
паттернам було властива схильність визначати свою поведінку за-
лежно від соціального схвалення, заперечення які-небудь утруднен-
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ня в міжособистісних контактах, схильність до соматизації тривоги 
або витиснення її у вигляді демонстративних поведінкових реакцій, 
досить диференційовані інтереси зі схильністю до вибору чоловічих 
професій і занять, вкрай низький рівень сенситивності. Ці представ-
ниці жіночого гендеру є особами досить рішучими, упевненими в про-
цесі прийняття рішень і, разом з тим, поступливими й схильними до 
неправди. Їм також властивий конформізм і банальність суджень, до-
сить аморфна система морально-етичних установок, що сполучаєть-
ся з ворожістю стосовно до навколишніх і схильністю до спонтанних 
вчинків, які не викликають в них, навіть у випадках виникнення кон-
фліктів, підвищення тривожності. Зовсім інші особистісні особливості 
властиві для жінок у стані парціальної психічної дезадаптації. В ос-
новному, властиві їм особистісні паттерни включали в себе такі риси, 
як нонконформізм, потреба в самовираженні, товариськість, сенси-
тивність, скромність, уразливість, прагнення викликати в стресових 
ситуаціях співчуття з боку навколишніх, деяка наївність в уявленнях 
про соціально-прийнятні рамки поведінки і, разом з тим, певна впер-
тість й чітке усвідомлення своїх проблем зі схильністю до перебіль-
шення ступеня значимості міжособистісних конфліктів і підвищеною 
педантичністю в роботі.

Дані особистісні паттерни варто враховувати при плануванні 
психотерапевтичних і психокорекційних заходів, спрямованих на по-
кращення адаптаційних можливостей та зниження захворюваності 
співробітників органів внутрішніх справ. Через досить специфічний 
характер виявлених особистісних особливостей, психотерапевтичні 
інтервенції, спрямовані на досягнення основної стратегічної мети — 
реконструкції й гармонізації порушеної системи відносин особисто-
сті, що і було головною причиною їх невротизації, повинні базувати-
ся на строго диференційованому підході особливо до співробітниць 
ОВС у стані парціальної психічної дезадаптації.
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Личностные паттерны женщин с нарушениями 

психической адаптации
В. Ю. Омельянович

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

Введение. Понимание механизомв нарушения психической 
адаптации невозможно без исследования индивидуальных личност-
ных особенностей пациентов.

Цель. Изучение личностных паттернов представителей женско-
го гендера сотрудников органов и подразделений внутренних дел с 
нарушениями психической адаптации.

Материалы и методы. Материал исследования представлен 
двумя репрезентативными группами респондентов с недостаточ-
ными адаптационными резервами: находящихся в состоянии пар-
циальной психической дезадаптации и страдающих психосоматиче-
скими расстройствами, а так же контрольной группой «практически 
здоровых». Изучение преморбидных личностных характеристик про-
водилось с использованием теста ММРІ.

Результаты и выводы. На основе проведенного анализа с 
использованием методов математической статистики, сформулиро-
ваны выводы о конкретных характеристиках личности, снижающих 
возможности адаптации к службе в органах внутренних дел и пред-
ставляющих определенный интерес в рамках планирования специ-
фических психотерапевтических и психопрофилактических меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни сотрудников ОВД.

Ключевые слова: психология личности, гендерная психология, 
сотрудники органов внутренних дел, психическая дезадаптация, пси-
хосоматические расстройства.

Personality patterns of the women with
psychic adaptation abnormalities

V. Yu. Omelyanovich
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyіv
Introduction. Understanding the mechanisms of disturbance 

of psychic adaptation is impossible without the study of premorbid 
personality characteristics of patients.

Aim. To study personality patterns of the women with psychic 
adaptation abnormalities who work at the departments and subdivisions 
of internal affairs.

Materials and methods. For the investigation there were studied 
two representative groups and one control group. One group included 



307Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
respondents with insuffi cient adaptation in the state of partial psychological 
de-adaptation, representatives of the other group were suffering from 
psychosomatic disorders. The control group included “practically healthy” 
representatives. The MMPI outpatient data was used for studying 
premorbid personality characteristics.

Results and conclusion. On the basis of the conducted analysis 
with the use of the mathematical statistics methods there were formed 
the conclusions about particular personality characteristics which may 
infl uence the abilities to adapt to the service in the departments of internal 
affairs. Such characteristics also may be of a certain interest for planning 
the particular psychotherapeutic and psycho-preventive measures aimed 
at improving the quality of life of the representatives of departments of 
internal affairs.

Key words: psychology of personality, gender psychology, 
representatives of the departments of internal affairs, psychological de-
adaptation, psychosomatic disorders.
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ЗВ’ЯЗОК ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ ARMS2 
(RS10490924), CFH (RS800292), VEGFA (RS2010963 
ТА RS699947) З НАЯВНІСТЮ «СУХОЇ» ФОРМИ 

ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ (ВМД) У ХВОРИХ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ

С. О. Риков 1, І. В. Шаргородська1, С. С. Фролова 1,2

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

2 Державна наукова установа «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 

справами, м. Київ
Вступ. Проблема вибору оптимального алгоритму діагностики 

хворих на вікову макулярну дегенерацію (ВМД) з доведеною ефектив-
ністю у наш час набуває особливої актуальності, оскільки в Україні за 
останні 20 років щорічна кількість пацієнтів з ВМД, які вперше визнані 
інвалідами по зору, збільшилася в 2,5 рази. Останні дослідження свід-
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чать про зв’язок виникнення захворювання із сприятливим генетич-
ним поліморфізмом.

Мета. Дослідження зв’язку поліморфізму генів ARMS2 
(rs10490924), CFH (rs800292) та VEGFA (rs2010963 та rs699947) з 
розвитком «сухої» форми ВМД у пацієнтів в українській популяції.

Матеріали та методи. Обстежено 182 пацієнта (364 ока). Визна-
чення поліморфних варіантів ДНК-локусів проводили методом полі-
меразної ланцюгової реакції з використанням реактивів TaqMan®SNP 
Genotyping Assay, Life-technologies.

Результати. При стратифікації за наявністю «сухої» форми ВМД 
у хворих української популяції асоціація з захворюванням зберіга-
лася тільки для алелей rs2010963 гена VEGFA(p(χ2)=0,04). Мутантна 
алель С поліморфізму rs2010963 гена VEGFA у 1,9 рази збільшувала 
шанси розвитку «сухої» форми ВМД (OR=1,92; 95 % ВІ 1,03-3,56). В 
той же час, дика алель G зменшувала такі шансі у 1,9 рази (OR=0,52; 
95 % ВІ 0,28-0,97).

Висновки. Доведено ефективність та безпеку використання ме-
тодики дослідження генетичного поліморфізму для діагностики паці-
єнтів з ВМД

Ключові слова: вікова макулярна дегенерація, генетичний полі-
морфізм, алелі, гени, ARMS2, CFH и VEGFA.

Вступ. Вікова макулярна дегенерація (ВМД) є однією з най-
більш серйозних проблем сучасної офтальмології. Виходячи з ре-
зультатів останніх наукових досліджень, ВМД — найчастіша причи-
на зниження зору у осіб після 50 років в розвинених країнах світу, 
вражаючи близько 14 міліонів людей в усьому світі [2, 7, 9, 13]. В 
Україні ситуація з поширеністю ВМД з кожним роком незмінно по-
гіршується. У загальній структурі сліпоти понад 60 % припадає на 
дистрофічні зміни сітківки, серед яких ВМД займає далеко не остан-
нє місце [1]. Тривалий безсимптомний перебіг та несвоєчасна діа-
гностика приводять до слабкозорості, зниження професійної пра-
цездатності з подальшою інвалідізацією по зору. Так, за останні 20 
років щорічна кількість пацієнтів з цією патологією, вперше визна-
них інвалідами по зору, збільшилася на Україні в 2,5 рази [3]. Захво-
рювання на ВМД часто має несприятливий прогноз, хоча завдяки 
адекватної та своєчасної терапії зорові функції можуть зберігатися 
протягом тривалого часу. Загальновідомо, що вікова макулярная 
дегенерація відноситься до мультифакторіальних захворювань. У 
наукових дослідженнях останніх років розглядаються чотири ос-
новні теорії патогенезу ВМД [5]: первинне старіння ретинального 
пігментного епітелію і мембрани Бруха; їх пошкодження продуктами 
перекисного окислення ліпідів і іншими продуктами метаболізму, що 
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утворюються в ході «окислювального стресу»; патологічні зміни ге-
модинаміки очного яблука, що викликані порушенням кровообігу та 
первинні генетичні дефекти.

Крім того, слід зазначити, що в теперішній час ще не закінчені до-
слідження в галузі вивчення впливу генів на розвиток захворювання 
і вплив методів лікування на пацієнтів, які страждають центральною 
дистрофією сітківки з різною комбінацією генів. Отримані результати 
досліджень відкривають нові перспективи пізнання патогенезу ВМД, 
які допоможуть індивідуально підходити до лікування дистрофії сіт-
ківки і займатися профілактикою захворювання у членів сім’ї, чиї ро-
дичі зіткнулися з проблемами макулодистрофії [4].

Складність виявлення генетичних мутацій обумовлена   особли-
востями розвитку ВМД. Захворювання виникає у людей похилого 
віку, таким чином, досліджувати можливо лише одне покоління. Бать-
ки, як правило, вже померли, а діти ще занадто молоді для дебюту 
цього захворювання. Фенотипічна неоднорідність ВМД також викли-
кає труднощі. До теперішнього часу відомо, що за розвиток вікової 
макулярної дегенерації можуть відповідати близько 50 генів. Однак 
асоціація з розвитком і прогресуванням захворювання встановлена 
лише у кількох з них [6, 10, 11, 12], а дані щодо наявності асоціацій 
поліморфізмів деяких генів з розвитком ВМД досить суперечливі.

Мета. Дослідження зв’язку поліморфізму генів ARMS2 
(rs10490924), CFH (rs800292) та VEGFA (rs2010963 та rs699947) з 
розвитком «сухої» форми ВМД у пацієнтів в українській популяції.

Матеріали та методи дослідження. В дослідженні прийняли 
участь 182 пацієнта (364 ока), серед яких було 112 жінок (61,54 %) та 
70 чоловіків (38,54 %) у віці від 45 до 89 років. Вся пацієнти протягом 
обстеження були розподілені на дві групи: основну та групу порів-
няння. До основної групи були включені 288 очей (144 пацієнтів) з 
встановленим діагнозом ВМД. Гострота зору до 0,1 у пацієнтів осно-
вної групи відзначалася в 14,48 % випадків, від 0,1 до 0,4 в 36,26 % 
випадків і вище 0.5 — у 49,26 % пацієнтів. Міопічна рефракція була 
на 195 очах (67,71 %) і на 93 очах (32,29 %) відзначалася гіперметро-
пічна рефракція.

Шляхом проведення первинного скринінгу було визначено, що 
серед пацієнтів основної групи суха форма ВМД була відзначена 
на 128 очах (44,45 %), волога форма — 160 очах (55,55 %). Група 
порівняння складалася з 76 очей (38 пацієнтів) без ВМД. З 76 очей 
пацієнтів групи порівняння міопічна рефракція відзначалася на 
22 очах (28,95 %), гіперметропічна — 46 очах (60,52 %) і на 8 очах 
(10,53 %) — еметропічна рефракція. Первинний скринінг не виявив 
супутньої очної патології у обстежених групи порівняння. Критерії 
включення пацієнтів в дослідження були наступними: вік пацієнта 45 
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років і більше, наявність підтвердженої вікової макулярної дегенера-
ції (основна група) або її відсутність (група порівняння).

Критерії не включення: вік пацієнтів — менше 45 років, значне 
помутніння оптичних середовищ, що унеможливлювало проведення 
офтальмоскопії і ОСТ, наявність глаукоми або інших супутніх офталь-
мологічних захворювань, які могли істотно знижувати гостроту зору, 
опероване відшарування сітківки, вітреоретінальні або інші операції 
на очах протягом останніх 3 місяців, системні захворювання (цукро-
вий діабет, ревматизм тощо), наявність психічних захворювань і роз-
ладів, які заважали розумінню пацієнтами умов участі в дослідженні. 
Комплексне офтальмологічне обстеження пацієнтів обох груп вклю-
чало: збір скарг та анамнезу захворювання, візометрію, біомікроско-
пію (SL-3C, Тopcon Corporation, Japan), тонометрію (CT-80, Тopcon 
Corporation, Japan), кераторефрактометрію (RM- 8800, Тopcon 
Corporation, Japan), периметрію (Humphrey, Zeiss), офтальмоскопію 
(SL-3C, Тopcon Corporation, Japan; Ocular MaxField® 78D, USA); вимі-
рювання центральної товщини сітківки (ЦТС); визначення централь-
ного об’єму сітківки (ЦОС) (3D-OCT-1000, Тopcon Corporation, Japan). 
При розподілі пацієнтів по групам застосовували клінічну класифіка-
цію Н. В. Пасєчнікової (2010) [2]. Всі пацієнти були ретельно обізнані 
в характері дослідження і підписали інформовану згоду на проведен-
ня діагностичного обстеження.

Протягом проведення генетичних досліджень застосовували на-
ступний алгоритм: після стандартного офтальмологічного обстежен-
ня під час основного візиту проводили забір крові з кубітальної вени в 
кількості 2,5 мл в вакутайнери («Sarstedt», Німеччина) з фіолетовою 
кришечкою, які в якості антикоагулянта містили калиевую сіль етилен-
діамінтетраоцтової кислоти (EDTA, 11,7 мМ). Наступним кроком було 
визначення поліморфних варіантів ДНК-локусів ARMS2, rs 10490924; 
CFH, rs800292; VEGF, rs2010963 і rs6921438 методом полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі реального часу з використанням 
реактивів TaqMan®SNP Genotyping Assay, Life-technologies (США) 
застосовуючи автоматичний ампліфікатор Real-Time PCR System 
7500 (Applied Biosystems, США). Після чого фіксували частоту розпо-
ділу генотипів і алелей та проводили розрахунок критерію Уолліса і 
значення F з використанням однофакторного дисперсійного аналізу. 
Для статистичної обробки результатів дослідження застосовували 
програми Microsoft Offi ce Excel 2010, програмне забезпечення SPSS 
11.0, MedStat (2004-2012).

Результати. Отримані результати дослідження наведені в та-
блицях 1-3 та на рисунках 1-3.

Преш за все, досліджували взаємозв’язок поліморфізму гену 
ARMS2 (rs10490924) з розвитком «сухої» форми ВМД. Отримані дані 
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розподілу генотипів та алелей цього поліморфізму при аналізі ре-
зультатів основної групи та групи порівняння представлені на мал.1. 
Як показав аналіз результатів, відмінності між групами не мали 
статистичної значущості в жодному порівнянні (PFet>0,05 за Фіше-
ром), що свідчило про відсутність зв’язку поліморфізму гену ARMS2 
(rs10490924) з розвитком «сухої» форми ВМД. Як видно на мал.1, у 
хворих з ВМД частота предкової гомозиготи G/G та алелі G знижува-
лася у 1,5 рази та 1,2 рази відповідно, тоді як частота гетерозиготи 
G/T збільшувалася у 1,1 рази. Крім того, 4 хворих з «сухою» формою 
ВМД були носіями мінорної гомозиготи Т/Т (6,2 %), але всі відмінності 
були статистично не значущі (PFet>0,05).

Рис. 1. Результати розподілу генотипів та алелей
поліморфізму rs10490924 гена ARMS2

Крім того, протягом дослідження проаналізовано ступінь асоціа-
ції генотипів поліморфізму rs10490924 гена ARMS2 із захворюванням 
(«суха» форма ВМД) між пацієнтами основної групи та групи порів-
няння при вірогідному інтервалі 95 % (таблиця 1).

Результати дослідження показали (табл. 1) відсутність віро-
гідного розподілу генотипів та алелей в обох досліджуваних груп 
(pχ2=0,14). Таким чином, поліморфізм rs10490924 гена ARMS2 не мав 
асоціативного зв’язку з виникненням «сухої» форми ВМД у пацієнтів 
української популяції.

Як свідчили результати досліджень, отримані іншими вченими 
[8], у бразильських хворих поліморфізм гену ARMS2 також не був 
пов’язаний з розвитком як ексудативної, так і атрофічної форм ВМД.

По друге, у пацієнтів обох груп визначали взаємозв’язок полімор-
фізму гену CFH (rs800292) з розвитком «сухої» форми ВМД. Отрима-
ні дані розподілу генотипів та алелей цього поліморфізму представ-
лені на рис. 2.
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Таблиця 1

Результати аналізу ступеню асоціації генотипів поліморфізму 
rs10490924 гена ARMS2 між пацієнтами основної групи та групи 

порівняння із розвитком «сухої» форми ВМД, n= 204

Фактори, між якими 
проводили аналіз

Генотипи Алелі
G/G G/T T/T G T

Основна група, 
n=64 (128) 18 42 4 78 50

Група порівняння, 
n=38 (76) 16 22 0 54 22

χ2 4,00 2,14
p 0,14 0,14
OR значення 0,54 1,39 5,73 0,64 1,57

95 % ВІ 0,23–1,25 0,61–3,17 0,30–109,38 0,35 – 1,17 0,86 – 2,90

Рис. 2. Результати розподілу генотипів та алелей
поліморфізму rs800292 гена CFH

Аналіз результатів (рис.1) визначив відсутність статистично зна-
чущої відмінності між групами в жодному порівнянні (PFet>0,05 за Фі-
шером). Тенденція до зменшення частоти предкового генотипу Т/Т та 
збільшення частоти гетерозиготи Т/С і мінорної гомозиготи С/С збері-
галася. Частота генотипу Т/Т зменшувалася у 1,4 рази, частота гете-
розиготи Т/С збільшувалася у 1,5, а мінорної гомозиготи — у 2,6 рази 
відповідно (PFet > 0,05). Такі дані свідчили про відсутність зв’язку по-
ліморфізму гену CFH (rs800292) з виникненням «сухої» форми ВМД.
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Отже, як і для гена ARMS2, розподіл генотипів гена CFH 

(rs800292) у хворих, які мали «суху» форму ВМД (табл.2) суттєво 
не відрізнявся від пацієнтів із групи порівняння (pχ2=0,46). Так само 
не було різниці у розподілі алелей поліморфізму rs800292 гена CFH 
між хворими основної групи, на очах яких було діагностовано «суху» 
форму та групою порівняння (pχ2=0,25), що вказувало на відсутність 
асоціації цього алельного поліморфізму з її виникненням.

Таблиця 2
Результати аналізу ступеню асоціації генотипів поліморфіз-
му rs800292 гена CFH між пацієнтами основної групи та групи 

порівняння із розвитком «сухої» форми ВМД, n= 204

Фактори, між якими прово-
дили аналіз

Генотипи Алелі
G/G G/А А/А G А

Основна група, n=64 (128) 32 24 8 88 40
Група порівняння, n=38 (76) 22 14 2 58 18
χ2 1,56 1,34
p 0,46 0,25

OR
значення 0,73 1,03 2,57 0,68 1,46
95 % ВІ 0,32–1,63 0,45–2,36 0,52–12,80 0,36–1,30 0,77 – 2,80

Результати досліджень інших вчених [14, 15] вказували на ефект 
поліморфізму гена CFH, який посилювався при хоріоідальній нева-
скулярізації у порівнянні з географічною атрофією. Схожі результати 
були отримані за даними великого мета-аналізу і для азіатської по-
пуляції [16]. Таким чином, наші дослідження показали, що у пацієнтів 
української популяції асоціація вивчених поліморфізмів генів ARMS2 
та CFH більшою мірою була характерна для «вологої» форми ВМД.

По — третє, для всебічного аналізу взаємозв’язку розвитку «су-
хої» форми ВМД у пацієнтів обох груп були проаналізовані резуль-
тати розбіжностей частоти генотипів та алелей поліморфізмів гена 
VEGFA, що наведено на малюнках 3-4.

Як показав аналіз, відмінності між групами щодо поліморфізму 
rs2010963 гена VEGFA були статистично значущі лише за генотипом 
G/G і за алелями (PFet=0,04; PFet=0,048 відповідно), в інших випад-
ках — не значущі (PFet>0,05) (мал.3). Генотип G/G у хворих з «сухою» 
формою ВМД зустрічався у 1,7 рази рідше, ніж у контролі (31,2 % 
проти 52,6 %, відповідно; рFet=0,04). Тобто, у пацієнтів, які мали 
«суху» форму ВМД частота предкового генотипу G/G rs2010963 гена 
VEGFA суттєво зменшувалося, що відповідало збільшенню частоти 
гетерозиготи G/C у 1,3 рази та мутантної гомозиготи C/C у 2,6 рази 
(рFet=0,22 та рFet=0,31 відповідно) (рис.3).
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Рис. 3. Результати розподілу генотипів та алелей
поліморфізму rs2010963 гена VEGFA

Аналіз результатів (таблиця 3) свідчив, що між основною групою 
та групою порівняння розподіл алелей поліморфізму rs2010963 гена 
VEGFA значуще відрізнявся. Предкова алель G зустрічалася у хво-
рих з «сухою» формою ВМД у 1,3 рази рідше (рFet=0,048), а мінорна 
алель С — у 1,6 рази частіше (рFet=0,048). В той же час, генотипи 
поліморфізму rs2010963 гена VEGFA не були пов’язані з розвитком 
«сухої» форми ВМД (p(χ2)=0,08) (табл. 3).

Таблиця 3
Результати аналізу ступеню асоціації генотипів поліморфізму 
rs2010963 гена VEGFA між пацієнтами основної групи та групи 

порівняння із розвитком «сухої» форми ВМД, n= 204

Фактори, між якими 
проводили аналіз

Генотипи Алелі
G/G G/С С/С G С

Основна група, n=64 (128) 20 36 8 76 56
Група порівняння, n=38 
(76) 20 16 2 56 20

χ2 4,99 4,28
p 0,08 0,04

OR
значення 0,41 1,77 2,57 0,52 1,92

95 % ВІ 0,18–
0,94

0,79–
3,98

0,52–
12,80

0,28–
0,97

1,03–
3,56

Показано (табл.3) наявність статистичної значущості зв’язку 
алельного поліморфізму rs2010963 гена VEGFA із розвитком захво-



315Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
рювання (p(χ2)=0,04). Мутантна алель С поліморфізму rs2010963 гена 
VEGFA у 1,9 рази збільшувала шанси розвитку «сухої» форми ВМД 
(OR=1,92; 95 % ВІ 1,03-3,56). В той же час, дика алель G зменшувала 
такі шансі у 1,9 рази (OR=0,52; 95 % ВІ 0,28-0,97).

Отже аналіз асоціації із «сухою» формою ВМД характеризував 
відсутність такого зв’язку для генотипу поліморфізму rs2010963 гена 
VEGFA, тоді як для алелей такий зв’язок зберігався, хоча і став менш 
вираженим (χ2=4,28; р=0,04).

Розподіл генотипів та алелей іншого поліморфізму гена 
VEGFA — rs699947 при порівнянні у пацієнтів основної групи та гру-
пи порівняння наведено на малюнку 4. Як свідчив аналіз резуль-
татів, відмінності між групами не мали статистичної значущості в 
жодному порівнянні (PFet>0,05). У пацієнтів з «сухою» формою ВМД 
(основна група) відмічено збільшення частоти предкової гомозиготи 
С/С у 1,6 рази та зменшення частоти гетерозиготи у 1,2 рази, але ці 
розбіжності не мали статистичної значущості при оцінці за двосто-
роннім точним методом Фішера (PFet=0,18 та PFet=0,12 відповідно). 
Розподіл алелей також показував деякий зсув у бік предкової алелі 
(рис. 4).

Протягом дослідження нами також проведено аналіз ступеню 
асоціації генотипів поліморфізму rs699947 гена VEGFA із захворю-
ванням («суха» форма ВМД) між пацієнтами основної групи та групи 
порівняння при вірогідному інтервалі 95 % (таблиця 4).

Рис. 4. Результати розподілу генотипів та алелей
поліморфізму rs699947 гена VEGFA
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Таблиця 4

Результати аналізу ступеню асоціації генотипів поліморфізму 
rs699947 гена VEGFA між пацієнтами основної групи та групи 

порівняння із розвитком «сухої» форми ВМД, n= 204

Фактори, між якими 
проводили аналіз

Генотипи Алелі
С/С С/А А/А С А

Основна група, n=64 (128) 22 40 2 84 44
Група порівняння, n=38 (76) 8 30 0 46 30
χ2 3,57 0,54
p 0,17 0,46

OR
значення 1,96 0,44 3,08 1,25 0,08
95 % ВІ 0,77–5,00 0,18–1,13 0,14–65,88 0,69–2,24 0,45–1,44

Відповідно до такого розподілу генотипів та алелей, значущості 
відмінностей за критерієм χ2 не виявлено, що свідчить про відсутність 
асоціативного зв’язку генотипів та алелей поліморфізму rs699947 
гена VEGFA при стратифікації хворих основної групи з ВМД за наяв-
ністю «сухої» форми захворювання (табл. 4).

Таким чином, результати проведених нами досліджень у хворих 
з української популяції при стратифікації за наявністю «сухої» форми 
ВМД, асоціацію з захворюванням не визначалися для поліморфних 
генотипів та алелей rs10490924 гена ARMS2 і rs800292 гена CFH. В 
той же час, для поліморфізму rs2010963 гена VEGFA зв’язок із роз-
витком «сухої» форми ВМД зберігався тільки для алелей. Генотипи та 
алелі поліморфізму rs699947 гена VEGFA асоціації із «сухою» формою 
ВМД не мали. Включення генетичних методів дослідження у щоденний 
алгоритм обстеження пацієнтів з ВМД відкриває нові перспективи для 
отримання можливостей індивідуального підходу в лікуванні хворих на 
ВМД, які допоможуть проводити профілактику захворювання ще на до 
клінічній стадії процесу і підвищити термін та якість життя пацієнтів з 
цією патологією. Повна характеристика як поширених, так і рідкісних 
алелей, залучених в патогенез ВМД, дозволить розширити перспекти-
ви для точного визначення індивідуального генетичного ризику, а та-
кож ідентифікації нових мішеней для терапевтичного втручання.

Висновки. Генетичні методи дослідження — сучасні та перспек-
тивні способи ранньої до клінічної діагностики пацієнтів на ВМД.

Дослідження визначили, що із розвитком «сухої» форми ВМД у 
пацієнтів української популяції асоціація із захворюванням зберігала-
ся тільки для алелей rs2010963 гена VEGFA, в тож же час генотипи та 
алелі поліморфізмів rs699947 гена VEGFA, rs10490924 гена ARMS2, 
rs800292 гена CFH такої асоціації не мали.
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Связь полиморфизмов генов ARMS2 (rs10490924), 

CFH (rs800292), VEGFA (rs2010963 та rs699947) 
с наличием «сухой» формы ВМД 

у пациентов украинской популяции
С. А. Рыков, И. В. Шаргородская, С. С. Фролова

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

Государственное научное учреждение «Научно-практический центр 
профилактической и клинической медицины»
Государственного управления делами, г. Киев

Вступление. Проблема выбора оптимального алгоритма 
диагностики больных возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) 
с доказанной эффективностью в наши дни приобретает особую 
актуальность, поскольку в Украине за последние 20 лет ежегодное 
количество пациентов с ВМД, впервые признанных инвалидами по 
зрению, увеличилось в 2,5 раза. Современные исследования сви-
детельствуют о связи возникновения заболевания с благоприятным 
генетическим полиморфизмом.

Цель. Исследование связи полиморфизма генов ARMS2 
(rs10490924), CFH (rs800292), VEGFA (rs2010963 и rs699947) с раз-
витием «сухой» формы ВМД у пациентов украинской популяции.

Материалы и методы. Обследовано 182 пациента (364 гла-
за). Определение полиморфных вариантов ДНК-локусов проводили 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реально-
го времени с использованием реактивов TaqMan®SNP Genotyping 
Assay, Life-technologies.

Результаты. При стратификации по наличию «сухой» формы 
ВМД у больных украинской популяции ассоциация с заболеванием 
сохранялась только для аллелей rs2010963 гена VEGFA (p(χ2)=0,04). 
Мутантная аллель С полиморфизма rs2010963 гена VEGFA в 1,9 раз 
увеличивала шансы развития «сухой» формы ВМД (OR=1,92; 95 % 
ВІ 1,03-3,56). В то время как дикая аллель G уменьшала такие шан-
сы в 1,9 раз (OR=0,52; 95 % ВІ 0,28-0,97).

Выводы. Доказана эффективность и безопасность использо-
вания методики исследования генетического полиморфизма для 
диагностики пациентов с ВМД.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, генети-
ческий полиморфизм, аллели, гены, ARMS2, CFH и VEGFA.



319Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Relationship of ARMS2 (rs10490924), CFH (rs800292), 
VEGFA (rs2010963 and rs699947) genes polymorhysm 

and the “dry” form of age-related macular degeneration 
among the patients within the Ukrainian population

S. O. Rykov, I. V. Shargorodska, S. S. Frolova
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv,

State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive 
and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kyiv

Introduction. Nowadays the problem of choice of the optimal 
diagnostic algorithm for patients with age-related macular degeneration 
(AMD) with proven effi ciency is of particular relevance, because during 
the last 20 years the annual number of patients with AMD, who were fi rst 
recognized as visually impaired, has increased by 2.5 times in Ukraine. 
Recent studies proved the relationship of the disease with the favorable 
genetic polymorphism.

Aim. To analyse the relationship between ARMS2 (rs10490924), 
CFH (rs800292), VEGFA (rs2010963 and rs699947) gene polymorphism 
and AMD within the Ukrainian population.

Materials and methods. The study included 182 patients (364 eyes). 
Polymorphic variants of ARMS2 (rs10490924), CFH (rs800292), VEGFA 
(rs2010963 and rs699947) gene were determined by polymerase chain 
reaction, which was conducted using such reagents as TaqMan®SNP 
Genotyping Assay and Life-technologies.

Results. Stratifi cation by presence of the «dry» of AMD among the 
patients within the Ukrainian population demonstated, that the association 
with the disease remained only for rs2010963 alleles of the VEGFA gene 
(p(χ2)=0,04). Mutation allele C of VEGFA gene rs2010963 polymorphism 
increased the chances of the “dry” form of AMD development by 1,9 
times (OR=1,92; 95 % ВІ 1,03-3,56), while wild allele G decreased these 
chances by 1,9 times (OR=0,52; 95 % ВІ 0,28-0,97).

Conclusion. The effi ciency and safety of the genetic polymorphism 
research methods for diagnosing patients with AMD have been proven.

Key words: age-related macular degeneration, genetic 
polymorphism, alleles genes, ARMS2, CFH и VEGFA.
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СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА ЕПІЛЕПСІЙ 
У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

В. О. Свистільник, Т. І. Стеценко
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Адекватне поєднання клінічного методу з сучасною параклі-

нічною діагностикою є важливим для точної верифікації діагнозу епілепсій.
Мета. Удосконалити діагностику епілепсій у дітей шляхом вико-

ристання сучасних інструментальних методів.
Матеріали і методи. Обстежено 218 дітей віком від 3 місяців до 

18 років з різними формами епілепсій. Методи обстеження: клінічний, 
ЕЕГ, відео — ЕЕГ моніторинг, МРТ головного мозку.

Результати. Виявлені при відео –ЕЕГ моніторингу припадки і 
характерні зміни на ЕЕГ при симптоматичних фокальних епілепсіях, 
СВ, РМЕ, ЕЕСПС, при РЕ, ДАЕ поруч з даними анамнезу, невроло-
гічного статусу і результатами МРТ головного мозку уточнювали клі-
нічний діагноз.

Висновки. Відео — ЕЕГ моніторинг є важливим методом в діа-
гностиці епілепсій у дітей.

Ключові слова: епілепсія, припадки, діагностика епілепсій, ди-
тячий вік, електроенцефалографія.

Вступ. Епілепсії — збірна група різних по етіології неврологіч-
них хвороб, спільним для яких є наявність епілептичних припадків 
(ЕП), в той час, як в інших відношеннях можуть бути значні відмінно-
сті [2-6]. Успіх в лікуванні, значною мірою, залежить від правильності 
встановленого діагнозу, який в певних випадках буває надскладним, 
і потребує кваліфікованих фахівців в питаннях епілепсій [3-4]. За-
провадження нових більш досконалих методів обстеження в дитячій 
неврології залишає клінічний критерій діагностики основним [1,6]. 
Однак, адекватне поєднання клінічного методу із сучасними пара-
клінічними методиками діагностики епілепсій є важливим для точної 
верифікації діагнозу і призначення правильної терапії [1,4,6].
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Мета. Удосконалити діагностику епілепсій у дітей шляхом вико-

ристання сучасних інструментальних методів діагностики.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 218 дітей з різ-

ними формами епілепсій віком від 3 місяців до 18 років.
Дітей до 1 року — 57; 1–4 років — 49; 5–7 — 51; 8–12 років — 61 

пацієнт; 13–18 років — 39 хворих. Контрольну групу склали 25 дітей, 
які не мали епілептичних нападів.

Основні методи обстеження:
Клінічний метод: проаналізовано дані анамнезу, неврологічного 

та соматичного статусу хворих.
Електроенцефалографія (ЕЕГ) і відео — ЕЕГ — моніторинг
Магнітно — резонансна томографія (МРТ) головного мозку.
Результати. У 81 пацієнта з симптоматичною фокальною лоб-

ною формою епілепсії відмічені часті фокальні напади, при візуалі-
зації на підставі відео — ЕЕГ моніторингу в структурі яких виявлені 
гіпермоторні автоматизми. 37 хворих із симптоматичною скроневою 
епілепсією мали фокальні напади з ороаліментарними і жестовими 
автоматизмами. Визначені, за даними МРТ головного мозку, двобічні 
кірково — підкіркові атрофії переважно в лобних ділянках мозку і яви-
ща медіального темпорального склерозу — при скроневій епілепсії 
уточнювали клінічний діагноз симптоматичної лобної і, відповідно, 
симптоматичної скроневої епілепсії. Зафіксовані під час відео — ЕЕГ 
моніторингу епілептичні напади супроводжувалися пік — хвильовою 
активністю на ЕЕГ в лобних і скроневих відведеннях.

На підставі аналізу ЕЕГ, у всіх пацієнтів з симптоматичними фор-
мами епілепсій виявлена дизорганізація кіркових ритмів у вигляді 
значного порушення базової активності, амплітуди і частоти α, β — 
ритмів в фоновому запису. Аналіз ЕЕГ у 118 пацієнтів з симптоматич-
ними фокальними епілепсіями виявив пік — хвильову активність в 
лобно — скроневих відведеннях і феномен вторинної білатеральної 
синхронізації епілептичного розряду, що уточнювало даний діагноз. 
Серед 25 хворих з синдромом Веста виявлені 2 випадки ідіопатич-
ного, 20 — симптоматичного і 3 випадки криптогенного синдрому 
Веста. Клінічно дебют синдрому Веста у цих хворих відбувся у віці 
після 4 і до 8 місяців, в неврологічному статусі 90 % з них мали рухові 
розлади (парези і паралічі), затримки мовленнєвого, пізнавального 
і рухового розвитку. У хворих з синдромом Веста, на відео — ЕЕГ 
зафіксовані напади у вигляді інфантильних спазмів та специфічні 
ЕЕГ — патерни: високо-амплітудна (500 мкВ і вище) генералізована 
повільна епілептична активність, яку без чіткої періодичності змінює 
пік-хвильова багато-вогнищева активність з тенденцією до генералі-
зації (гіпсаритмія). Виявлені структурні зміни мозку на МРТ у вигляді 
атрофій, аномалій нейрональної міграції, вади розвитку (голопрозен-
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цефалії, синдрому Денді — Уоркера) уточнювали симптоматичний 
генез синдрому Веста.

У 6 хворих з ранньою міоклонічною енцефалопатією зареєстро-
вані спалахи генералізованої пік- хвильової активності на протязі від 
3 до 5 секунд, які змінювалися різким пригніченням амплітуди фоно-
вого запису протягом наступних 4-5 секунд (патерн спалах — пригні-
чення).

Обстежено четверо хворих з епілепсією з епілептичним елек-
тричним статусом повільно — хвильового сну (ЕЕСПС). У однієї ди-
тини з них взагалі не було епілептичних нападів під час неспання. 
На підставі відео — ЕЕГ моніторингу сну виявлена пік — хвильова 
активність, яка наростала в фазу повільно-хвильового сну, що було 
головним підтвердженням діагнозу. У 3 пацієнтів з ЕЕСПС, початок 
захворювання характеризувався фокальними моторними припад-
ками, переважно, під час сну. На ЕЕГ виявлялося різке наростання 
дифузної епілептичної активності в періоді повільного сну, що уточ-
нювало діагноз. У 24 дітей з роландичною епілепсією реєструвалися 
фокальні напади (переважно геміфаціальні напади з гіперсаліваці-
єю). Відсутність патології неврологічного статусу, нормальний рухо-
вий, мовленнєвий, пізнавальний розвиток дитини, наявність на ЕЕГ 
комплексів в центрально — скроневих відведеннях (доброякісних 
епілептичних патернів дитинства), відсутність структурних змін мозку 
на МРТ підтверджувало клінічний діагноз.

Головною клінічною ознакою у 41 пацієнта з дитячою абсанс-
ною епілепсією (ДАЕ) були прості і складні абсанси, що відбувалися 
спонтанно, а також реєструвалися під час проведення проби з гіпер-
вентиляцією. В неврологічному статусі у них патології не виявлено, 
пізнавальний, мовленнєвий розвиток — в нормі. Також у дітей з ДАЕ 
зафіксовані генералізовані тоніко — клонічні напади. Аналіз ЕЕГ, 
проведений у даних пацієнтів, показав збереження базового ритму: 
в передніх відведеннях зафіксовано β-ритм, в задніх відведеннях — 
α-ритм. При проведенні функціональних проб (гіпервентиляції, фото-
стимуляції) зареєстровані генералізовані комплекси пік — повільна 
хвиля з частотою 3,5-4 Гц підчас нападу, що підтверджувало клініч-
ний діагноз ДАЕ.

Висновки. Діагностика епілепсій та епілептичних синдромів пе-
редбачає аналіз клінічних даних (анамнезу, неврологічного статусу), 
проведення параклінічних методів обстеження (ЕЕГ, відео –ЕЕГ, МРТ 
головного мозку), які уточнюють діагноз кожної з форм епілепсій. 
Проведення відео –ЕЕГ моніторингу при різних формах епілепсій дає 
можливість візуалізувати напади, провести аналіз ЕЕГ як підчас на-
паду, так і в міжнападовому періоді, що необхідно для підтвердження 
діагнозу епілепсій.



323Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛІТЕРАТУРА

1.  Коноплянко Т.В., Свистільник В.О., Стеценко Т. І. Оптимізація діагностики епіле-
псій, епілептичних синдромів у дітей // Соціальна педіатрія та реабілітологія. — 
2016. — № 8. — С. 32–33.

2. Мар’єнко Л. Б. Класифікація епілептичних нападів та епілепсії: минуле, сьогоден-
ня, майбутнє // Вісник епілептології. — 2016. — № 1 (45–46). — С. 84–90.

3. Мухин К. Ю., Петрухин А. С., Холин А. А. Эпилептические энцефалопатии и схо-
жие синдромы у детей. — М.: АртСервис Лтд. — 2011. — 680с.

4. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) 
та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при епілепсіях у дітей. 
Наказ МОЗ України 17.04.2014 № 276.

5. Domanska-Pakiela D., Jozwiak S. Praktyczna defi nicja padaczki miedzynarodowej ligi 
przeciwpadaczkowej z 2014 roku — dokad zmierzamy w leczenie padaczki u dzieci // 
Postepy w diagnostyce i leczeniu chorob ukladu nerwowego u dzieci.- 2015. — T.14. — 
С. 36–41.

6. http: www.ilae.org/Visitors Centre documents Classifi cation Seizures ILAE. — 
2016.

Современная диагностика эпилепсий у детей
В. А. Свистильник, Т. И. Стеценко

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

Введение. Адекватное сочетание клинического и параклиниче-
ского методов диагностики имеет важное значение для точной вери-
фикации диагноза эпилепсий.

Цель. Усовершенствовать диагностику эпилепсий у детей путем 
применения современных инструментальных методов.

Материалы и методы. Обследовано 218 детей возрастом от 
3 мес. до 18 лет с разными формами эпилепсий. Методы обследо-
вания: клинический, ЭЭГ, видео — ЭЭГ моноторинг, МРТ головного 
мозга.

Результаты. Выявленные при проведении видео — ЭЭГ мони-
торинга припадки и характерные изменения на ЭЭГ при симптома-
тических фокальных эпилепсиях, СВ, РМЭ, ЭЭСМС, при РЭ, ДАЭ 
вместе с данными анамнеза, обследования неврологического стату-
са и данными МРТ верифицировало клинический диагноз.

Выводы. Видео — ЭЭГ мониторинг — важный метод в диагнос-
тике эпилепсий у детей.

Ключевые слова: эпилепсия, припадки, диагностика эпи-
лепсий, детский возраст, электроэнцефалография.
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Contemporary diagnosis of epilepsies in children

V. O. Svystilnyk, T. I. Stetsenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Rational combination of clinical and paraclinical 

diagnostic methods are very important for confi rming epilepsies diagnosis.
Aim. To improve epilepsies diagnostics in children by using up-to-

date instrumental methods.
Materials and methods. We investigated 218 children aged from 

3 months to 18 years old with different forms of epilepsies. There were 
used such methods of investigations as clinical, EEG, video — EEG 
monitoring, MRI of brain.

Results. Based on video-EEG monitoring epileptic seizures and EEG 
patterns in patients with symptomatic focal epilepsies, SW, RME, EESSS, 
RE, DAE and anamnesis fi ndings, neurological status examinations, MRI 
fi ndings, the clinical diagnosis has been confi rmed.

Conclusions. Video –EEG monitoring is an important method for 
diagnosis epilepsies in children.

Key words: epilepsy, seizures, epilepsies diagnosis, children’s age, 
EEG.
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ВПЛИВ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
НА ВИХОДЖУВАННЯ ДІТЕЙ 

З ДУЖЕ МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА
І. В. Сидоренко1, Є. Є. Шунько1, В. І. Бачинська2

1Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, м. Київ,

2Перинатальний центр м. Києва
Вступ. Перинатальна патологія відіграє важливу роль у дітей 

з дуже малою масою тіла у зв’язку з морфо-функціональною не-
зрілістю.

Мета. Вивчення впливу поєднаної патології у дітей з дуже низь-
кою масою тіла при народженні.

Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилось 92 ди-
тини, які народилися в перинатальному центрі з масою 1000-1500 г.

Результати. Виявлено меншу тривалість перебування в ста-
ціонарі у дітей на грудному вигодовуванні — 47 ± 14 днів, аніж на 
інших видах годування. Відмічається кореляційна залежність три-
валості виходжування від коморбідної патології. Виявлено подов-
ження виходжування дітей з бронхолегеневою дисплазією до 70 
днів. Дана патологія поєднується з ранньою анемією недоношено-
го — у 87 % випадків, а також з ретинопатією недоношеного — у 
67 % випадків.

Висновки. Коморбідна патологія подовжує тривалість пере-
бування в стаціонарі. Доведено негативний вплив бронхолегеневої 
дисплазії на виходжування передчасно народжених дітей.

Ключові слова: діти з дуже малою масо тіла; коморбідна пато-
логія, харчування.

Вступ. Новонароджені з дуже малою масою тіла у зв’язку з мор-
фо-функціональною незрілістю органів і систем потребують довго-
тривалого виходжування в умовах відділень інтенсивної терапії та 
постінтенсивного догляду [2]. Ризик передчасно народження зумов-
лений як станом здоров’я матері, так і порушенням стану внутріш-
ньоутробної дитини, що зумовлює поєднаний вплив несприятливих 
факторів на стан здоров’я і розвитку дитини з формуванням перина-
тальної патології, асоційованої з дуже малою масою тіла при народ-
женні [5,6].

Згідно чинного наказу МОЗ України, критеріями виписки дитини з 
малою масою тіла при народженні є: маса тіла дитини ≥ 2000,0 гра-
мів;задовільний загальний стан дитини; дитина може підтримувати 
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стабільну нормальну температуру тіла щонайменше 3 доби підряд 
до дня виписки; а також засвоює належний добовий об’єм харчуван-
ня і стабільно збільшує масу тіла (щонайменше 20 г/добу протягом 3 
діб підряд до дня виписки) [1].

Щоб досягнути даних критеріїв передчасно народженій дитині з 
дуже низькою масою тіла при народженні (ДНМТ) потрібно подолати 
низку патологічних станів [4]. Неспроможність адекватного вигоду-
вання у недоношених дітей часто призводить до погіршення харчо-
вого статусу немовляти, проблем із зростанням, що в подальшому 
негативно впливатиме на психомоторний розвиток [3].

Мета роботи. Визначення впливу коморбідної патології ново-
народжених, які народилися з дуже низькою масою тіла (ДНМТ), та 
характеру вигодовування на тривалість виходжування в перинаталь-
ному центрі.

Методи та методики дослідження. Під спостереженням знахо-
дилось 92 дитини, які народилися в Перинатальному центрі м. Ки-
єва 2015 –2017рр. Розподіл за статтю однорідний: 48 дівчат і 44 
хлопчики. Критерій залучення: дуже мала маса тіла при народженні 
1000–1500 г. Гестаційний вік дітей визначали у відповідності зі шка-
лою Баллард, зіставляючи з відомостями менструального анамне-
зу жінки, даними УЗД плода. Оцінку фізичного розвитку на момент 
народження й відповідність його терміну гестації проводили згідно 
стандартизованих шкал. Кожній дитині проводили загальноклінічне 
й інструментальне обстеження, згідно протоколів клінічного супро-
воду відповідних нозологічних форм. Діагнози встановлювали відпо-
відно міжнародній класифікації хвороб Х-го перегляду. Критеріями 
виключення були наявність значних природжених аномалій розвит-
ку, смерть дитини до моменту виписки зі стаціонару, переведення 
дитини для лікування в інший стаціонар. Статистичну обробку отри-
маних даних виконували з допомогою пакету прикладних програм 
Microsoft Exel.

Результати. Діти з дуже малою масою тіла потребують трива-
лого виходжування: середня тривалість перебування в Перинаталь-
ному центрі становить 48 днів, середній гестаційний вік на момент 
виписки становить 36,5 ± 1,6 тижнів.

Проведено аналіз вигодовування дітей: 68немовлят (74 %) на 
момент виписки знаходилось на виключно грудному вигодовуванні, 
9 дітей(10 %) — на змішаному, 15 дітей(16 %) на штучному вигодову-
ванні. Виявлено меншу тривалість перебування в стаціонарі у дітей 
на грудному вигодовуванні — 47 ± 14 днів, проти 54 ± 15 днів на штуч-
ному вигодовуванні, і 48 ± 13 днів — на змішаному.

Деякі захворювання можна попередити шляхом корегування ха-
рактеру вигодовування (таблиця1).
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Таблиця 1

Порівняльна характеристика поширеності деяких захворювань 
при різних видах годування

Види 
захворювання

Різновид вигодовування
Грудне Змішане Штучне

Ретинопатія 
недоношених 21 дитина (31 %) 4 дітей (44 %) 5 дітей (33 %)

Анемія 
недоношеного 40 дітей (59 %) 7 дітей (78 %) 8 дітей (53 %)

Бронхолегенева 
дисплазія 8 дітей (12 %) 2 дитини (22 %) 5 дітей (33 %)

Неонатальна 
жовтяниця 47 дітей (69 %) 6 дітей (67 %) 8 дітей (53 %)

Згідно даних таблиці 1, видно, що кількість дітей, що хворіли на 
бронхолегеневу дисплазію становить 12 % загальної кількості недоно-
шених дітей, що вигодовувались грудним молоком, що майже в 2 рази 
менше, ніж при вигодовуванні штучними сумішами. Але, при вигодову-
ванні грудним молоком частота неонатальних жовтяниць дещо вища.

Таблиця 2
Структура захворювань дітей, що народились з ДНМТ

№ 
п/п Нозологія Кількість 

дітей

1 Гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової 
системи, синдром пригнічення 25

2 Гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової 
системи, синдром збудження 6

3 Неонатальні жовтяниці 61

4 Вроджені вади серця (в тому числі відкрита 
артеріальна протока) 12

5 Перинатальні інфекції, неуточнені 11
6 Пневмонії 15
7 Некротизуючий ентероколіт 4
8 Респіраторний дистрес синдром І типу 69
9 Бронхолегенева дисплазія 15
10 Рання анемія недоношеного 54
11 Ретинопатія недоношеного 29
12 Внутрішньошлуночкові крововиливи 12
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Народження з ДНМТ асоціюється з множинними захворювання-

ми. На момент виписки у дітей виставляється від 1-го до 8-ми діагно-
зів (табл. 2). Найбільш частими патологіями є респіраторний дистрес 
синдром І типу — 69 (75 %) дітей та неонатальні жовтяниці — 61(66 %) 
дітей. Незважаючи на значну поширеність, на тривалість перебуван-
ня не впливають — 46 і 45 днів відповідно. Відмічається значне по-
довження виходжування дітей з бронхолегеневою дисплазією — в 
середньому до 70 днів. Часто дана патологія поєднується з ранньою 
анемією недоношеного — у 87 % випадків, а також з ретинопатією 
недоношеного — у 67 % випадків.

Виявлено вплив сукупності захворювань на тривалість виходжу-
вання (рис. 1).

Рис. 1. Кореляційна залежність тривалості виходжування від 
коморбідної патології

Висновки. Діти з дуже малою масою тіла відносяться до од-
нієї з найбільш вразливих категорій новонароджених. Незважаючи 
на складний і тривалий період адаптації, дані немовлята здатні до 
37 тижнів скоригованого віку здобути основні навички, які властиві 
доношеним дітям, що підтверджується високою часткою грудного 
вигодовування на момент виписки. При вигодовуванні грудним мо-
локом значно нижча частка бронхолегеневих дисплазій, що мож-
на пояснити його імунобіологічними та антиоксидантними власти-
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востями. Вигодовування грудьми недоношеного новонародженого 
зменшує рівень стресу і покращує психоемоційне єднання сім‘ї, що 
в свою чергу скорочує тривалість виходжування в умовах стаціо-
нару.

Поєднана патологія погіршує стан новонародженого з ДНМТ, за-
тримує дозрівання органів і систем, що може подовжувати тривалість 
лікування. Бронхолегенева дисплазія не лише заважає організму за-
безпечити адекватну оксигенацію, що негативно впливає на прогноз 
розвитку, зокрема може сповільнювати набуття навичок смоктання, а 
також координації дихання, ковтання і смоктання. Через дисбаланс 
окисних процесів при брохолегеневій дисплазії часто виникають ане-
мія і ретинопатія. Але дане питання потребує більш детального ви-
вчення.
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Влияние коморбидной патологии на выхаживание детей 

с очень низкой массой тела
И. В. Сидоренко, Е. Е. Шунько, В. И. Бачинская

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

Перинатальный центр г. Киева
Введение. Перинатальная патология играет важную роль у де-

тей с очень низкой массой тела в связи с морфо-функциональной 
незрелостью.

Цель. Изучение влияния сочетанной патологии у детей с очень 
низкой массой тела при рождении.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 92 ребен-
ка, родившихся в перинатальном центре с массой 1000-1500 г.

Результаты. На грудном вскармливании продолжительность 
пребывания в стационаре у детей 47 ± 14 дней, что меньше чем на 
других видах питания. Отмечается корреляционная зависимость 
продолжительности выхаживания от коморбидной патологии. Выяв-
лено удлинение выхаживания детей с бронхолегочной дисплазией 
до 70 дней. Данная патология сочетается с ранней анемией недоно-
шенного — в 87 % случаев, а также с ретинопатией недоношенно-
го — в 67 % случаев.

Выводы. Коморбидная патология удлиняет продолжительность 
пребывания в стационаре. Доказано негативное влияние бронхоле-
гочной дисплазии на выхаживание недоношенных детей.

Ключевые слова: дети с очень низкой массой тела, коморбид-
ная патология, питание.

The infl uence of comorbid pathology on nursing infants 
with very low birth weight

I. V. Sydorenko, Ie. Ie. Shunko, V. I. Bachynska
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv,

Kyiv Perinatal Center
Introduction. Perinatal pathology due to morphofunctional immaturity 

plays an important role in nursing very low body weight infants.
Aim. To study the infl uence of combined pathology in very low birth 

weight infants.
Materials and methods.Under observation there were 92 infants 

with the mass of 1000-1500 g in the perinatal center.
Results. The length of stay in the hospital for children at breastfeeding 

is 47 ± 14 days, and it is less than with other types of feeding. There 
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is correlation between the duration of nursing and comorbid pathology. 
The length of nursing children with bronchopulmonary dysplasia is up to 
70 days. This pathology is combined with early anemia of prematurity in 
87 % of cases, as well as with retinopathy of prematurity in 67 % of cases.

Conclusions. Comorbid pathology prolongs the length of stay in 
the hospital. The bronchopulmonary dysplasia has a negative effect on 
nursing in preterm infants.

Key words: very low birth-weight infant, comorbid pathology, 
nutrition.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ НАРОДЖЕННЯ ПІЗНІХ 
НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

О. І. Сіренко1, Є. Є. Шунько1, О. В. Барановська2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ

2Перинатальний центр м. Києва
Вступ. Останнім часом велику увагу приділяють взаємозв’язку 

між станом здоров’я матері та народженням пізніх недоношених ді-
тей (ПНД).

Мета. Визначити фактори, які пов’язані з народженням ПНД.
Матеріали та методи. В дослідження було включено 266 пар 

мати-дитина, які були розподілені на 2 групи: ПНД і доношені діти та 
їх матері. Досліджували вік та захворювання матері, загрозу перери-
вання вагітності (ЗПВ), прееклампсію, передчасний розрив плодових 
оболонок (ПРПО), дистрес плода (ДП) та передчасне відшарування 
плаценти (ПВП).
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Результати. Дослідження продемонструвало наявність досто-

вірної різниці між групами у показниках: ЗПВ (р = 0,005), прееклам-
псія (р = 0,013), ПРПО (р = 0,021), ДП (р = 0,018) та ПВП (р = 0,013).

Висновки. ЗПВ, прееклампсія, ПРПО, ДП та ПВП можуть бути 
факторами народження ПНД.

Ключові слова: пізні недоношені діти, стан здоров’я матері, 
ускладнення вагітності, ускладнення під час пологів.

Вступ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 
різних країнах світу частота передчасних пологів варіює від 5 % до 
18 %. [9]. В загальній популяції передчасно народжених дітей, пізні 
недоношені діти (народжені в терміні 340/7–366/7 тижнів) становлять 
близько 75 %, а серед всіх новонароджених — близько 9 %. Згідно з 
даними різних авторів за останні десятиліття народжуваність пізніх 
недоношених дітей збільшилась на 25 % [2, 7].

В повсякденній медичній практиці досить часто пізні недоноше-
ні діти прирівнюються до доношених новонароджених. Для опису 
таких дітей раніше використовувалося поняття «майже доношені 
діти», що означає — дитина майже зріла і вимагає лише рутинно-
го догляду, якого потребує здорова доношена дитина. Поряд з цим, 
зарубіжні наукові дослідження свідчать про більшу вразливість ді-
тей, народжених в терміні 340/7–366/7 тижнів, порівняно з доношени-
ми, серед них частіше зустрічаються проблеми з вигодовуванням, 
гіпоглікемія, значна жовтяниця, температурна нестабільність, апное, 
респіраторний дистрес-синдром, що обумовлено обмеженими адап-
таційними можливостями їх організму [6]. Ці діти частіше вимага-
ють реанімаційних заходів при народженні, дихальної підтримки та 
внутрішньовенного введення рідини, внаслідок незрілості органів та 
систем пізні недоношені діти мають вищу захворюваність та часто-
ту повторних госпіталізацій після виписки з пологового будинку [4]. 
Чисельні довготривалі дослідження вказують на вищий ризик відда-
лених порушень психомоторного розвитку, пізні недоношені мають 
більшу схильність до захворювань дихальної системи та розвитку 
респіраторних інфекцій [3]. За даними різних авторів неонатальна і 
дитяча смертність вища у пізніх недоношених у 3–4 рази порівняно 
з доношеними дітьми [1, 8].

У 2005 році робоча група «Optimizing Care and Outcome of the 
Near-Term Pregnancy and Near-Term Newborn Infant» за підтримки На-
ціонального інституту охорони здоров’я США рекомендувала визна-
чати дітей, народжених в терміні 340/7–366/7 тижнів як «пізніх недоно-
шених» з метою підкреслення того, що ці діти передчасно народжені 
і мають вищий ризик порушення адаптації, пов’язаних з морфо-функ-
ціональною та фізичною незрілістю [1, 5].
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Таким чином, для визначення можливих превентивних заходів 

важливим є вивчення факторів ризику народження та перинатальної 
патології пізніх недоношених дітей.

Мета дослідження — визначити фактори, пов’язані з передчас-
ним народженням дітей з гестаційним віком 340/7–366/7 тижнів шляхом 
аналізу стану здоров’я матерів, перебігу вагітності та пологів.

Матеріали і методи. Визначення факторів, пов’язаних з пе-
редчасним народженням дітей з гестаційним віком 340/7–366/7 тижнів 
проводили у 266 пар мати-дитина. Обстежені були розподілені на 2 
групи. До першої (основної) групи були включені 158 пізніх недоно-
шених дітей (з гестаційним віком 340/7–366/7 тижнів) та їх матері. До 
другої (порівняльної) групи були включені 108 доношених дітей (з 
гестаційним віком 370/7–416/7 тижнів) та їх матері. В дослідження не 
були включені новонароджені від багатоплідної вагітності та діти з 
грубими вродженими аномаліями.

Для виявлення факторів ризику народження пізніх недоношених 
дітей було ретроспективно проаналізовано чотири групи показників 
за даними медичної документації:

1.Вік матері та акушерсько-гінекологічний анамнез (вік матері, 
народження дітей від першої вагітності та перших пологів, репродук-
тивні та перинатальні втрати при попередніх вагітностях).

2.Стан здоров’я матері (вроджені вади розвитку, патологія сер-
цево-судинної системи, онкологічна патологія, ендокринна патологія, 
ожиріння, аномалії статевих органів).

3.Перебіг вагітності (загроза переривання вагітності, гестози пер-
шої та другої половини вагітності, анемія вагітних, гостра та хронічна 
інфекція, плацентарна дисфункція, багатоводдя та маловоддя).

4.Перебіг пологів та шлях народження дитини (передчасний роз-
рив плодових оболонок, безводний проміжок, який тривав більше 18 
годин, дистрес плода, забарвлення навколоплідних вод меконієм, 
патологія пуповини, шлях народження дитини, причини операції ке-
сарського розтину.

Визначення терміну гестації внутрішньоутробно здійснювалося 
шляхом визначення першого дня останньої менструації та за допо-
могою ультразвукового дослідження. Після народження з метою уточ-
нення гестаційного віку новонароджених проводилася оцінка морфо-
логічної та нервово-м’язової зрілості за новою шкалою Баллард.

Визначення частоти виникнення досліджуваних показників та 
статистичне порівняння між групами проводили за допомогою тесту 
Хі-квадрат (Chi-square test). Статистично достовірною різницею отри-
маних результатів вважалося значення p < 0,05. Статистичний аналіз 
отриманих даних проводився за допомогою програмного забезпечен-
ня SPSS 20.
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Результати дослідження. Результати дослідження частоти народ-

ження дітей в залежності від віку матері продемонстрували, що недоно-
шені діти достовірно рідше (p = 0,021) народжувались у матерів, вік яких 
складав 25-30 років, більшість пізніх недоношених дітей народилися у 
матерів, старших 30 років. Частота народження дітей в залежності від 
віку матері та порівняння між групами представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Показники акушерсько-гінекологічного анамнезу, 

стану здоров’я та віку матері

Показники
Основна 
група

(n = 158)

Порівняль-
на група
(n = 108)

p

Вік матері, роки
M ± SD (min-max)

30,43± 5,28
(18–43)

30,58 ± 4,97 
(20–43) 0,965

18–25, n (%) 20 (12,7) 9 (8,3) 0.362
25–30, n (%) 54 (34,2) 53 (49,1) 0.021*
> 30, n (%) 74 (46,8) 46 (42,6) 0.421
Від І вагітності, n (%) 72 (45,6) 44 (40,7) 0.513
Від І пологів, n (%) 98 (62.0) 57 (52,8) 0,169
Репродуктивні та перинатальні 
втрати при попередніх вагітностях, 
n (%)

57 (36,1) 31 (28,7) 0.262

Переривання вагітності, n (%) 49 (31,0) 30 (27,8) 0,667
Переривання вагітності 1 раз, n (%) 30 (19,0) 23 (21,3) 0,759
Переривання вагітності ≥ 2 разів, 
n (%) 19 (12,0) 7 (6,5) 0,199

Інші репродуктивні та перинатальні 
втрати, n (%) 12 (7,6) 4 (3,7) 0,295

Аномалії статевих органів, n (%) 10 (6,3) 10 (9,3) 0,514
Хронічні захворювання матері, n (%) 45 (28,5) 37 (34,3) 0,386
Вроджені вади розвитку, n (%) 4 (2,5) 2 (1,9) 1
Патологія серцево-судинної системи, 
n (%) 21 (13,3) 11 (10,2) 0,567

Онкологічна патологія, n (%) 10 (6,3) 12 (11,1) 0,245
Патологія ендокринної системи, 
n (%) 11 (7,0) 11 (10,2) 0,477

Ожиріння, n (%) 4 (2,5) 2 (1,9) 1

Примітка: * — достовірна різниця між групами.
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Провівши аналіз показників акушерсько-гінекологічного анам-

незу та стану здоров’я матері, не було виявлено достовірної різни-
ці в даних показниках між групами (табл. 1). Хронічні захворювання 
мали матері основної (28,5 %) та порівняльної (34,3 %) груп. Серед 
захворювань матері в основній групі переважала патологія серце-
во-судинної системи (13,3 %). Частота доброякісних новоутворень у 
матерів пізніх недоношених дітей (6,3 %) була меншою, ніж у мате-
рів доношених дітей (11,1 %), однак злоякісні пухлини спостерігалися 
лише серед матерів пізніх недоношених дітей (3,1 %). Матері обох 
груп мали обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез. Серед ре-
продуктивних та перинатальних втрат у матерів основної групи була 
вдвічі вищою, ніж серед матерів порівняльної групи, частота перери-
вання вагітності ≥ 2 разів (12 % проти 6,5 %), позаматкової вагітно-
сті, антенатальної загибелі плода і народження недоношеної дитини 
(7,6 % проти 3,7 %), однак достовірної різниці в даних показниках ви-
явлено не було.

Провівши аналіз показників перебігу вагітності, була виявле-
на достовірна різниця між групами за такими показниками: загроза 
переривання вагітності (р = 0,005), прееклампсія (р = 0,013), анемія 
вагітних (р < 0,001), та близька до достовірної різниця за показни-
ком плацентарної дисфункції (р = 0,085), що відображено в таблиці 
2 даної статті. Частота загрози переривання вагітності була майже 
вдвічі вищою (37,3 % проти 20,4 %), а прееклампсії в 2,5 рази ви-
щою (19 % проти 7,4 %) серед матерів основної групи у порівнянні 
з матерями порівняльної групи. Частота анемій серед вагітних була 
значно вищою серед матерів доношених дітей (25,2 % проти 47,2 %), 
що можна пояснити інтенсивним внутрішньоутробним ростом дитини 
і активним споживанням дитиною необхідних для кровотворення мі-
кроелементів та вітамінів в останньому триместрі вагітності, що може 
обумовлювати більш значний дефіцит цих речовин у матерів доно-
шених дітей. Частота плацентарної дисфункції була вдвічі вищою 
(15,2 % проти 7,4 %) серед матерів основної групи, хоча достовірної 
різниці між групами за цим показником визначено не було. Частота 
гестозів першої половини вагітності була втричі (7 % проти 1,9 %), а 
набряків вагітних вдвічі (7 % проти 2,8 %) вищою серед матерів пізніх 
недоношених дітей, але достовірної різниці за цими показниками ви-
явлено не було. Гостра інфекція або загострення хронічної інфекції 
під час вагітності спостерігалося у матерів обох груп приблизно з од-
наковою частотою і становили 33,5 % в основній і 35,2 % у порівняль-
ній групі. Структура інфекції відображена в таблиці 2. Багатоводдя і 
маловоддя під час вагітності спостерігалося частіше у матерів пізніх 
недоношених дітей, але достовірної різниці між групами виявлено не 
було.
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Таблиця 2

Перебіг вагітності

Показники
Основна 
група

(n = 158)

Порівняль-
на група
(n = 108)

p

Загроза переривання вагітності, 
n (%) 59 (37,3) 22 (20,4) 0,005*

Ранній гестоз, n (%) 11 (7,0) 2 (1,9) 0,108
Прееклампсія, n (%) 30 (19,0) 8 (7,4) 0,013*
Набряки, n (%) 11 (7,0) 3 (2,8) 0,222
Анемія вагітних, n (%) 40 (25,3) 51 (47,2) <0,001*
Гостра інфекція/загострення 
хронічної, n (%) 53 (33,5) 38 (35,2) 0,884

ГРВІ, n (%) 27 (17,1) 27 (25,0) 0,156
Інфекція сечостатевої системи, n (%) 27 (17,1) 23 (21,3) 0,482
Інша інфекція, що вимагала 
антибактеріальної терапії, n (%) 7 (4,4) 4 (3,7) 1

Хронічна інфекція, носійство, n (%) 34 (21,5) 27 (25,0) 0,607
Плацентарна дисфункція, n (%) 24 (15,2) 8 (7,4) 0,085
Гестаційний діабет, n (%) 10 (6,3) 2 (1,9) 0,154
Багатоводдя, n (%) 12 (7,6) 7 (6,5) 0,917
Маловоддя, n (%) 8 (5,1) 2 (1,9) 0,306

Примітка: * — достовірна різниця між групами.

Провівши аналіз показників перебігу пологів та шляху народжен-
ня дитини, була виявлена достовірна різниця між групами за такими 
показниками: передчасний розрив плодових оболонок (р = 0,021), дис-
трес плода (р = 0,018), планова і термінова операції кесарського розти-
ну (р < 0,001), передчасне відшарування плаценти (р = 0,013). Перед-
часний розрив плодових оболонок значно частіше зустрічався серед 
матерів основної групи (34,2 % проти 20,4 %). Безводний проміжок > 
18 годин майже удвічі частіше зустрічався серед матерів пізніх недоно-
шених дітей (15,8 % проти 8,3 %), але достовірної різниці за цим показ-
ником виявлено не було. Дистрес плода більш ніж у 2,5 рази частіше 
зустрічався серед пізніх недоношених дітей (17,1 % проти 6,5 %). Пла-
нову операцію кесарського розтину майже втричі частіше проводили 
матерям доношених дітей (25,9 % проти 8,9 %), тоді як пізні недоношені 
дітей здебільшого потребували термінової операції кесарського розти-
ну (25,3 % проти 4,6 %), що було в 5,5 разів частіше, ніж серед доноше-
них дітей. Показаннями до народження пізніх недоношених дітей шля-
хом операції кесарського розтину були здебільшого тяжкий стан матері, 
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передчасне відшарування плаценти та дистрес плода, тоді як серед 
порівняльної групи основною причиною оперативного розродження 
були оперована матка в анамнезі та клінічно вузький таз (таблиця 3).

Таблиця 3
Перебіг пологів та шлях народження дитини

Показники
Основна 
група

(n = 158)

Контроль-
на група
(n = 108)

p

Передчасний розрив плодових 
оболонок, n (%) 54 (34,2) 22 (20,4) 0,021*

Безводний проміжок > 18 год, n (%) 25 (15,8) 9 (8,3) 0,108
Дистрес плода, n (%) 27 (17,1) 7 (6,5) 0,018*
Меконіальні води, n (%) 6 (3,8) 10 (9,3) 0,115
Патологія пуповини, n (%) 11 (7,0) 10 (9,3) 0,652
Вагінальні пологи, n (%) 104 (65,8) 75 (69,4) 0,628
Операція кесарського розтину (ОКР),
n (%) 54 (34,2) 33 (30,6) 0,628

Планова ОКР, % 14 (8,9) 28 (25,9) <0,001*
Термінова ОКР, % 40 (25,3) 5 (4,6) <0,001*
Причини ОКР
Материнські, n (%) 23 (14,6) 26 (24,1) 0,071
Передчасне відшарування плаценти,
n (%) 11 (0) 0 0,013*

Плодові, n (%) 20 (12,7) 7 (6,5) 0,152
Примітка: * — достовірна різниця між групами.

Висновки. Виявлено, що внутрішньоутробний розвиток пізніх недо-
ношених і доношених дітей відбувався на несприятливому фоні. Хроніч-
ні захворювання мали матері основної (28,5 %) та порівняльної (34,3 %) 
груп. Факторами, пов’язаними з народженням пізніх недоношених дітей 
є загроза переривання вагітності, прееклампсія і передчасний розрив 
плодових оболонок. Причинами народження пізніх недоношених дітей 
є передчасний розрив плодових оболонок в терміні 340/7–366/7 тижнів, 
тяжкий стан матері під час вагітності (переважно тяжка прееклампсія) 
та загрозливі для життя патологічні стани, які впливають на прогноз 
подальшого розвитку майбутньої дитини і вимагають термінового роз-
родження: дистрес плода та передчасне відшарування плаценти.

Формування навиків свідомого батьківства, своєчасне виявлен-
ня вагітностей високого ризику і лікування вагітних жінок, ефектив-
на антенатальна діагностика та медична допомога новонародженим 
дозволяють покращити прогноз розвитку пізніх недоношених дітей.
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Пізні недоношені діти мають високий ризик формування пери-

натальної патології, яка в подальшому може вплинути на прогноз їх 
розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку 
є ретельне вивчення особливостей адаптації та захворюваності піз-
ніх недоношених дітей з метою розробки сучасних алгоритмів медич-
ного догляду, спостереження та надання своєчасної медичної допо-
моги для запобігання розвитку захворювань у неонатальному періоді 
та віддалених порушень в період раннього дитинства.
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Факторы риска рождения поздних недоношенных детей
О. И. Сиренко1 Е. Е. Шунько1, Е. В. Барановская2

1Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П. Л. Шупика, г. Киев,

2Перинатальный центр г. Киева
Введение. В последнее время большое внимание уделяется 

взаимосвязи между состоянием здоровья матери и рождением позд-
них недоношенных детей (ПНД).

Цель. Определить факторы, связанные с рождением ПНД.
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Материалы и методы. В исследование было включено 266 пар 

мать-ребенок, которые были разделены на 2 группы: ПНД и доно-
шенные дети и их матери. Исследовали возраст и заболевания ма-
тери, угрозу прерывания беременности (УПБ), преэклампсию, преж-
девременный разрыв околоплодных оболочек (ПРОО), дистресс 
плода (ДП) и преждевременная отслойка плаценты (ПОП).

Результаты. Исследование показало наличие достоверной раз-
ницы между группами в показателях: УПБ (р = 0,005), преэклампсия 
(р = 0,013), ПРОО (р = 0,021), ДП (р = 0,018) и ПОП (р = 0,013).

Выводы. УПБ, преэклампсия, ПРОО, ДП и ПОП могут быть 
факторами рождения ПНД.

Ключевые слова: поздние недоношенные дети, состояние здо-
ровья матери, осложнения беременности, осложнения во время родов.

Risk factors associated with late preterm birth
О. I. Sirenko, Ie. Ie. Shunko, O. V. Baranovska

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv,
Kyiv Perinatal Center

Introduction. Recently, much attention is paid to the infl uence of 
mothers’ health on late preterm birth (LPB).

Aim. To identify factors associated with LPB.
Materials and methods. The study included 266 mother-child pairs 

who were divided into 2 groups: late preterm infants and full-term infants 
with their mothers. Maternal age and morbidity, threatened abortion (TA), 
preeclampsia, premature rupture of membranes (PRM), fetal distress 
(FD) and placental abruption (PA) were observed.

Results. We have found out signifi cant differences in TA (p = 0.005), 
preeclampsia (p = 0.013), PRM (p = 0.021), FD (p = 0.018) and PA (p = 
0.013) between two groups.

Conclusions. TA, preeclampsia, PRM, FD and PA can be risk factors 
for LPB.

Key words: late preterm infants, maternal health, obstetric 
complications, delivery complications.
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РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ КОМУНАЛЬНИХ ТА ПРИВАТНИХ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
М. КИЄВА

О. К. Толстанов, В. М. Михальчук, В. В. Кравченко
Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Соціологічна оцінка задоволеності населення медичною 

допомогою є важливою інформаційною складовою для здійснення 
науково обґрунтованої управлінської діяльності у системі охорони 
здоров’я.

Мета дослідження. Здійснити порівняльний аналіз задоволено-
сті пацієнтів комунальних і приватних консультативно-діагностичних 
центрів (КДЦ) організацією медичної допомоги.

Матеріали і методи. За спеціально розробленою програмою у 
2017 р. у м. Києві проведене соціологічне дослідження, яке охопило 
437 пацієнтів у двох комунальних та 296 пацієнтів у двох приватних 
КДЦ.

Результати дослідження. Скорочення фінансових можливо-
стей комунального сектора охорони здоров’я впливає на якість та 
доступність медичної допомоги. Задоволені якістю наданої медичної 
допомоги тільки 46,9±2,4 % пацієнтів комунальних КДЦ, у приват-
них — 93,6±1,4 % (p <0,05). Згідно відповідей респондентів у кому-
нальних КДЦ, 90,8±1,4 % з них сплачували за лабораторні дослі-
дження, 97,3±0,8 % за діагностичні обстеження, 95,2±1,1 % за ін’єкції 
та інші маніпуляції.

Висновки. Існуюча система надання вторинної медичної допо-
моги в комунальних КДЦ не відповідає сучасним потребам населен-
ня і потребує оптимізації.

Ключові слова: соціологічне опитування, пацієнти, комуналь-
ний і приватний консультативно-діагностичний центр.

Вступ. Актуальність проблеми вдосконалення організації вто-
ринної медичної допомоги, яка надається в амбулаторних умовах, 
обумовлена високою поширеністю захворювань серед населення, 
недостатніми обсягами фінансування амбулаторно-поліклінічних 
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закладів (АПЗ), недосконалістю медико-організаційних технологій, 
слабкою озброєністю АПЗ високотехнологічним медичним устатку-
ванням (Шевченко М.В., 2011).

Одним із стратегічних напрямів реформування системи охоро-
ни здоров’я України, який реалізується у пілотних регіонах, згідно 
Закону України «Про порядок проведення реформування системи 
охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій об-
ластях та місті Києві» є чітке розмежування первинної та вторин-
ної медичної допомоги, у т.ч. тої, що надається в амбулаторних 
умовах. У відповідності до даного закону, у м. Києві були створені 
комунальні консультативно-діагностичні центри (КДЦ) для забезпе-
чення населення вторинною медичною допомогою в амбулаторних 
умовах.

Запровадження нових організаційних форм надання медичної 
допомоги та створення нових структур у системі охорони здоров’я 
потребує комплексного та ретельного аналізу досвіду їх роботи з ме-
тою оцінки можливості та доцільності його подальшого використання. 
Важливим інформаційним джерелом для здійснення даного аналізу 
є результати соціологічних досліджень, які забезпечують зворотній 
зв’язок із пацієнтами та дозволяють оцінити їх задоволеність наданою 
медичною допомогою. Моніторинг задоволеності пацієнтів має бути 
постійною складовою аудиту якості медичної допомоги та її соціаль-
ної ефективності.

Соціологічна оцінка задоволеності населення медичною допо-
могою є також необхідною умовою для здійснення науково обґрунто-
ваної управлінської діяльності в системі охорони здоров’я і однією із 
складових планування лікувально-профілактичних заходів, розробки 
організаційних форм і методів роботи, а також методом контролю за 
ефективністю його діяльності щодо збереження здоров’я населення 
(Решетников А.В., 2007).

Соціологічні дослідження націлені на вирішення суто практичних 
питань соціального життя. Для соціології всі її проблеми є термінови-
ми, такими, що потребують негайного реагування, оскільки стосують-
ся актуальних інтересів сучасного суспільства (Требін М.П.,2010). У 
соціології медицини застосування методології аналізу стану служб 
охорони здоров’я шляхом анкетування, по суті, сприяє зміні її пара-
дигми (Сливка Л.В.,2012).

Одним із основних методів соціологічних досліджень, які ви-
користовуються у системі охорони здоров’я, є анкетування (від 
франц. enquete, буквально — розслідування). Особливістю дано-
го методу можна назвати його анонімність (особистість респон-
дента не реєструється, фіксуються лише відповіді), що дозволяє 
отримати найбільш точну інформацію (Вербець В.В. та інш., 2009).
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Мета дослідження: за матеріалами соціологічного дослідження 

здійснити порівняльний аналіз задоволеності пацієнтів комунальних 
і приватних КДЦ організацією медичної допомоги.

Матеріали і методи. У 2017 р. у м. Києві за спеціально розро-
бленою програмою вивчено задоволеність населення медичною до-
помогою у комунальних та приватних консультативно діагностичних 
центрах з метою подальшого використання матеріалів даного дослі-
дження для прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення 
діяльності комунальних КДЦ.

Соціологічне дослідження здійснювалось шляхом анкетування 
пацієнтів, які звернулися до двох комунальних (437 пацієнтів) і двох 
приватних (296 пацієнтів) КДЦ м. Києва. Обидві вибірки були якісно 
та кількісно репрезентативними. Анкети заповнювалися респонден-
тами анонімно. Опитування пацієнтів проводилось за спеціально 
розробленою анкетою, яка містила 21 питання і 61 підпитань.

Статистична обробка матеріалів соціологічного дослідження пе-
редбачала використання методів статистичної групування, таблично-
го зведення, аналізу абсолютних і відносних рядів розподілу, оцінку 
статистичної достовірності відмінностей результатів соціологічного 
опитування респондентів в комунальних і приватних КДЦ (за крите-
рієм Пірсона χ2).

Результати дослідження. Результати дослідження дозволили 
визначити статево-віковий склад пацієнтів комунальних та приватних 
КДЦ, здійснити порівняльний аналіз їх розподілу за соціальним, ма-
теріальним, станом, освітою, а також вивчити їх задоволеність одер-
жаною у КДЦ медичною допомогою. Основні результати анкетування 
респондентів представлені у таблиці 1.

Встановлено, що серед пацієнтів як комунальних, так і приватних 
діагностичних центрів, переважали жінки (62,7±2,3 % та 55,7±2,9 %, 
відповідно). Віковий склад пацієнтів у комунальних і приватних КДЦ 
не мав істотних відмінностей. У комунальних центрах питома вага 
вікової групи 18–30 років складала 19,9 ± 1,9 %; 31–59 років — 42,3 
± 2,4 %, а старше працездатного віку (60 і більше) — 37,8 ± 2,3 %. У 
приватних, відповідно — 19,9 ± 2,3 %; 47,6 ± 2,9 %; 32,4 ± 2,7 %.

При проведенні соціологічного дослідження важливе значен-
ня має освітній рівень опитаних, від якого у значній мірі залежить 
санітарна культура, медична активність респондентів, а також їх 
задоволеність наданою медичною допомогою. Частка осіб, які 
мали вищу освіту, складала майже половину (48,1 ± 2,4 %) серед 
пацієнтів комунальних і більше половини (66,9 ± 2,7 %) серед па-
цієнтів приватних КДЦ. Вагомою була також питома вага осіб, які 
мали спеціальну середню освіту (39,6 % ±2,3 % та 26,7±2,6 %, від-
повідно).
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За соціальною належністю розподіл респондентів у комунальних 

та приватних КДЦ суттєво відрізнявся (p <0,05). 24,7±2,1 % серед па-
цієнтів комунальних КДЦ становили службовці, 16,7±1,8 % — пенсіо-
нери, 15,6±1,7 % — робітники, 12,6±1,6 % — домогосподарки. Серед 
пацієнтів приватних центрів найбільшу частку складали підприємці 
(44,6±2,9 % ) та — службовці (30,1±2,7 %).

При аналізі результатів соціологічних опитувань вагоме значен-
ня має матеріальний стан респондентів, який суттєво впливає на їх 
ставлення до багатьох аспектів організації медичного обслуговуван-
ня, а також вибір для отримання медичної допомоги комунального 
або приватного КДЦ. Серед опитаних пацієнтів комунальних КДЦ — 
41,9±2,4 % мали доходи на протязі останніх 12 місяців понад 2500 
грн. на місяць у розрахунку на одного члена сім’ї, 53,5±2,2 % — від 
1000 до 2500 грн. і 4,6±1,0 % — менше 1000 грн. У приватних закла-
дах частка пацієнтів, які мали доходи понад 2500 грн. на місяць у 
розрахунку на одного члена сім’ї становила 78,4±2,4 %. Тобто розпо-
діл пацієнтів комунальних та приватних КДЦ за матеріальним станом 
суттєво відрізнявся (p <0,05).

Важливою складовою ефективної організації діагностично-ліку-
вального процесу у закладах охорони здоров’я є скоординована взає-
модія лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів вузьких 
спеціальностей. Згідно діючих на сьогодні нормативних документів, па-
цієнти мають скеровуватись до лікарів вузьких спеціальностей лікарями 
загальної практики-сімейної медицини. За результатами нашого соціо-
логічного дослідження, переважна більшість (66,1 ± 2,3 %) респондентів 
звернулась до комунального КДЦ самостійно і тільки третина (33,9 ± 
2,3 %) за направленням лікаря загальної практики-сімейної медицини. 
Маючи вільний вибір платних медичних послуг, пацієнти приватних діа-
гностичних центрів у 90,5 ± 1,7 % звернулися самостійно (p <0,05).

При організації роботи КДЦ важливим є забезпечення раціональ-
ного розподілу потоку пацієнтів за днями тижня і годинами прийому 
лікарів. Актуальною проблемою є організація прийому таким чином, 
щоб пацієнти не очікували у черзі тривалий час перед кабінетом лі-
каря. Дослідження показало, що витрати часу пацієнтів на очікування 
прийому у комунальних і приватних КДЦ, істотно різняться (p <0,05). 
У приватних закладах 89,9 ± 1,8 % пацієнтів не очікували у черзі і до 
кабінету лікаря потрапила одразу в призначений час прийому. У ко-
мунальних КДЦ 42,1 ± 2,4 % пацієнтів очікували на прийом лікаря від 
15 хв. до 30 хв., а 16,7 ± 1,8 % — 30–60 хвилин.

У комунальних КДЦ переважна більшість пацієнтів (89,7±1,5 %) 
змогла отримати консультацію лікарів усіх необхідних спеціальнос-
тей. У приватних діагностичних центрах частка таких пацієнтів була 
суттєво нижчою ( 61,1±2,8, p <0,05).
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У той же час пройти обстеження у визначеному лікарем обсязі у 

комунальних закладах змогли 64,3±2,3 % опитаних, у приватних — 
98,0±0,8 %, відповідно (p <0,05).

При зверненні до лікарів лікування призначалось 79,2±1,8 % 
пацієнтів у комунальних і 97,2±0,9 % у приватних КДЦ (p <0,05). Це 
свідчить про те, що частині хворих (20,8 ±1,8 %) у комунальних КДЦ 
не потрібне було лікування і вони приходили за різними довідками, 
роз’ясненнями та т.п. При правильній організації роботи для таких 
пацієнтів повинен бути організований кабінет сестринського прийо-
му, де пацієнти зможуть отримати різні довідки, не відволікаючи ліка-
ря від прийому.

8,2±1,3 % пацієнтів у комунальних КДЦ були незрозумілі реко-
мендації надані лікарем по завершенню лікування. Ймовірно дефі-
цит часу у лікарів на прийомі призводить до такої ситуації.

Одним з ефективних методів активного динамічного спостере-
ження за хворими є диспансерний метод. У комунальних КДЦ, згідно 
результатів опитування, під диспансерним наглядом перебувало 19,7 
± 1,9 % пацієнтів, а більша частина (80,3 ± 1,9 %) респондентів впев-
нено відповіла, що не перебуває під диспансерним спостереженням. 
У приватних закладах диспансерним наглядом охоплено 86,5 ± 2,0 % 
пацієнтів. Таким чином, повнота охоплення диспансерним спостере-
женням істотно різниться (p <0,05).

Вітчизняними та зарубіжними дослідниками доведено, що у 
зміцненні здоров’я населення провідна роль належить профілакти-
ці. Шляхи і методи вторинної профілактики більшості захворювань 
розроблені та можуть широко використовуватись для багатьох груп 
пацієнтів. 51,0 ± 2,4 % респондентів у комунальних КДЦ відповіли, 
що вони добре знають питання профілактики свого захворювання, 
проте 49,0 ± 2,4 % респондентів зізналися, що питання профілактики 
знають незадовільно. У приватних закладах, відповідно, 92,6 ± 1,5 % 
і 7,4 ± 1,5 % (p <0,05).

Рівнем сервісу у кабінетах комунальних КДЦ, естетичним 
оформленням приміщень залишились задоволені 41,4 ± 2,4 % рес-
пондентів, а в приватних центрах — 96,3 ± 1,1 % (p <0,05).

Відмінності в матеріально-технічному, сервісному забезпеченні 
та організації прийому у комунальних та приватних закладах позна-
чаються на обслуговуванні пацієнтів та їх задоволеності одержаною 
допомогою. Задоволені якістю наданої медичної допомоги 46,9±2,4 % 
пацієнтів у комунальних КДЦ, у приватних 93,6±1,4 % (p <0,05). Не 
зовсім задоволені у комунальних КДЦ — 28,1±2,2 % і зовсім не задо-
волені 24,9±2,1 %. У приватних діагностичних центрах не зовсім за-
доволені наданою медичною допомогою 6,4±1,4 %, а не задоволених 
не виявлено. Графік роботи лікарів задовольняє 49,2±2,4 % пацієнтів 
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комунальних і 94,6±1,3 % приватних КДЦ (p <0,05). Задоволені ор-
ганізацією роботою реєстратури 54,5±2,4 % пацієнтів комунальних і 
98,0±0,8 % приватних закладів (p <0,05). Задоволені ставленням пер-
соналу до пацієнтів 77,1±2,0 % та 98,6±0,7 %, відповідно (p <0,05).

Програмою соціологічного дослідження було передбачене ви-
вчення причин, через які пацієнти комунальних КДЦ не звернулись 
до приватних закладів, а пацієнти приватних КДЦ не звернулись до 
комунальних закладів.

На питання, адресоване пацієнтам комунальних КДЦ: «Чому Ви 
не звернулись до приватного закладу?», 98,6±0,6 % респондентів 
відповіли — дорогі послуги, 92,2±1,3 % — лікарі призначають дорогі 
медикаменти.

На питання, поставлене пацієнтам приватних закладів: «Чому Ви 
не звернулись до комунального закладу?» — 98,0±0,8 % відповіли: 
«Що все рівно доведеться оплачувати послуги». Іншими причинами 
відмови у зверненні до комунального КДЦ було неуважне ставлення 
медичного персоналу (91,6±1,6 %), великі черги (80,1±2,3 %) та неза-
довільне оснащення комунальних закладів діагностичним обладнан-
ням (66,2±2,7 %).

Наявність платних послуг у комунальних КДЦ засвідчують і ре-
зультати опитування пацієнтів даних закладів, які підтвердили, що їм 
доводилось платити за лабораторні аналізи (90,8±1,4 %), діагностич-
ні обстеження (97,3±0,8 %), ін’єкції та інші маніпуляції (95,2±1,1 %).

Таким чином, проведене соціологічне дослідження дозволило 
провести порівняльний аналіз і дати характеристику стану організації 
вторинної амбулаторної допомоги дорослому населенню м. Києва у 
комунальних та приватних КДЦ.

Встановлено, що на попит пацієнтів на медичні послуги впли-
ває рівень доходів і платоспроможність населення, а також імідж 
медичного закладу (оснащення, кадри, технології, якість медичної 
допомоги).

Показано, що в умовах скорочення фінансових можливостей ко-
мунального сектора, значного скорочення витрат держави на вторин-
ну амбулаторну допомогу, загострюються проблеми доступності та 
якості медичної допомоги.

Результати проведеного соціологічного дослідження порівняні 
з результатами аналогічних досліджень інших авторів. На існуван-
ня проблем у забезпеченні якості та доступності амбулаторної до-
помоги, виявлених у ході соціологічних опитувань пацієнтів, вказує 
багато дослідників (Москаленко В. Ф.,2008; Лехан В. М.,2009; Ор-
лова Н. М.,2010, Шевченко М. В., 2011). У той же час, соціологічне 
дослідження задоволеності пацієнтів у новостворених комунальних 
КДЦ, у порівнянні з приватними КДЦ, здійснене нами вперше.
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Результати проведеного дослідження засвідчили, що існуюча си-

стема надання вторинної амбулаторної допомоги у комунальних КДЦ 
м. Києва не забезпечує сучасні потреби населення. Порівняльний 
аналіз результатів соціологічного опитування пацієнтів комунальних 
та приватних КДЦ дає підстави стверджувати, що існує необхідність 
наукового обґрунтування нової оптимізованої моделі КДЦ для на-
селення великого міста з використанням форм і моделей державно 
приватного партнерства (Панова Т.В., 2015).

Висновки. У статті представлені результати аналізу матеріалів 
соціологічного опитування дорослих пацієнтів муніципальних і приват-
них КДЦ м. Києва, які дозволили отримати додаткову характеристику 
їх роботи за багатьма параметрами, не відображеними в офіційній 
статистиці. Порівняльний аналіз результатів анкетування засвідчив, 
що існуюча система надання вторинної амбулаторної допомоги в 
комунальних КДЦ не відповідає сучасним потребам населення, що 
дає підстави стверджувати про необхідність наукового обґрунтуван-
ня можливостей оптимізації вторинної медичної допомоги населенню 
великого міста, яка надається в амбулаторних умовах. Результати со-
ціологічного дослідження будуть використані при обґрунтуванні моде-
лі КДЦ на принципах державно-приватного партнерства.
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Результаты социологического опроса пациентов 

коммунальных и частных консультативно-
диагностических центров г. Киева

О. К. Толстанов, В. М. Михальчук, В. В. Кравченко
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Социологическая оценка удовлетворенности насе-

ления медицинской помощью является важной информационной 
составляющей для осуществления научно обоснованной управлен-
ческой деятельности в системе здравоохранения.

Цель. Осуществить сравнительный анализ удовлетворенности 
пациентов коммунальных и частных консультативно-диагностиче-
ских центров (КДЦ) организацией медицинской помощи.

Материалы и методы. По специально разработанной програм-
ме в 2017 в г. Киеве проведено социологическое исследование, кото-
рое охватило 437 пациентов в двух коммунальных и 296 пациентов 
в двух частных КДЦ.

Результаты исследования. Сокращение финансовых возмож-
ностей коммунального сектора здравоохранения влияет на качество 
и доступность медицинской помощи. Удовлетворены качеством ока-
занной медицинской помощи только 46,9 ± 2,4 % пациентов комму-
нальных КДЦ, в частных — 93,6 ± 1,4 % (p <0,05). Согласно ответов 
респондентов в коммунальных КДЦ, 90,8 ± 1,4 % из них платили за 
лабораторные исследования, 97,3 ± 0,8 % за диагностические обс-
ледования, 95,2 ± 1,1 % за инъекции и другие манипуляции.

Выводы Существующая система предоставления вторичной 
медицинской помощи в коммунальных КДЦ не соответствует совре-
менным потребностям населения и нуждается в оптимизации.

Ключевые слова: социологический опрос, пациенты, комму-
нальный и частный консультативно-диагностический центр.

The results of a sociological survey of patients in communal 
and private counseling and diagnostic centers in Kyiv

O. K. Tolstanov, V. M. Mykhalchuk, V. V. Kravchenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. A sociological assessment of the population’s 

satisfaction with medical care is an important information component for 
the implementation of scientifi cally based management in the health care 
system.

Aim. To conduct a comparative analysis of the patients’ opinions 
of public and private consultative and diagnostic centers (CDC) and the 
organization of medical care.
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Materials and methods. According to a specially developed program 

of 2017 in Kyiv, a sociological study was conducted, which involved 437 
patients from two communal CDCs and 296 patients from two private CDCs.

Results. Reducing the fi nancial capacity of the public health sector 
affects the quality and accessibility of health care. Only 46.9 ± 2.4 % of 
patients in communal CDCs have been satisfi ed with the quality of medical 
care, in private the number is 93.6 ± 1.4 % of patients (p <0.05). According 
to responses of patients from communal CDCs, 90.8 ± 1.4 % of patients 
paid for laboratory tests, 97.3 ± 0.8 % -for diagnostic examinations, 95.2 
± 1.1 % -for injections and other manipulations.

Conclusions. The existing system of providing secondary medical 
care in communal CDCs does not meet the modern needs of the 
population and needs to be optimized.

Key words: sociological survey, patients, municipal and private 
consultative and diagnostic center.
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ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
ПРИ ПРЕГАНГЛІОНАРНИХ УШКОДЖЕННЯХ 

ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ
І. Б. Третяк

ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН 
України», м. Київ

Вступ. Травма плечового сплетення є одним із найважчих уш-
коджень периферичної нервової системи, що призводить до стійкої 
інвалідизації потерпілих. У випадках прегангліонарних ушкоджень 
плечового сплетення чи не єдиним методом відновлення втраченої 
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функції кінцівки є методика хірургічного лікування, що полягає у від-
новленні функції більш важливого у функціональному відношенні 
нерва за рахунок менш важливого — методика невротизації.

Мета. Розробка комплексного підходу до планування та прове-
дення хірургічних втручань, поліпшення результатів лікування хворих 
з прегангліонарними ушкодженнями плечового сплетення.

Матеріали та методи. Робота ґрунтується на підставі аналізу 
результатів дослідження 254 хворих з тяжкими, прогностично не-
сприятливими ушкодженнями плечового сплетення, що проходили 
лікування в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
НАМН України» в період з 2006 по 2015 р. Всіх хворих з тяжкими 
травмами плечового сплетення за ступенем ушкодження розділено 
на три групи. Перша група — хворі з тотальним варіантом ушкоджен-
ня — 117 чоловік; друга група — з ушкодженнями плечового сплетін-
ня з переважним ураженням верхнього пучка (Дюшена –Ерба), — 98 
спостережень; третя — з переважним ураженням нижнього пучка 
(Дежерін-Клюмпке )– 39 пацієнтів.

Результати. В роботі проведено обговорення особливостей пла-
нування обсягу хірургічних втручань у пацієнтів з різним ступенем 
ушкодження структур плечового сплетення. Використовуючи комп-
лексний підхід до планування хірургічних втручань у різних групах 
пацієнтів, нам вдалось досягти у випадках тотальних прегангліонар-
них ушкоджень плечового сплетіння часткового відновлення функції 
окремих груп м’язів. Так у 64 пацієнтів із 117 (54,7 %) відмічено задо-
вільне (М4-М5 відновлення функції двохголового та дельтовидного 
м’язів, та відновлення чутливості до S3-S4), проте це давало змогу 
значно розширити обсяг користування ушкодженою кінцівкою.

Висновки. Результати лікування уражень нижнього пучка плечо-
вого сплетення — маловтішні. Найкращих результатів відновлення 
функції досягнено при ураженні, переважно, верхнього пучка — по-
зитивний результат в 95,9 % випадків.

Ключові слова: ушкодження плечового сплетення, авульсія, не-
вротизація.

Вступ. Застосування мікрохірургічної техніки, що широко впро-
ваджені в медицині в останні десятиріччя, призвело до суттєвого по-
ліпшення результатів хірургічного лікування хворих з травмою нервів, 
проте у випадках тяжких та давніх ушкоджень плечового сплетення 
результати лікування залишаються невтішними. Травма плечового 
сплетення є одним із найважчих ушкоджень периферичної нервової 
системи, що призводить до стійкої інвалідизації потерпілих. При ушко-
дженнях плечового сплетення до 60 % потерпілих залишаються інва-
лідами, а при тяжких ушкодженнях плечового сплетення, коли відмі-
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чається відрив корінців від спинного мозку — в жодному з випадків не 
спостерігалося повноцінного відновлення функції кінцівки. Для досяг-
нення позитивних результатів у лікуванні хворих з травмою плечового 
сплетення суттєве значення має комплексний підхід до планування 
хірургічного втручання, його проведення та раннього реабілітаційного 
лікування. Суттєвим резервом поліпшення результатів хірургічного лі-
кування хворих з тяжкими, прогностично несприятливими ушкоджен-
нями плечового сплетення є максимально повне залучення компен-
саторних та регенераторних властивостей нервової системи.

Мета. Розробка комплексного підходу до планування та прове-
дення хірургічних втручань, поліпшення результатів лікування хворих 
з прегангліонарними ушкодженнями плечового сплетення.

Матеріали та методи дослідження. Робота ґрунтується на 
підставі аналізу результатів дослідження 254 хворих з тяжкими, про-
гностично несприятливими ушкодженнями плечового сплетення, що 
проходили лікування в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова НАМН України» в період з 2006–2015 роки.

Розподіл за статевою ознакою спостерігався наступнім чином: 
всього спостерігалося 192 (75,6 %) чоловіків та 62 (24,4 %) особи жі-
ночої статі, вік яких був від 16 до 67 років, пересічно 31,2 роки.

Всіх хворих з тяжкими травмами плечового сплетення за ступе-
нем ушкодження розділено на три групи. Перша група — хворі з то-
тальним варіантом ушкодження — 117 чоловік; друга група — з ушко-
дженнями плечового сплетіння з переважним ураженням верхнього 
пучка (Дюшена — Ерба) — 98 спостережень; третя — з переважним 
ураженням нижнього пучка (Дежерін — Клюмпке) — 39 пацієнтів.

Для оцiнки стану порушення рухової функцiї нерва та її вiднов-
лення пiсля оперативного втручання, а також для вивчення розладiв 
чутливостi ми використовували загальноприйняту схему англiйських 
хiрургiв R. B. Zachary та W. Holmes (1946), австрійського хірурга Н. 
Millesi, модифіковану Ленiнградським НДI нейрохiрургiї [1]. За згада-
ною шкалою, рухова функція оцінюється за здатністю до скорочення 
м’язів від М0-М5 та чутливості S0-S5.

Серед методів хірургічного лікування у пацієнтів з прегангліонар-
ними ушкодженнями плечового сплетення найчастіше використову-
валась методика невротизації (nerve transfer) — відновлення функції 
більш важливого нерва за рахунок зшивання чи аутопластики з менш 
важливим у функціональному значенні нервом [2; 3; 5].

Попередні результати проведеного лікування проводились нео-
дноразово, починаючи з трьох місяців. Віддалені результати прове-
деного лікування вивчалися в терміни від 8 місяців до 5 років шляхом 
повторних неврологічних оглядів і застосування додаткових електро-
фізіологічних методів дослідження.
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В переважній більшості випадків хворі з травмою плечового 

сплетення оперовані в термін, що не перевищує чотирьох місяців.
Результати. Найбільш раннє та адекватне уявлення про харак-

тер, ступінь та протяжність ушкоджень плечового сплетення та його 
довгих гілок дає інформацію комплексний аналіз даних клініко-не-
врологічного, електронейроміографічного дослідження та даних 
магніто-резонансної томографії шийного відділу хребта та спинного 
мозку, паравертебральних структур та дельтовидно-грудної області.

Серед хірургічних методик найбільше значення на результатах 
лікування хворих з ушкодженням плечового сплетення має викори-
стання мікрохірургічної техніки, методик ортопедичної корекції та 
довготривалої електростимуляції структур плечового сплетення [4]. 
Надзвичайно важливе значення в хірургії плечового сплетення має 
застосування функціонального принципу — відновлення в першу 
чергу найбільш важливих у функціональному відношення рухів. Для 
успішного функціонування верхньої кінцівки найбільш важливо до-
сягнути відновлення основних рухів — згинання передпліччя, відве-
дення плеча, згинання, розгинання кисті, пальців. Суттєве значення 
має і відновлення чутливості кисті.

Для кожного із рівнів ушкодження плечового сплетення та при 
різних варіантах ушкодження плечового сплетення існує своя стра-
тегія та принципи хірургічного лікування. У випадках відриву корінців 
плечового сплетення єдиним методом поліпшення функції кінцівки є 
використання методики невротизації нервів. Проте структури, що під-
лягають невротизації різні у кожній з наведених груп.

В першій групі (Тотальний відрив С5-Т1 корінців) число нервів до-
норів, котрі можна було б використати до реконструктивного втручання 
за даного виду ушкодження є досить обмеженим. За таких обставин ви-
користовують міжреберні нерви, додатковий спінальний нерв, діафраг-
мальний, під’язиковий, С7 нерв протилежної сторони, нерви шийного 
сплетення. Оскільки всіх нервів донорів явно не достатньо для повного 
відновлення функції кінцівки, скоріше мова іде про часткове відновлен-
ня пріоритетних рухів, то варіантів використання цих нервів донорів для 
відновлення функції тих чи інших структур плечового сплетення може 
бути надзвичайно багато і залежить від уявлень хірурга про біомеханіку 
кінцівки та пріоритетність відновлення того чи іншого руху. Основні варі-
анти невротизації плечового сплетення, які нами використано при його 
тотальному ушкодженні подано в таблиці 1.

Для відновлення достатнього обсягу рухів у плечовому суглобі 
нервами-рецепієнтами за даного варіанту ушкоджень ми обрали як 
пахвовий, так і надлопатковий нерви. Невротизація згаданих нервів 
проводиться за рахунок частини волокон додаткового нерва та рухо-
вих гілок шийного сплетення.
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Таблиця 1

Основні варіанти невротизації плечового сплетення при його 
тотальному ушкодженні

Нерви донори
(Проксимальний відрізок)

Структури, що інервуються
(Дистальний відрізок)

Додатковий нерв Надлопатковий нерв; м’язовошкірний нерв, 
променевий нерв 

Діафрагмальний нерв М’язовошкірний нерв; надлопатковий нерв, 
пахвовий нерв

Міжреберні нерви М’язовошкірний нерв; медіальна ніжка 
серединного

Нисхідна гілка під’язико-
вого нерва Пахвовий нерв; променевий нерв

Нерви шийного сплетення Латеральна чи медіальна ніжки серединного

Згинання передпліччя за даного варіанту ушкоджень найбільш 
повноцінно відновлюється при прямому зшиванні діафрагмального 
нерва чи 2-4 міжреберних нервів з м’язово-шкірним.

М’язову гілку променевого нерва, що іннервує довгу головку 
трьохголового м’яза чи променевий нерв для відновлення функції 
розгинання передпліччя через вставку зшивали із гілкою додаткового, 
що і нервує кивальний м’яз, та низхідною гілкою під’язикового нерва.

Медіальну ніжку серединного нерва з’єднували через вставку із 
руховими волокнами грудоспинного нерва протилежної сторони.

Латеральну ніжку серединного нерва з шкірними гілками С2-С4 нервів.
Іншим варіантом відновлення функції верхньої кінцівки при тоталь-

ному прегангліонарному варіанті ушкодження плечового сплетення є 
більш сконцентрований варіант невротизації, що дає можливість більш 
стабільно, більш прогнозовано відновити в достатній мірі ефективні 
рухи у плечовому суглобі за рахунок невротизації n. suprascapularis 
однією з гілок додаткового нерва, дельтовидного м’яза за рахунок від-
новлення функції пахвового нерва шляхом зшиванням через вставку 
із іншою гілкою додаткового та нисхідною гілкою під’язикового; актив-
не згинання передпліччя забезпечується шляхом відновлення функції 
двохголового м’яз невротизацією м’язово-шкірного нерва — діафраг-
мальним, активне розгинання кисті за рахунок невротизації промене-
вого нерва грудоспинним нервом протилежної сторони. За умови до-
статнього функціонального відновлення цих основних м’язових груп і, 
відповідно, базових рухів верхньої кінцівки (відведення плеча, згинан-
ня передпліччя, розгинання кисті) розширити функцію кінцівки можна 
за рахунок операції Моберга, що полягає в тенодезуванні глибоких 
згиначів пальців при згинанні в кистьовому суглобі та артродезуванні 
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міжфалангового суглоба І пальця в положенні розгинання. В резуль-
таті такої операції згинання в кистьовому суглобі дозволяло пасивно 
розігнути пальці, а при активному розгинанні кисті пальці пасивно зги-
налися. За такого способу реконструкції при тотальному варіанті ушко-
дження плечового сплетення велике значення надавaли відновленню 
чутливості долоні та пальців за рахунок невротизації латеральної ніж-
ки серединного нерва гілками шийного сплетення.

Друга група хворих — з незворотнім ушкодженням переважно 
верхнього стовбура плечового сплетення, чи одночасного ураження 
верхнього та середнього стовбурів. За такого варіанту ушкоджень мож-
ливості реконструктивної хірургії значно розширюються, тому можливі 
різноманітні варіанти відновлення втрачених функцій кінцівки.

Варіант перший як і у випадку тотального ушкодження плечового 
сплетення. Проводиться невротизація надлопаткового нерва гілками 
додаткового, м’язово-шкірного — діафрагмальним чи міжреберними.

Інший варіант відновлення функції м’язовошкірного нерва за ра-
хунок медіального грудного нерва а відведення плеча забезпечуєть-
ся за рахунок невротизації надлопаткового нерва гілкою додаткового, 
а пахвового — зшиванням через вставку із діафрагмальним нервом.

Надзвичайно цікавим варіантом відновлення функції верхнього пуч-
ка — використання рухових волокон ліктьового нерва для відновлення 
функції мязово-шкірного, а передні гілки пахвового нерва невротизують-
ся гілкою променевого, що інервує довгу головку трьохголового м’яза.

При відриві лише 5 спінального нерва відновлення функції від-
ведення плеча досягається невротизацією надлопаткового нерва гіл-
кою додаткового, а пахвового — гілкою трьохголового, діафрагмаль-
ним, грудоспинним нервом, чи руховими волокнами ліктьового.

При вираженому травматичному ушкодженні структур плечового 
сплетення, коли із функціонуючих залишаються лише С8-Т1 спіналь-
ні нерви, що клінічно проявляється збереженням функції ліктьового 
нерва, розширення функції кисті, коли збережені функція ліктьового 
згинача кисті, згинача IV, V пальців, приведення І пальця та частково 
функція власних м’язів кисті проводилось у два етапи — на першо-
му проводили атрородез кистьового суглоба, в подальшому згиначі 
пальців підшивались до згинача V пальця, а розгиначі пальців — до 
ліктьового згинача кисті. Відновлення ж функції згинання в ліктьо-
вому суглобі, та забезпечення активних рухів у плечовому суглобі 
здійснюється за рахунок невротизації відповідних нервів за рахунок 
діафрагмального, додаткового, рухових гілок шийного, та контрлате-
рального грудоспинного нерва.

Третя група хворих — при різноманітних варіантах незворот-
них ушкоджень, переважно, середнього та нижнього стовбурів. Таки-
ми варіантами можуть бути:
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1) при збереженні С5 спінального нерва, коли функція надлопат-

кового та пахвового нервів не порушена, що проявляється наявніс-
тю відведення плеча, більшу увагу можна зосередити на відновленні 
більш медіальних структур плечового сплетення.

За такого варіанту ушкодження пропонується мязово-шкірний 
нерв відновити за рахунок невротизації діафрагмальним чи міжре-
берними, а потужній донор додатковий нерв, чи грудоспинний нерв 
протилежної сторони через вставки використати для невротизації 
медіальної ніжки серединного нерва. Відновлення чутливості на до-
лоні можливо забезпечити за рахунок невротизації латеральної ніжки 
серединного нерва структурами шийного сплетення.

2) при збереженні функції С5 та С6 спінальних нервів, коли не 
страждає відведення плеча та згинання передпліччя. Такі рухові до-
нори як діафрагмальний та додатковий доцільно використати для 
відновлення згинання та розгинання кисті за рахунок невротизації 
медіальної ніжки серединного нерва та рухових волокон промене-
вого нерва. Ефективною є методика невротизації кінцевих м’язових 
гілок м’язів згиначів пальців за рахунок частини рухових гілок м’язе-
во-шкірного нерва.

Відновлення чутливості, як і в попередньому випадку, досяга-
ється аутопластикою латеральної ніжки серединного нерва гілками 
шийного сплетення.

3) з відривом С8 та Т1 спінальних нервів, незворотнім ушко-
дженням нижнього пучка основною метою реконструктивних втру-
чань на структурах плечового сплетення є відновлення чутливості 
долоні за рахунок невротизації латеральної ніжки серединного нерва 
гілками шийного сплетення. Використовується методика невротиза-
ції кінцевих м’язових гілок м’язів згиначів пальців за рахунок частини 
рухових гілок м’язево-шкірного нерва. Відновлення рухової функції 
ушкодженої кінцівки за даного варіанту ушкодження більш прогнозо-
вано досягається шляхом транспозиції м’язів передпліччя.

Використовуючи комплексний підхід до планування хірургічних 
втручань у різних групах пацієнтів нам вдалось досягти у випадках 
тотальних прегангліонарних ушкоджень плечового сплетіння, част-
кового відновлення функції окремих груп м’язів — у 64 пацієнтів із 
117 (54,7 %) відмічено задовільне (М4-М5 відновлення функції двох-
голового та дельтовидного м’язів, та відновлення чутливості до S3-
S4), проте це давало змогу значно розширити обсяг користування 
ушкодженою кінцівкою. Найкращих результатів відновлення функції 
досягнено при ураженні, переважно, верхнього пучка — позитивний 
результат в 95,9 % випадків. Результати лікування уражень нижнього 
пучка плечового сплетення — маловтішні. З рухових функцій вдава-
лось відновити згинання пальців до М3 в 43,6 % випадків. Переваж-
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но, відмічено поліпшення чутливості кисті до S3-S4. Відновлення ко-
рисних рухів досягалася за рахунок транспозиції мязів.

Проте, не менше ніж відновлення рухів у кінцівці має значення і 
відновлення чутливості, оскільки її відсутність позбавляє механізму 
зворотнього звя’зку, обмежує контроль за виконанням руху. Особли-
во важливим є відновлення захисної чутливості, що запобігає пов-
торному травмуванню кінцівки та приєднанню інфекції.

Висновки. Впровадження функціонального принципу в рекон-
структивній хірургії, використання різних методик невротизації м’я-
зів, застосування комплексного підходу до планування хірургічних 
втручань у різних групах пацієнтів дало змогу досягнути часткового 
відновлення функції кінцівки навіть у випадках найбільш важкого то-
тального ушкодження плечового сплетення.

Найбільш ефективною методика невротизації виявилась при 
ураженнях верхнього стовбура плечового сплетення — в 95,9 % ви-
падків досягнуто позитивного результату. Невротизація структур ниж-
нього стовбура при відриві С8-Т1 спінальних нервів — малоефек-
тивна. За даного варіанту ушкоджень вищою є ефективність методик 
транспозиції м’язів та невротизації кінцевих м’язових гілок.
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Особенности хирургического лечения при 
преганглионарных повреждениях плечевого сплетения

И. Б. Третяк
ГУ «Институт нейрохирургии имени акад. А. П. Ромоданова НАМН 

Украины», г. Киев
Вступление. Травма плечевого сплетения является одним 

из наиболее тяжелых повреждений периферической нервной 
системы, что приводит к стойкой инвалидизации потерпевших. В 
случаях преганглионарных повреждений плечевого сплетения чуть 
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ли не единственным методом восстановления потерянной функ-
ции конечности является методика хирургического лечения, кото-
рая заключается в восстановлении функции более важного в функ-
циональном отношении нерва за счет менее важного — методика 
невротизации.

Цель. Разработка комплексного подхода к планированию и прове-
дению хирургических вмешательств, улучшение результатов лечения 
больных с преганглионарными повреждениями плечевого сплетения.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лече-
ния 254 больных с тяжелыми, прогностически неблагоприятными 
повреждениями плечевого сплетения, которые проходили лечение 
в ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН 
Украины» в период с 2006 по 2015 г. Всех больных с тяжелой травмой 
плечевого сплетения распределено на три группы. Первая группа — 
больные с тотальным вариантом повреждения — 117 человек; вто-
рая группа — с повреждением верхнего ствола (Дюшена –Эрба), — 
98 наблюдений; третья — повреждения нижнего ствола плечевого 
сплетения (Дежерин-Клюмпке) — 39 пациентов.

Результаты. В работе проведено обсуждение особенностей 
планирования объема хирургических вмешательств у пациентов 
с разной степенью повреждения структур плечевого сплетения. 
Используя комплексный подход к планированию хирургических 
вмешательств в разных группах пациентов, нам удалось достичь в 
случаях тотальных преганглионарных повреждений плечевого спле-
тения частичного восстановления функции отдельных групп мышц. 
Так у 64 пациентов из 117 (54,7 %) отмечено удовлетворительное 
(М4-М5) восстановление функции двухглавой и дельтовидной мышц 
и восстановление чувствительности до S3-S4.

Выводы. Результаты лечения повреждений нижнего ствола 
плечевого сплетения мало утешительные. Наилучших результатов 
восстановления функции достигнуто при повреждениях верхнего 
ствола — положительный результат в 95,6 % случаев.

Ключевые слова: травма плечевого сплетения, авульсия, не-
вротизация.

Peculiarities of surgical treatment of the preganglionic 
brachial plexus injuries

I. B. Tretyak
The State Institution Romodanov Neurosurgery Institute National Academy 

of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv
Introduction. The brachial plexus injury (BPI) is one of the severest 

traumas to peripheral nervous system that leads to severe permanent 
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disability. The strategy of surgical treatment is strongly dependent 
on the level and type of BPI. The neurotmetic type of injuries requires 
predominantly grafting technique. Preganglionic BPI requires nerve 
transfer technique: the replacement of an important, but damaged nerve 
with a less important nerve. The axonotmetic type of BPI requires both — 
implementation of grafting and transfer techniques as well as chronic 
electrical stimulation of BP structures, free fl ap muscle or tendon transfers. 
Pain treatment strategies in patients with BPI are also enlightened in 
this study: both neuromodulation and neuroablation techniques provide 
appropriate level of pain relief.

Aim. To develop complex surgical strategy and evaluate the 
outcomes of surgical treatment of patients with different types of BPI.

Materials and methods. 254 adult patients with severe BPI with 
poor recovery prognosis were included into the study during 2006-2015. 
All the patients were divided into 3 groups: 117 patients with total brachial 
plexus palsy, 98 with upper- trunk palsy and 39 patients with lower- trunk 
palsy.

Results. The complex surgical treatment strategy in patients with 
BPI allowed us to achieve positive outcomes: in 64 out of 117 (54,7 %) 
patients with total preganglionic BP palsy we observed M4-M5 recovery 
of deltoid and biceps muscles of the shoulder.

Conclusions. The outcomes of treatment of patients with lower 
trunk palsy remain poor. The restoration of shoulder abduction and elbow 
fl exion in patients with total BP palsy allowed them to expand range of 
motion in the injured extremity to a certain level. The best outcomes 
were achieved predominantly in patients with upper trunk palsy, positive 
outcomes were achieved in 95,9 % of cases.

Key words: brachial plexus injury, avulsion, nerve transfer.
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МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ 
ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОЇ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ 

АЛОПЛАСТИКИ ПРИ ПАХВИННИХ ГРИЖАХ
Я. П. Фелештинський, А. В. Коханевич, В. Ф. Ватаманюк 

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

Вступ. Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика 
(ТАРР) все ширше впроваджується в хірургічну практику при пахвин-
них грижах. Частота рецидивів пахвинних гриж після ТАРР залиша-
ється на рівні 5,3-10 %

Мета. Покращення результатів хірургічного лікування пахвинних 
гриж шляхом використанням модифікованого способу ТАРР.

Матеріали та методи. Проведено аналіз хірургічного лікування 
пахвинних гриж у162 хворих. У першій групі (81 хворий) виконувалась 
класична методика ТАРР, у другій групі (81хворий) — модифікована 
нами методика ТАРР, яка виконувалась з використанням сітчастого 
імплантату більшого розміру та фіксація його клеєм на рівні здухвин-
них судин та іліопубічного тракту.

Результати та висновки. Віддаленні результати показали, що 
модифікований спосіб ТАРР при пахвинних грижах у порівнянні з 
класичним способом сприяє зменшенню частоти хронічного післяо-
пераційного болю до 2,66 % проти 8 % та післяопераційних рециди-
вів до 1,4 % проти 6,9 %.

Ключові слова: пахвинна грижа, рецидиви, модифікована ТАРР, 
класична ТАРР, сітчастий імплантат.

Вступ. За останні роки трансабдомінальна преперитонеальна 
алопластика (ТАРР) все ширше впроваджується в хірургічну прак-
тику при пахвинних грижах в зв’язку з малотравматичністю, корот-
ким терміном перебування хворих в стаціонарі та більш швидкою 
післяопераційною реабілітацією у порівнянні з відкритими хірур-
гічними втручаннями [1; 2; 4; 5]. В той же час, частота рецидивів 
пахвинних гриж після ТАРР залишається на рівні 5,3-10 % [1; 4; 7]. 
Основними причинами рецидиву пахвинних гриж після ТАРР вва-
жають недостатнє перекриття сітчастим імплантатом медіальної та 
латеральної пахвинних ямок в зв’язку з малим розміром сітчастого 
імплантату та відсутність фіксації його на рівні здухвинних судин [2; 
4; 5; 6; 7].

На наш погляд, удосконалення ТАРР шляхом використання сі-
тчастого імплантату більшого розміру та фіксації його на рівні зду-
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хвинних судин підвищить ефективність цієї операції та сприятиме 
зниженню частоти рецидивів.

Мета: покращення результатів хірургічного лікування пахвинних 
гриж шляхом використанням модифікованого способу ТАРР.

Матеріали і методи. В нашій клініці за період з 2011 по 2017 рр. 
було проведено хірургічне лікування пахвинних гриж з використан-
ням ТАРР у 162 хворих віком від 25 до 75 років. Всі хворі чоловічої 
статі. Коса пахвинна грижа спостерігалась у 92 (56,7 %) хворих; пря-
ма –у 52 (32,1 %); двобічні пахвинні грижі діагностовано у 14 (8,64 %) 
хворих. В залежності від методики ТАРР хворі були розділені на дві 
групи. У першій групі (81 хворий) виконувалась класична методика 
ТАРР. В другій групі (81 хворий) — модифікована нами ТАРР (патент 
на корисну модель № 113997 від 27.02.2017р.) [3]. Групи хворих були 
порівняними за віком та локалізацією пахвинної грижі. Традиційна 
ТАРР передбачала виділення грижового мішка та мобілізацію препе-
ритонеального простору на рівні зв’язки Купера та здухвинних судин, 
а також розміщення сітчастого поліпропіленового імплантату розмі-
рами 8x12см на рівні цих анатомічних структур. Фіксація сітки вико-
нувалась лише по її верхньомедіальному краю з використанням гер-
ніостеплера «SECURESTRAP». Модифікований нами спосіб ТАРР, 
який виконувався у хворих другої групи, відрізнявся від класичного 
тим, що мобілізація парієтальної очеревини виконувалась на 3-4см 
нижче зв’язки Купера та на 3-4см нижче латеральної та медіальної 
пахвинних ямок. Поліпропіленовий сітчастий імплантат розмірами 
12x15см розміщували на 3-4см нижче зв’язки Купера та пахвинних 
ямок. Фіксація сітки була комбінованою, а саме, механічна фіксація 
герніостеплером «SECURESTRAP» виконувалась до м’язів, апоне-
врозу та зв’язки Купера по верхньомедіальному краю, а в нижньола-
теральному краю на рівні здухвинних судин та іліопубічного тракту 
сітчастий імплантат фіксували за допомогою клею «Сульфакрилат». 
Операцію завершували закриттям дефекту парієтальної очеревини 
та дренуванням черевної порожнини поліхлорвініловим дренажем. У 
післяопераційному періоді з метою знеболення призначали кетарол 
1,0 г 2 рази на добу, дренаж видаляли на другу добу після операції.

Результати дослідження. В ранньому післяопераційному пері-
оді у 6 (7,31 %) хворих першої групи спостерігався виражений після-
операційний біль, що на наш погляд було зумовлено фіксацією сіт-
частого імплантату герніостеплером на ділянці іліопубічного тракту 
та мало місце пошкодження гілок статево-стегнового нерву. Серед 
хворих другої групи виражений післяопераційний біль спостерігався у 
1 (1,21 %) хворого. У хворих першої групи серома передочеревинно-
го простору пахвинної ділянки була діагностована під час ультразву-
кового дослідження у 5 (6,17 %), у другій групі — у 4 (4,93 %) випад-
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ках. Гематома калитки у першій групі спостерігалася у 2 (2,46 %), 
а у другій групі — у 3 (3,70 %) хворих. Серома передочеревинного 
простору у хворих першої та другої груп із середнім об’ємом рідини 
20,0±4,5 мл була ліквідована шляхом призначення нестероїдних про-
тизапальних препаратів (диклофенак, німесил) протягом 7,0±1,1 дня. 
Для лікування гематоми калитки, яка спостерігалася лише у хворих 
із пахвинно-калитковими грижами, використовували місцеві препа-
рати (ліотон-гель, долобене-гель), що сприяло її ліквідації протягом 
10,0±2,3 дня. Термін перебування у стаціонарі після операції у хво-
рих першої групи становив 1,8±0,6 дня, а другої групи — 1,8±0,5 дня.

Щодо віддалених результатів лікування, то вони були вивчені у 
термін від 1 до 5 років у 75 хворих першої групи, яким виконувалася 
класична ТАРР, та у 75 хворих другої групи після виконання моди-
фікованої нами ТАРР. Віддалені результати вивчали шляхом анке-
тування (за спеціально розробленою анкетою), повторних оглядів і 
виконання ультразвукового дослідження передньої черевної стінки 
та черевної порожнини. Із 75 обстежених хворих першої групи хро-
нічний післяопераційний пахвинний біль спостерігався у 6 (8,01 %), 
із 75 обстеженого хворого другої групи — у 2 (2,66 %). Ці ускладнен-
ня були ліквідовані шляхом виконання блокад з гідрокортизоном у 
ділянках больових точок і призначення нестероїдних протизапаль-
них препаратів (диклофенак, німесил). У 5 (6,66 %) хворих першої 
групи із 75 обстежених через 1–3 міс. після операції було виявлено 
рецидив пахвинної грижі, що підтверджувалось ультразвуковим до-
слідженням. Серед 75 обстеженого хворого другої групи після вико-
нання удосконаленої нами ТАРР рецидив пахвинної грижі виявлено 
у 1 (1,33 %) хворого.

Як видно, у хворих другої групи досягнуто значного покращення 
результатів лікування у порівнянні з першою групою. Такий результат 
досягнуто завдяки більш надійному укріпленню дефекту пахвинної ді-
лянки шляхом широкої мобілізації преперитонеального простору та 
більш широкого перекриття сітчастим імплантатом медіальної та ла-
теральної пахвинної ямок. Використання ширшого на 4 см та довшого 
на 3 см сітчастого імплантата дозволило оптимально перекрити ниж-
ній край пахвинного дефекту на рівні клубових судин, що є слабким 
місцем щодо виникнення повторного грижового дефекту. Крім цього, 
фіксація нижнього краю сітчастого імплантата клеєм «Сульфакрилат» 
на рівні клубових судин запобігає його зморщуванню та міграцію. Усе 
це забезпечує оптимізацію закриття дефекту пахвинної ділянки та лік-
відує потенційно слабке місце для рецидивування пахвинної грижі.

Висновок. Модифікований спосіб трансабдомінальної препе-
ритонеальної алогерніопластики при пахвинних грижах, за рахунок 
більш широкого перекриття медіальної та латеральної пахвинних 
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ямок сітчастим імплантатом та фіксації його клеєм на рівні здухвин-
них судин та іліопубічного тракту, у порівнянні з класичним способом, 
сприяє зменшенню частоти хронічного післяопераційного болю до 
2,66 % проти 8 % та післяопераційних рецидивів до 1,4 % проти 6,9 %.
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Модифицированный способ лапароскопической 
трансабдоминальной преперитонеальной аллопластики 

при паховых грыжах
Я. П. Фелештинский, А. В. Коханевич, В. Ф. Ватаманюк

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

Вступление. Трансабдоминальная преперитонеальна аллоп-
ластика (ТАРР) все шире внедряется в хирургическую практику при 
паховых грыжах. Частота рецидивов паховых грыжа после ТАРР ос-
тается на уровне 5,3-10 %

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения паховых 
грыж путем использованием модифицированного способа ТАРР.

Материалы и методы. Проведен анализ хирургического лече-
ния 162 больных с паховыми грыжами. В первой группе (81 боль-
ной) выполнялась классическая методика ТАРР, во второй группе 
(81 больной) — модифицированная нами методика ТАРР, которая 
выполнялась с использованием сетчатого имплантата большего 
размера (10х15см) и его фиксация на уровне подвздошных сосудов 
и илиопубического тракта клеем.
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Результаты и выводы. Отдаленные результаты показали, что 

модифицированный способ ТАРР при паховых грыжах по сравнению 
с классическим способом способствует уменьшению частоты хрони-
ческого послеоперационной боли до 2,66 % против 8 % и послеопе-
рационных рецидивов до 1,4 % против 6,9 %.

Ключевые слова: паховые грыжи, рецидивы, модифицирован-
ная ТАРР, классическая ТАРР, сетчатый имплантат.

Modifi ed method of laparoscopic transabdominal 
preperitoneal alloplasty in case of inguinal hernias
Y. P. Feleshtynskyi, A. V. Kokhanevych, V. F. Vatamaniuk

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Trans-abdominal pre-peritoneal (TAPP) alloplasty is 

increasingly introduced into surgical practice for inguinal hernias. The 
recurrence rate of inguinal hernia after TAPP remains at 5.3-10 %.

Aim. To improve results of surgical treatment of inguinal hernia by 
using a modifi ed method of TAPP.

Materials and methods. The surgical outcomes for 162 patients 
with inguinal hernia were analyzed. The fi rst group (81 patients) was 
treated by the classical TAPP method, the second group (81 patients) 
was treated by our modifi ed method of TAPP, which implies using the 
mesh implant of larger size, and its fi xation by glue at the level of the iliac 
vessels and illiopubic tract.

Results and conclusions. The long-term results have shown that 
modifi ed method of TAPP in case of inguinal hernias if compared to the 
classical one reduces the frequency of chronic postoperative pain to 2.66 % 
vs. 8 % and the incidence of postoperative recurrences to 1.4 % vs. 6.9 %.

Key words: inguinal hernia, recurrence, modifi ed TAPP, TAPP 
classic, mesh implant.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПОДРІБНЕННЯ РОСЛИННОЇ 
СИРОВИНИ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОТИАЛЕРГІЙНОГО ЗБОРУ
Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов

Національний фармацевтичний університет, м. Харків,
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків
Вступ. При опрацюванні технології зборів наукового обґрунту-

вання потребує стадія подрібнення лікарської рослинної сировини 
(ЛРС).

Мета. Визначення ступеня подрібнення ЛРС протиалергійного 
збору.

Матеріали і методи. Об’єкти — збір, водні витяжки. Кількісний 
вміст фенольних сполук досліджуваних фракцій збору різного ступе-
ня подрібнення визначали спектрофотометрично на приладі Optizen 
POP при довжині хвилі 270 нм у перерахунку на кислоту галову.

Результати і висновки. Ситовим аналізом встановлено вміст 
фракцій у зборі. Підтверджено найбільше вилучення фенольних спо-
лук із об’єднаної фракції з розміром часток ЛРС 0,5-3,0 мм. Одержані 
результати досліджень враховано при розробці промислової техно-
логії збору.

Ключові слова: збори, технологія, ступінь подрібнення, фе-
нольні сполуки.

Вступ. Складовою патогенезу низки захворювань у стоматології 
є запально-алергічний компонент. Як наслідок широкого використан-
ня лікарських препаратів, лікувально-профілактичних засобів, пласт-
мас, інших хімічних речовин, які контактують зі слизовою оболонкою 
порожнини рота та або червоною облямівкою губ, виникає контак-
тний алергічний стоматит, гінгівіт, хейліт [3]. У зв’язку з цим, своєчас-
ним завданням фармацевтичної технології є створення лікарських 
засобів для усунення означеної патології у формі лікарського рос-
линного збору [2].

Попередніми дослідженнями теоретично обґрунтовано і експе-
риментально підтверджено склад протиалергійного збору, який може 
бути використано і у стоматологічній практиці [4]. Проведено вивчен-
ня технологічних параметрів складової лікарської рослинної сирови-
ни (ЛРС) та фітозасобу.

Важливою стадією у виробництві зборів, яка потребує наукового 
обґрунтування, є стадія подрібнення ЛРС. Від подрібнення сировини 
залежить розмір часток, що впливає на площу поверхні екстракції си-
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ровини та інтенсивність першої стадії процесу екстрагування. Тому 
визначення ступеня подрібнення необхідно не тільки для розробки 
технологічного процесу, але й для забезпечення повноти вилучення 
біологічно активних речовин (БАР) під час екстракції, що буде впли-
вати на рівень фармакологічної активності при застосуванні [5; 6].

Мета роботи — дослідження впливу ступеня подрібнення ЛРС у 
лікарському рослинному зборі протиалергійної дії на вилучення БАР.

Матеріали та методи дослідження. Об’єкти вивчення — лі-
карський рослинний збір, який містить дозволену до медичного за-
стосування ЛРС — причепи траву, бузини квітки, фіалки траву, кро-
пиви листя, подорожника листя, солодки корені у співвідношенні 
2 : 1 : 3 : 1 : 2 : 1, складові рослинні інгредієнти, водні витяжки варіан-
тів протиалергійного збору.

Кількісний вміст фенольних сполук у досліджуваних зразках ва-
ріантів збору визначали спектрофотометрично на спектрофотометрі 
Optizen POP при довжині хвилі 270 нм у перерахунку на кислоту гало-
ву [1]. Для цього 1,0 (точна наважка) подрібненої фракції рослинного 
збору вміщували у колбу зі шліфом місткістю 100 мл та приливали 
30 мл води очищеної, екстрагували на водяній бані протягом 30 хв, 
повторювали процес екстракції ще двічі. Витяжку фільтрували через 
паперовий фільтр у мірну колбу місткістю 100 мл, доводили водою 
очищеною до позначки (розчин А).

1,00 мл розчину А поміщали в мірну колбу місткістю 50 мл та 
доводили водою очищеною до позначки. Паралельно вимірювали 
оптичну густину стандартного зразка кислоти галової, для чого 1,00 
мл розчину кислоти галової поміщали в мірну колбу місткістю 50 мл 
та доводили водою очищеною до позначки.

Приготування розчину стандартного зразка кислоти галової. 
0,0077 (точна наважка) кислоти галової розчиняли в мірній колбі міст-
кістю 50 мл у воді очищеній.

Вміст фенольних сполук (Х, %) у перерахунку на кислоту галову 
розраховували за формулою:

де А — оптична густина випробуваного розчину;
А0 — оптична густина стандартного зразка кислоти галової;
m0 — маса стандартного зразка кислоти галової, г;
m — маса наважки сировини, г;
W — втрата в масі при висушуванні сировини, %.
Результати. Кожен вид ЛРС, який входить до складу лікарського 

рослинного збору протиалергійної спрямованості, подрібнювали ок-
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ремо за допомогою млина, просіювали крізь набір сит, які застосову-
ються при аналізі рослинної сировини. Одержані фракції об’єднували 
у необхідній кількості відповідно до пропису і проводили фракційний 
аналіз одержаної рослинної суміші, результати розрахунків вмісту 
фракцій у зборі вносили у таблицю 1.

За даними фракційного аналізу встановлено, що вміст час-
ток у лікарському рослинному зборі становить: фракція 2,0–1,0 мм 
(41,56 %) > 1,0–0,5 мм (29,01 %) > 3,0–2,0 мм (16,74 %) > 0,5–0,25 мм 
(6,90 %) > 5,0–3,0 мм (4,88 %) > менше 0,25 мм (0,91 %).

Таблиця 1
Склад фракцій ЛРС протиалергійного збору

Фракції Вміст фракції у зборі, %
5,0–3,0 мм 4,88
3,0–2,0 мм 16,74
2,0–1,0 мм 41,56
1,0–0,5 мм 29,01
0,5–0,25 мм 6,90

менше, ніж 0,25 мм 0,91

Для визначення впливу ступеня подрібнення на вміст біологічно 
активних сполук у водних витяжках було проведено наступне дослі-
дження. Оскільки у розробленому фітозасобі переважали частки, що 
знаходилися в межах 0,5 – 3,0 мм, їх згрупували у варіант збору № 1, 
фракція відсіву (3,0 – 5,0 мм) — варіант № 2, а просіву (менше 0,25 
мм) — варіант № 3.

Спектри поглинання зразків водних витяжок з фракцій № 1-3 
протиалергійного лікарського рослинного збору, які одержано за до-
помогою спектрофотометру Optizen POP, відображено на рисунку.

Вміст фенольних сполук, які містилися у витяжках з фракцій про-
тиалергійного збору, наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Вміст фенольних сполук, які містилися у витяжках з досліджу-

ваних фракцій протиалергійного збору

Розмір часток у фракції Вміст ф енольних сполук, %
(у перерахунку на кислоту галову)

0,5–3,0 мм 7,22 ± 0,14
3,0–5,0 мм 6,29 ± 0,30

менше, ніж 0,25 мм 4,97 ± 0,07
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Рис. Спектри поглинання зразків водних витяжок з фракцій № 1-3 
протиалергійного лікарського рослинного збору

 Примітка: 1 — об’єднана фракція з розміром часток ЛРС 0,5–3,0 мм;
2 — фракція з розміром часток ЛРС 3,0 – 5,0 мм;
3 — фракція з розміром часток ЛРС менше, ніж 0,25 мм

На підставі отриманих результатів визначили, що максимальне 
вилучення досліджуваної групи БАР відбувалося при подрібненні 
рослинної сировини збору до розміру часток 0,5 – 3,0 мм.

Висновки. Встановлено найбільше вилучення фенольних спо-
лук з об’єднаної подрібненої фракції протиалергійного лікарського 
рослинного збору, розмір часток ЛРС якої знаходився в межах 0,5–
3,0 мм. Результати проведеного дослідження зі встановлення ступе-
ня подрібнення ЛРС розробленого збору були враховані при опрацю-
ванні промислової технології виробництва фітозасобу.
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Определение степени измельчения растительного сырья 
при разработке технологии противоаллергического сбора

Л. И. Шульга, И. А. Журавель, Т. Д. Губченко, А. Ф. Пиминов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,

Институт повышения квалификации специалистов фармации, г. 
Харьков

Введение. При разработке технологии сборов в научном обос-
новании нуждается стадия измельчения лекарственного раститель-
ного сырья (ЛРС).

Цель. Определение степени измельчения ЛРС противоаллерги-
ческого сбора.

Материалы и методы. Объекты — сбор, водные извлечения. 
Количественное содержание фенольных соединений исследуемых 
фракций сбора разной степени измельчения определяли спектрофо-
тометрически на приборе Optizen POP при длине волны 270 нм в 
пересчете на кислоту галловую.

Результаты и выводы. Ситовым анализом определено содер-
жание фракций в сборе. Подтверждено наибольшее извлечение фе-
нольных соединений из объединенной фракции с размером частиц 
ЛРС 0,5-3,0 мм. Полученные результаты исследований учтены при 
разработке промышленной технологии сбора.

Ключевые слова: сборы, технология, степень измельчения, 
фенольные соединения.

Determination of size reduction ratio or herbal raw material 
wile in technology development of antiallergic collection

L. I. Shulga, I. O. Zhuravel, T. D. Gubchenko, O. F. Piminov
National University of Pharmacy, Kharkiv,

Institute of Pharmacy Professionals Qualifi cation Improvement, Kharkiv
Introduction. Size reduction stage of herbal raw material (HRM) 

needs science-based justifi cation wile in technology development of its 
production.
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The purpose. To ascertain size reduction ratio of HRM of the 

antiallergic collection.
Materials and methods. The collection and aqueous extracts were 

subjects. The quantitative content of the phenolic compounds of the 
studied collection fractions of different reduction ratio was identifi ed by 
spectrophotometry, instrument Optizen POP, at the wavelength of 270 
nm in gallic acid equivalent.

Results and conclusions. Contents of the collection fractions were 
ascertain by sieve analysis. Maximum phenolic compounds recovery from 
combined fraction of HRM parts 0.5-3.0 mm was confi rmed. Obtained 
results of the research were allowed for wile in production technology of 
the collection.

Key words: collections, technology, size reduction ratio, phenolic 
compounds.
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УДК 616–036.12–092.12–084–036.82:615.8:613

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ОТ ФАКТОРОВ 

РИСКА К УПРАВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЕМ
Г. Л. Апанасенко, Л. Н. Волгина, Т. В. Куртян, 
Н. В. Морозов, И. Н. Олексенко, С. В. Редковец
Национальная медицинская академия последипломного

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Вступление. Мало кто из врачей задумывается о том, что всем 

происходящим в мире управляет энергия. В статье обсуждается 
фундаментальное положение о сущности жизни и здоровья как про-
явлении трансформации солнечной энергии в другие виды энергии 
(тепловую, механическую, электрическую и др.), используемые в 
процессах жизни.

Цель. Провести литературный анализ результатов исследова-
ния, которые подтверждают, что люди заболевают и преждевремен-
но умирают от потери здоровья, а хронические неинфекционные 
заболевания и коморбидность являются следствием снижения по-
тенциала здоровья.

Результаты. Утверждается, что эффективность внутриклеточ-
ного энергообразования как проявление функции митохондрий (ко-
нечный этап трансформаципи солнечной энергии) является показа-
телем устойчивости организма к внешним и внутренним негативным 
воздействиям. Это даёт возможность подойти к количественной 
оценке уровня здоровья (жизнеспособности) индивида. Существует 
уровень энергообразования, выше которого не регистрируются ни 
эндогенные факторы риска, ни сами заболевания. Ему дана коли-
чественная характеристика («безопасный» уровень здоровья). До-
казывается положение о том, что выход большинства популяции из 
«безопасной» зоны здоровья — непосредственная причина эпиде-
мии хронических неинфекционных заболеваний. Постулируется не-
обходимость в дополнение к «индустрии болезни» (учреждения МЗ) 
формирования «индустрии здоровья», в основе которой сохранение 
и повышение энергопотенциала биосистемы.

Выводы. Становится актуальной проблема формулировки новой 
парадигмы здравоохранения. Переход от дорогостоящей, но не оп-
равдавшей себя с точки зрения оздоровления населения «концепции 
постоянного совершенствования медицинской помощи населению» к 
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«концепции мониторинга, воспроизводства, сохранения и укрепления 
здоровья населения». При этом оздоровление должно осуществлять-
ся постоянно, а лечение при необходимости. В целях оздоровления 
постулируется необходимость в дополнение к «индустрии болезни» 
(учреждения МЗ) формирование «индустрии здоровья».

Ключевые слова: термодинамическая концепция здоровья, вну-
триклеточное энергообразование, диагностика здоровья, эпидемия 
хронических неинфекционных заболеваний, «индустрия здоровья».

Вступление. Мало кто из врачей задумывается о том, что всем 
происходящим в мире управляет энергия [7]. Её законы определяют 
существование Вселенной, нашей Планеты, всего живого и неживо-
го. Ну и, конечно, Человека. Учитываем ли мы в должной мере тот 
факт, что человек представляет собой открытую термодинамичес-
кую систему, функционирующую за счёт солнечной энергии, а его 
состояние во многом определяется законами термодинамики? Мно-
говековой опыт практического здравоохранения даёт отрицательный 
ответ на этот вопрос.

Цель. Провести литературный анализ результатов исследова-
ния, которые подтверждают, что люди заболевают и преждевремен-
но умирают от потери здоровья, а хронические неинфекционные 
заболевания и коморбидность являются следствием снижения по-
тенциала здоровья.

Результаты. Естествознание XIX века по праву гордилось двумя 
крупнейшими достижениями: разработкой материалистической кон-
цепции эволюции в науках о живой природе и разработкой концепции 
энергии в развитии физики. Поиск внутренней связи и противоречий 
между этими концепциями был предметом многих исследований. Так, 
К. А. Тимирязев еще в 1912 г. подчеркивал, что вопрос о космической 
роли растений является пограничной областью между двумя велики-
ми обобщениями прошлого века, между учением о рассеянии энер-
гии и учением о борьбе за существование. Однако попытки найти 
простые формальные связи и вывести на их основе энергетические 
принципы развития жизни оказались практически безрезультатными. 
Более того, непосредственное приложение термодинамических за-
конов к анализу явлений жизни привело к прямому противоречию: 
эволюция живых систем происходит в направлении, противополож-
ном указываемому вторым началом термодинамики (вместо дегра-
дации системы — рост энергии и повышение организации системы). 
Следовательно, согласно представлениям классической термодина-
мики, жизни как устойчивого явления не должно существовать. Но 
сам факт наличия и развития жизни убедительно демонстрирует не-
корректность выводов подобного рода. Потребовалось развить но-
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вую область термодинамики — неравновесную термодинамику (И. 
Пригожин), на основе которой оказалось возможным ввести термо-
динамические критерии эволюции открытых систем. В применении к 
живым системам, открытость которых является одним из важнейших 
свойств, эти критерии определяют устойчивость стационарного не-
равновесного состояния (а не равновесия — аналога смерти!), в ко-
тором скорость производства энтропии и, следовательно, рассеяния 
энергии минимальна.

Физики и механики назвали энергию «царицей мира», а энтро-
пию — ее «тенью». Понятие энтропии имеет двойственную природу. 
С одной стороны, энтропия характеризует рассеиваемое системой 
«бесполезное» тепло, а с другой является мерой упорядоченности 
(с ростом энтропии увеличивается беспорядок — хаос). Так вот в 
биологии, где упорядоченность структур в процессе эволюции поче-
му-то возрастает, больше внимания уделялось энтропии, чем энер-
гии. «Царица мира»— энергия оказалась в тени своей собственной 
«тени» — энтропии. Много говорилось об отрицательной упорядочи-
вающей энтропии, присущей живым организмам. Даже солнечный 
свет предпочитали рассматривать как «мощный источник отрица-
тельной энтропии», а не как поток энергии [20]. А между тем, для 
существования любого стационарного состояния открытой системы 
необходим поток свободной энергии извне, а не поток отрицательной 
энтропии (негэнтропии) в систему, как это следовало из вывода Э. 
Шредингера, наиболее часто упоминаемого в литературе.

При эволюции живых систем всё более существенную роль игра-
ют процессы, направленные на повышение эффективности использо-
вания энергии. «Подъем энергии жизнедеятельности» и, в частности, 
«повышение дыхательной функции», по А. Н. Северцову, является 
одним из главных эволюционных изменений. Исследователи [10] 
пришли к выводу, что прогрессивная эволюция живого связана с со-
вершенствованием внутриклеточного дыхания, иными словами — 
энергообразования. При этом в процессе эволюции высшие приматы 
заняли верхнюю ступеньку на биоэнергетической лестнице эволюции.

Наиболее чётко на применимость второго начала термодинами-
ки к живым системам указал Э. Бауэр. Им сформулирован принцип 
«устойчивого неравновесия»: именно непрерывное термодинами-
ческое неравновесие — кардинальное отличие живого от неживого. 
Исходя из этого, автор сформулировал основной закон биологии: 
«Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и 
исполняют за счёт своей свободной энергии постоянно работу про-
тив равновесия, требуемого законами физики и химии» [6, с. 32]. Что 
это означает на практике? А на практике это означает, что оценив 
количественно резерв «свободной энергии» живой системы (в том 
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числе человеческого организма), мы сможем сделать обоснованное 
заключение о её устойчивости (жизнеспособности) в конкретных ус-
ловиях среды [5].

Оценка уровня здоровья по прямым показателям. Проблему 
индивидуального здоровья медицина исследует более двух тысяч 
лет. Итог этих исследований поэтично отобразил R. Doll [12]: «Было 
много попыток построить шкалу позитивного здоровья, но до сих пор 
измерение здоровья остаётся такой же иллюзией, как измерение 
счастья, красоты и любви». И это логично, ибо «благополучие» (клю-
чевое слово в дефиниции здоровья ВОЗ) такая же абстрактно-ло-
гическая категория, как счастье и красота, и их невозможно охарак-
теризовать количественными критериями. Для решения проблемы 
необходимо отойти от критерия, предложенного ВОЗ, и предложить 
новый — реальный — критерий здоровья. При этом для тех, кто глу-
боко исследовал проблему, очевидно, что множество аспектов здо-
ровья диктует необходимость сужения этой категории до пределов, 
дающих возможность дать операциональную дефиницию здоровья.

Операциональное определение — научно необходимое условие 
перевода общего абстрактного суждения в точно отграниченные ре-
алии, которые могут быть воспроизводимо идентифицированы. Та-
кое определение должно содержать правила, описывающие способ, 
каким может быть стандартно охарактеризовано состояние объекта, 
которым следует управлять. «Точно отграниченные реалии» — глав-
ное условие решения проблемы оценки здоровья по прямым показа-
телям. Как их определить?

В годы существования СССР, один из авторов принимал участие 
в исследованиях по закрытой тематике, которые сегодня не могут 
быть повторены по понятным соображениям (сроки наступления ги-
поксической комы у водолазов при дыхании гипоксической смесью, 
физическая работоспособность до- и после массивной кровопотери, 
динамика профессиональной работоспособности операторов в усло-
виях многомесячного воздействия комплекса неблагоприятных фак-
торов среды и др.). Анализ результатов этих исследований показал, 
что существует общий признак устойчивости организма человека к 
неблагоприятным воздействиям — энергопотенциал биосистемы 
(что отвечает второму закону термодинамики). И чем больше об-
разование энергии на единицу массы организма, тем эффективнее 
осуществляется биологическая функция выживания. Постоянное 
энергообразование — главное условия существования живого ор-
ганизма. Так, на 1 г человеческого тела ежесуточно распадаются и 
вновь синтезируются 3 г АТФ.

Таким образом, ведущий критерий существования биосистемы — 
энергообразование, обеспечивающее жизнеспособность — вполне 
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может быть положен в основу количественной оценки соматичес-
кого здоровья по прямым показателям. На организменном уровне, 
энергетический потенциал биосистемы может быть охарактеризован 
максимальными возможностями аэробного энергообразования — 
максимальным потреблением кислорода (МПК; мл\кг массы\мин), 
который отражает состояние функции митохондрий, а его увеличе-
ние сопровождается системными реакциями организма — расшире-
нием функционального резерва и экономизацией функций в покое 
и при дозированных воздействиях. Разработанная нами на этой ос-
нове система экспресс — оценки уровня жизнеспособности (аэроб-
ного потенциала) вполне может выступить в качестве количествен-
ного критерия уровня физического здоровья [2, 5]. Используются 
простейшие индексы функций, характеризующие функциональный 
резерв (силовой и дыхательный индексы) и экономизацию функций 
(«двойное произведение» и время восстановления частоты пульса 
после 20 приседаний за 30 с). В диагностическую систему включён 
и весо-ростовой индекс. Показатели ранжированы, каждому рангу 
присвоен свой балл, а суммой баллов характеризуется уровень здо-
ровья (жизнеспособности). Установлено, что сумма баллов имеет 
высокий коэффициент корреляции с максимальным потреблением 
кислорода (около 0,8). Выделяется 5 уровней здоровья.

Совершенно очевидно, что уровень физического здоровья до-
лжен отражать простую закономерность: больше здоровья — мень-
ше болезни, и наоборот. И это показано в многочисленных иссле-
дованиях. Так, по нашим данным частота выявления хронического 
соматического заболевания при амбулаторном осмотре у рабочих 
промпредприятия снижается от 94 % у представителей группы с низ-
ким уровнем физического здоровья до 1-2 % у лиц, входящих в груп-
пы с высоким и выше среднего уровнем здоровья. Keteyian| и соавт. 
[14] показали, что каждое увеличение удельного МПК на 1 мл сопро-
вождается снижением риска смерти|казни| у мужчин и женщин с ИБС 
на 15 %|. Myers и др. [17] отмечают, что увеличение максимальной 
аэробной способности на 1 МЕТ сопровождается увеличением выжи-
ваемости мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 12 %.

Что касается наших методических подходов, то они были оце-
нены в сравнительном исследовании российских учёных, показав-
ших [9], что наша методика оценки уровня здоровья обладает более 
высокой информативной ценностью (по показателям чувствительно-
сти и специфичности) в сравнении с другими методами (Р. М. Баевс-
кого, И. В. Гундарова, К. Купера, Л. К. Гаркави и др.). Следовательно, 
МПК/кг массы/мин действительно отражает уровень здоровья и мо-
жет служить интегральным критерием жизнеспособности и биологи-
ческого возраста. Результаты наших исследований демонстрируют 
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возможность получения непрямой информации об этом показателе 
с использованием простых методических подходов, что приближает 
его к реализации в первичном звене здравоохранения.

Как побороть эпидемию ХНИЗ. Самая большая проблема со-
временного здравоохранения — хронические неинфекционные забо-
левания (ХНИЗ). В развитых странах они выступают в качестве при-
чины более чем в 80 % всех случаев смерти. Особенно высока доля 
смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы (в Украине 
до 67 %), при этом наблюдается постоянный рост этого показателя. 
Государственные и международные программы (например, СИНДИ) 
не изменили ситуацию. Оказалось, что надежда улучшить здоровье 
населения за счёт концепции факторов риска иллюзорна, ибо борь-
ба с ними не уменьшает количество заболевших (речь идёт об эн-
догенных факторах риска). Эта концепция отвечает на вопрос «как» 
и не отвечает на вопрос «почему». Всё больше появляется работ, в 
которых высказывается сомнение относительно способности тради-
ционных профилактических подходов влиять на общую смертность 
[9, 18]. Классические факторы риска в ряде ситуаций могут выступать 
индикаторами риска, предсказывая возникновение болезни, но их 
коррекция не обязательно улучшает прогноз. Кроме того, существу-
ет феномен ″перекачки смертности″ [9], когда снижение смертности 
от одних заболеваний сопровождается повышением смертности от 
других, не давая результата с точки зрения увеличения продолжи-
тельности жизни.

Для того, чтобы оценить доказательность утверждения, в со-
ответствии с которым многофакторная профилактика ИБС, направ-
ленная на коррекцию традиционных факторов риска, обеспечивает 
снижение общей смертности, И. А. Гундаров и соавт. [9] провели 
фундаментальное исследование, в основе которого лежит анализ 
эффективности самых известных профилактических программ с точ-
ки зрения доказательной медицины.

В качестве материала использованы результаты крупных рос-
сийских и зарубежных многофакторных программ, составляющих ″зо-
лотой″ фонд эпидемиологии неинфекционных заболеваний и медицин-
ской профилактики. Проведенный анализ показал, что из 23 программ 
лишь в одной общая смертность уменьшилась, в трёх увеличилась, в 
остальных различие оказалось недостоверным. Тем самым нулевая 
гипотеза о способности традиционной многофакторной профилактики 
ИБС влиять на общую смертность не подтвердилась.

Следует подчеркнуть, что смертность не уменьшалась даже при 
выраженном снижении факторов риска. Это наводит на мысль, что 
они действительно являются индикаторами риска, помогающими 
прогнозировать неблагоприятную ситуацию, однако их минимизация 
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(устранение) не улучшает прогноз. Сами участники профилактиче-
ских программ констатируют: «Исследования многофакторной пер-
вичной профилактики по снижению сердечно-сосудистых заболева-
ний породили разочаровывающие результаты … различия общей и 
коронарной смертности между группами вмешательства и контроля 
оказались редуцированными …» [16]. Делается вывод о преждевре-
менности распространения этого подхода на практическое здраво-
охранение [15]. К аналогичному заключению пришли и зарубежные 
исследователи при анализе более поздних многофакторных про-
филактических программ, опубликованном в самом авторитетном 
с точки зрения доказательной медицины Кохрановском обозрении 
[13]. Обоснованность опасения подтверждается показанным в ряде 
рассмотренных проектов ростом смертности на старте профилакти-
ки, что означает увеличение в группах вмешательства числа поте-
рянных лет жизни.

Отсутствие убедительных доказательств эффективности про-
грамм многофакторной профилактики ИБС в отношении снижения 
сердечно-сосудистой и общей смертности ставит на повестку дня во-
прос смены существующей парадигмы медицинской профилактики и 
разработки новых подходов к укреплению здоровья населения. Тре-
буется разработка инновационной организационно-функциональной 
модели предупреждения избыточной смертности от неинфекцион-
ных заболеваний, в основу которой может быть положена стратегия 
индивидуальной массовой профилактики, базирующаяся на принци-
пах измерения резервов здоровья человека [3, 9].

В процессе эволюции происходит совершенствование эффек-
тивности внутриклеточного дыхания [10], т.е. эта функция имеет для 
вида Homo Sapiens эволюционно обусловленный порог, который мы 
назвали «безопасным» уровнем здоровья (БУЗ) и дали ему коли-
чественную характеристику [2,5]. Выше БУЗ не регистрируются ни 
эндогенные факторы риска хронических неинфекционных заболе-
ваний (сердечно-сосудистых, злокачественных, эндокринных и др.), 
ни сами заболевания. Сейчас всего лишь 1 % населения Украины 
находится в «безопасной зоне» здоровья, 25 лет назад эта доля со-
ставляла 8 %.

При воздействии негативных факторов внешней среды, нездо-
рового образа жизни, старения и пр. происходит снижение эффек-
тивности внутриклеточного энергообразования. В соответствии с 
термодинамической концепцией здоровья и профилактики [1] выход 
эффективности внутриклеточного энергообразования за пределы 
БУЗ сопровождается феноменом «саморазвития» патологическо-
го процесса и является первопричиной эпидемии ХНИЗ (снижение 
энергопотенциала — рост энтропии — хаос функций — патология). 
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При распространении подобных изменений в масштабе популяции, 
кроме эпидемии ХНИЗ, ускоряется темп старения, страдает репро-
дуктивная функция, снижаются физические и психофизические ка-
чества и др.

Первая реакция организма на изменение внутриклеточного го-
меостаза, прежде всего недостатка АТФ — повышение артериаль-
ного давления [8]. Таким образом, борьба с эндогенными факторами 
риска развития ХНИЗ без повышения энергопотенциала биосистемы 
до уровня, обусловленного эволюцией (БУЗ), — малоэффективна. 
Исследования Myers J. [17] подтвердили наши предположения о 
том, что низкие показатели аэробной способности — более мощный 
предиктор общей смертности и сердечно-сосудистой заболевае-
мости, чем другие факторы сердечно-сосудистого риска, такие как 
артериальная гипертензия, курение, гиперлипидемия и сахарный 
диабет. A Aspenes S. a.o. [11] в исследованиях здоровой норвежской 
популяции подтвердили наши данные о наличии БУЗ, показав, что 
каждое снижение МПК на 5 мл\мин\кг ниже БУЗ увеличивает риск 
развития сердечно-сосудистой патологии на 56 %. К настоящему 
времени появился и метаанализ публикаций по этой проблеме, ко-
торый подтверждает указанные закономерности [19]. Таким образом, 
заболеваемость и смертность современной популяции обусловлена, 
главным образом, снижением энергопотенциала биосистемы (функ-
ции митохондрий — уровня здоровья), а ХНИЗ — лишь следствие 
этого процесса.

Перспективы человечества. Полагаем, что перед человече-
ством стоит проблема, значимость которой пока не осознаётся в до-
статочной мере ни общественностью, ни наукой — биологическая 
деградация вида Homo sapiens. Она проявляется ускоренным тем-
пом старения, популяционным снижением «количества» здоровья 
(жизнеспособности), эпидемией хронических неинфекционных за-
болеваний, коморбидностью, снижением репродуктивной функции, 
рождением ослабленного потомства и др. Всё это является след-
ствием снижения устойчивости неравновесной термодинамической 
системы (живого) на современном этапе социальной эволюции. Путь 
решения проблемы — популяционное повышение функциональной 
способности митохондрий. Подробно эта проблема изложена в на-
шей монографии (4).

Выводы. Наши исследования убедительно показали, что люди 
заболевают и преждевременно умирают от потери здоровья, а хро-
нические неинфекционные заболевания и коморбидность  являются 
следствием снижения потенциала здоровья (больше здоровья — 
меньше болезни, и наоборот). Становится актуальной проблема 
формулировки новой парадигмы здравоохранения. Суть её заключа-
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ется в преимущественном переходе от дорогостоящей, но не оправ-
давшей себя с точки зрения оздоровления населения «концепции 
постоянного совершенствования медицинской помощи населению» 
к «концепции мониторинга, воспроизводства, сохранения и укрепле-
ния здоровья населения». При этом оздоровление должно осуще-
ствляться постоянно, а лечение при необходимости. В целях оздо-
ровления постулируется необходимость в дополнение к «индустрии 
болезни» (учреждения МЗ) формирование «индустрии здоровья».
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Профілактика хронічних неінфекційних захворювань: 
від факторів ризику до управління здоров’ям

Г. Л. Апанасенко, Л. М. Волгіна, Т. В. Куртян, М. В. Морозов,
І. М. Олексенко, С. Г. Редковець

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

Вступ. Мало хто з лікарів замислюється над тим, що все що 
відбувається у світі керує енергія. В статті обговорюються фунда-
ментальні положення про сутність життя та здоров’я як прояв тран-
сформації сонячної енергії в інші види енергії (теплову, механічну, 
електричну та ін..), що використовуються в процесі життя.

Мета. Провести літературний аналіз результатів досліджень, які 
підтверджують, що люди хворіють та передчасно вмирають від утра-
ти здоров’я, а хронічні неінфекційні захворювання і коморбідність є 
наслідком зниження потенціалу здоров’я.

Результати. Підтверджується, що ефективність внутрішньоклі-
тинного енергоутворення як прояв функції мітохондрій (кінцевий етап 
трансформації сонячної енергії) є показником стійкості організму до 
зовнішніх та внутрішніх негативних впливів. Це дає можливість пі-
дійти до кількісної оцінки рівня здоров’я (життєздатності) індивіда. 
Існує рівень енергоутворення, вище якого не реєструються ендоген-
ні фактори ризику та безпосередньо самі захворювання. Йому дана 
кількісна характеристика («безпечний» рівень здоров’я). Доводяться 
положення про те, що вихід більшості популяції з «безпечної» зони 
здоров’я — безпосередня причина епідемії хронічних неінфекційних 
захворювань. Обґрунтовується необхідність в доповнення «індустрії 
здоров’я», в основі якої збереження та підвищення енергопотенціалу 
біосистеми.

Висновок. Постає актуальною проблема формулювання нової 
парадигми охорони здоров’я. Перехід від дорогоцінної, але не ефек-
тивної з точки зору оздоровлення населення «концепції постійного 
удосконалення медичної допомоги населенню» до «концепції моні-
торинга, відбудови, збереження та укріплення здоров’я населення». 
При цьому оздоровлення має відбуватися постійно, а лікування за 
необхідністю. У цілях оздоровлення постулюється необхідність у до-
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повненні до «індустрії хвороби» (заклади МОЗ) формування «інду-
стрії здоров’я».

Ключові слова: термодинамічна концепція здоров’я, внутріклі-
тинне енергоутворення, діагностика здоров’я, епідемія хронічних не-
інфекційних захворювань, «індустрія здоров’я».

Prevention of chronic noncommunicable diseases: from 
factors of risk to health management

H. L. Apanasenko, L. N. Volhyna, T. V. Kurtian, N. V. Morozov,
I. N. Oleksenko, S. H. Redkovets

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. A fundamental provision comes into question about 

essence of life and health as a manifestation of transformation of solar 
energy into other kinds the energies (thermal, mechanical, electric to and 
other) used in the processes of life.

Goal. To conduct analysis of publications proving that people get sick 
and die prematurely from loss of health and chronic non-communicable 
diseases are the result of reduced health potential.

Results. Effi ciency of intracellular energy production as a 
manifestation of mitochondrial function (the fi nal stage of solar energy 
transformation) was proved to be an indicator of the body’s resistance 
to external and internal negative infl uences. This gives an opportunity to 
approach to a quantitative assessment of health (viability) of the individual. 
There is a level of energy generation, above which endogenous risk 
factors and the diseases themselves are not recorded. It is qualifi ed as 
a safe level of health. It is proved that the condition when the majority of 
the population goes beyond the ‘safe’ zone of health is a direct reason 
for epidemics of chronic noncommunicable diseases. The necessity 
of supplementing the ‘health industry’ based on the conservation and 
enhancement of the energy potential of the biosystem was substantiated.

Conclusions. The problem of formulating a new paradigm of health 
is of current concern. The transition from a precious, but ineffective 
(from the point of population’s health improving) concept of continuous 
improvement of medical care to the concept of monitoring, rehabilitation, 
preservation and public health promotion. At the same time,health 
improving should be a constant process, and treatment is performed if 
necessary. The need for ‘health industry’ (asbasis forthe maintenance 
and an increase in energypotential of the biosystem) in addition to ‘ the 
industry of the disease’ (MOH institutions) was postulated.

Key words: thermodynamic conception of health, intracellular energy 
production, diagnostics of health, epidemic of chronic noninfectious 
diseases, ‘industry of health’.



384 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Відомості про авторів:
Апанасенко Геннадій Леонідович — доктор медичних наук, 

професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної 
медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Волгіна Людмила Миколаївна — кандидат медичних наук, 
доцент кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної ме-
дицини Національної медичної академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Куртян Тетяна Володимирівна — кандидат медичних наук, 
асистент кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної ме-
дицини Національної медичної академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Морозов Микита Володимирович — кандидат медичних наук, 
доцент кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної ме-
дицини Національної медичної академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Олексенко Ігор Миколайович — кандидат медичних наук, 
асистент кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної ме-
дицини Національної медичної академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Редковець Світлана Григорівна — асистент кафедри медич-
ної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Адреса: 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

УДК 543.272.82:334.716:612.821:616-053.4

SPECIAL ASPECTS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN UNDER 

THE INFLUENCE OF LEAD OF TECHNOGENIC ORIGIN
E. M. Biletska, O. V. Antonova, T. D. Zemlyakova

SE “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”,
Dnipro

Introduction. Comprehensive analysis of the world literature 
demonstrates that the problem of the study of children’s health 
condition due to intensive human activity is almost the leading one in 
contemporary publications of national and foreign scientists [1, 3]. This 
problem is particularly acute for the conditions of Ukraine, considering the 
diffi cult demographic situation in our country.
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Goal. To reveal the relationship and the nature of the impact of 

environmental objects pollution, in particular the atmospheric air, with 
lead on psychophysiological values of children’s health.

Materials and methods. Relying heavily on data regarding the 
content of lead as the most common pollutant in the atmospheric air 
of the industrial district of Dnipro city and data on psychophysiological 
testing of preschool children in that area, we studied the relationship and 
the nature of the pollutionimpact.

Results. Contrary to the low level of external lead exposure 
of population in the industrial areas, we defi ned the worsening of 
physiological parameters, including mental performance and learning 
ability that to some extent may be due to the negative impact of high 
content of lead in the air.

Conclusions. The obtained results allowed us to substantiate 
scientifi cally the necessity of the development and implementation of 
preventive methods for reducing lead ‘pressure’ on the health of children 
and to recommend the implementation of measures for children’s health 
promotion.

Key words: environment, lead, children, psychophysiological status.

Introduction. Industrialization of society irreversibly impairs human 
living environment that forms the most important hygienic problem of 
anthropogenic pollution. In turn, it is the most relevant to such a global 
pollutant as lead, affecting the various structures of the central nervous 
system, leading to violations of intellectual activity, loss of memory, 
language skills, attention concentrating and others [4, 5, 10]. Especially 
dangerous neurotoxic effect is for the child population. Infant children 
are the most sensitive to the toxic action of lead that is associated by 
many authors with the delay of neuropsychic development, reducing 
of capabilities for learning, motor dysfunction, memory impairment, 
hearing disorders, etc [7, 8]. Researches conducted by leading scientists 
determined the existence of a direct connection between the accumulation 
of lead in the body of the child and the lowering of IQ coeffi cient [8], a 
decrease in attention, speech disorders and impaired ability of perception 
of the curriculum and adaptation to the school environment. It is found 
out that the indices of psychophysiological tests that characterize the 
emotional sphere, the spatial ability, some motor functions in children at 
higher levels of lead in the blood reliably decrease.

Goal. The aim of the actual research was to determine the adverse 
effects of the environment on psychophysiological health condition of 
preschool children.

Research methods and techniques. A powerful Industrial district of 
Dnipro city was selected for the research. Its residential area is located near 
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the territory of sanitary protection zone of manufacturing enterprises. The 
probable impact of lead on the physiological indices of preschool children 
was evaluated in accordance with the requirements of the conceptual 
method of epidemiological studies. For the study of features of the state 
of psychological functions of children, observations were conducted in 
preschool and industrial control areas. The investigated group included 
57 children aged 5-6 years, the inhabitants of the industrial area. Another 
investigated control group of children, the number of 20, consisted of ones 
who live in an environmentally clean area and visit a local kindergarten. To 
determine the psychological development of preschool children we used a 
standard set of psycho-diagnostic methods [2, 4, 6]. Psychophysiological 
tests were carried out with the study of ideation peculiarities (verbal and 
nonverbal mind), attention, memory specifi cs (visual, auditory), level of 
working capacity, endurance, and level of language development. Results 
have been worked out by traditional methods of variation statistics using 
licensed software Excel.

Results. Hygienic monitoring of lead showed that the atmospheric air 
of residential zone of the observable district consisted it in concentrations 
that statistically credibly exceeded both maximum and average values for 
the corresponding concentrations of the control district (p<0.001).

One of the most important health condition indices of preschool 
children is intellectual development. At this age, there are signifi cant 
changes in the character and content of the child, the development of 
certain cognitive processes. Sensory development of the child during 
this period depends on the ability to mark forms and match shapes 
appropriately. In the background examination of children of the industrial 
district it was determined that 45 % of these children have a weak type 
of nervous system, while 39.2 % of them have a low level of aptitude for 
learning (speed of mental operations). It proves that every second child 
under the infl uence of prolonged and intensive psycho-emotional loads 
tends to rapid exhaustion (45 %). Only 36.7 % of children in industrial 
district have well-developed abilities to compare and analyze objects in 
shape, size and color. Children examination fi ndings of the control district 
show that 89 % of them have medium and strong type of nervous system. 
This data proves that children are capable, enduring, stress-resistant, 
fare long and intense psycho-emotional loads well, are able to learn and 
work without rest pauses for a long time. The same number of children 
(89 %) feature suffi cient level of perception of objects; 84.3 % easily 
distinguish geometric shapes; 73.5 % of the examined children have 
suffi cient indicator of attentiveness.

In this period of life memory has its age peculiarities. Thus, involuntary 
memory and reproduction have a signifi cant advantage, image and verbal 
memory develops. Analysis of the data determined that visual memory is 
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well developed only in 31.4 % of children from the industrial district and in 
73.6 % of children from control area. At the same time, auditory memory, 
which is more associated with learning in group sessions, is highly 
developed in 45.1 % of children, residents of contaminated territories, 
and in preschoolers of unpolluted district it is developed insuffi ciently — 
every second examined child (53 %) showed the weak level of auditory 
memory.

Perception plays the leading role in the development of cognitive 
activity. During this period in children a concept of the correspondence 
between objects improves, spatial awareness forms actively, the 
perception is consistent with practical actions [5, 6, 9]. It is found that 
32.7 % of the preschoolers from conditionally clean district managed with 
perception assessment tasks, while from the polluted one — 29.5 %.

In this age attention has a prominent feature. The stability of attention 
grows, its volume increases. The attention stability is characterized by an 
interval of time during which the child can be engaged in conditioned 
activity. Thus, this indicator was determined at a low level in 48 % 
of children in the control area. In every second child (55 %) from the 
industrial district a low level of attentiveness was found. This shows the 
diffi culty in the perception of monotonous information and the weakness 
of volitional effort in holding the attention in one direction. In addition, 
in 39.2 % of children the low levels of operational processing of new 
information were determined, that indicates the insuffi cient development 
of memory, thinking and attention. But 94 % of children — residents of 
industrial district have high and medium level of general experience that 
in combination with good indicators of auditory memory speaks of the well 
delivered educational and pedagogical work with children in preparation 
for school. Despite the fact that about 70 % of children of the control 
district have quite developed thinking and a good level of aptitude for 
learning, more than half of surveyed children (68 %) showed a low level of 
general erudition. Only 30.5 % of surveyed children satisfy the necessary 
requirements for this indicator.

So in children of preschool age from industrial district a signifi cant 
(p <0.001) reduction in almost all of psycho-physiological parameters 
in comparison with control residents is found. The conducted psycho-
physiological research allowed to reveal some changes in the functional 
state of the central nervous system of preschoolers from the industrial 
districts and is an evidence of neuromotor disturbances and disorders of 
higher forms of regulation and cortical functions.

So, the increased intake of lead that we found in the organisms of 
preschool children, who lives in the industrial city in comparison with the 
control, is accompanied by signifi cantly higher frequency of violations of 
psycho-physiological indicators. Together with other fi ndings it confi rms 
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the conclusion about the negative impact of lead on the health status of 
children in technologically contaminated areas.

Summarizing the results of the research, it should be emphasized 
that despite the relatively low outer concentration of lead in environmental 
objects, it enters the organisms of children that live in industrial area of 
the city and causes some changes, including the central nervous system 
disorders. This fact is another proof of the global spread of lead in life-
supporting environments and highlights the potential danger of even its 
small concentrations in the environment for child’s organism.

Psycho-physiological investigation established the weak type of 
nervous system, low level of capacity to study, derangement of logical 
tasks execution sequence, poorly developed visual memory in 34-45 % of 
children from industrial districts. Only 36.7 % of children from industrially 
polluted areas were characterized by well-developed ability to compare 
and analyze objects in shape, size and color.89 % of children of control 
area have an average and strong type of nervous system, 70 % have 
a developed thinking, level of capacity to study and visual memory, the 
same number — 89 % distinguish themselves by good level of perception 
of objects, a suffi cient level of attentiveness.

Thus, in preschool children who live near the industrial zone, a 
decrease of a number of psycho-physiological indicators is determined 
in comparison with the control group of children. Its neurotoxic effect is 
especially dangerous for growth and development of the child population.

Conclusions. In the air of the industrial district the lead was 
determined in concentrations that are at maximum and the average 
values reliably higher than the relevant concentration of the control area. 
The true-to-fact worsening of psycho-physiological indicators of the 
central nervous system was found in children of the industrial district in 
comparison with the control one, it was registered in 70-89 % of children 
in the industrial district against 34-45 % of children in the control area that 
to some extent is due to negative impact of high lead content in the air.

The results of the conducted research allowed scientifi cally justifying 
the need of further studies on developing and implementing the effi cient 
means in preventing the negative impact of lead on children of industrially 
polluted areas in order to increase adaptive and compensatory reserves 
of the organism, to accelerate rehabilitation and strengthen children’s 
health.
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Особливості психофізіологічного статусу дітей 
дошкільного віку під впливом свинцю техногенного 

надходження
Е. М. Білецька, О. В. Антонова, Т. Д. Землякова

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Вступ. Всебічний аналіз світової літератури свідчить, що про-

блема дослідження стану здоров’я дітей у зв’язку з інтенсивною 
людською діяльністю є практично провідною у сучасних публікаціях 
вітчизняних та іноземних науковців [1, 3]. Ця проблема особливо го-
стра для умов України, враховуючи складну демографічну ситуацію 
в нашій державі.

Мета. Встановити взаємозв’язок і характер впливу забруднення 
об’єктів навколишнього середовища, зокрема атмосферного повітря, 
свинцем на психофізіологічні показники стану здоров’я дітей.

Матеріали і методи. На підставі даних щодо вмісту свинцю, як 
найбільш поширеного забруднювача в атмосферному повітрі про-
мислового району м. Дніпро, та даних психофізіологічного тестуван-
ня дошкільнят цього району, вивчено взаємозв’язок і характер впливу 
забруднення.

Результати. В супереч низькому рівню зовнішньої експозиції 
свинцю у атмосферному повітрі промислового району, визначено 
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погіршення всіх психофізіологічних показників, в тому числі, розумо-
вої працездатності та здатності до навчання у дітей, які мешкають у 
цьому районі. Це певною мірою може бути обумовлено негативним 
впливом підвищеного вмісту свинцю у повітрі.

Висновки. Результати проведених досліджень дозволили нау-
ково обґрунтувати необхідність розробки та впровадження методів 
профілактики щодо зменшення свинцевого «пресингу» на здоров’я 
дитячого населення, а також рекомендувати впровадження заходів 
для зміцнення здоров’я дітей.

Ключові слова: довкілля, свинець, діти, психофізіологічний ста-
тус.

 Особенности психофизиологического статуса детей 
дошкольного возраста под воздействием свинца 

техногенного происхождения
Э. Н. Белецкая, Е. В. Антонова, Т. Д. Землякова

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр
Введение. Всесторонний анализ мировой литературы по-

казывает, что проблема исследования состояния здоровья детей в 
связи с интенсивной деятельностью человека является практически 
ведущей в современных публикациях отечественных и иностран-
ных ученых. Эта проблема особенно остра для условий Украины, 
учитывая сложную демографическую ситуацию в нашей стране.

Цель. Установить взаимосвязь и характер влияния загрязнения 
объектов окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, 
свинцом на психофизиологические показатели состояния здоровья 
детей.

Материалы и методы. На основании данных содержания свин-
ца, как наиболее распространенного загрязнителя в атмосферном 
воздухе промышленного района г. Днепр, и данных психофизиоло-
гического тестирования дошкольников этого района, изучена взаи-
мосвязь и характер влияния загрязнения.

Результаты. Вопреки низкому уровню внешней экспозиции 
свинца в атмосферном воздухе промышленных районов, определе-
но ухудшение всех психофизиологических показателей, в том числе, 
умственной работоспособности и способности к обучению у детей, 
которые проживают в этом районе. Это в определенной степени мо-
жет быть обусловлено негативным влиянием повышенного содержа-
ния свинца в воздухе.

Выводы. Результаты проведенных исследований позволили 
научно обосновать необходимость разработки и внедрения методов 
профилактики по уменьшению свинцового «прессинга» на здоровье 
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детского населения, а также рекомендовать внедрение мер по укре-
плению здоровья детей.

Ключевые слова: окружающая среда, свинец, дети, психофи-
зиологический статус.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СВИНЦЮ 
В ЕТІОПАТОГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ 

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Е. М. Білецька, Н. М. Онул

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Вступ. Однією з причин розвитку фетоплацентарної недостат-

ності є негативний вплив на організм вагітної ксенобіотиків довкілля, 
зокрема свинцю

Мета. Метою дослідження є вивчення змін морфофункціональ-
ного стану фетоплацентарного комплексу внаслідок впливу низьких 
доз свинцю в експериментальних умовах.

Результати та висновки. В результаті проведених досліджень 
встановлено, що введення ацетату свинцю у дозі 0,05 мг/кг протягом 
усього періоду вагітності обумовлює розвиток патоморфологічних 
змін у плаценті щурів, що супроводжується дизадаптивними про-
цесами та плацентарною недостатністю і призводить до зниження 
кількості живих плодів у посліді у 1,2 рази та затримки їх розвитку на 
11,9 %, підвищення ембріолетальності у 2,2 рази.

Ключові слова: фетоплацентарна недостатність, плодово-пла-
центарний комплекс, вплив, свинець, експеримент.
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Вступ. Стан здоров’я людини, її репродуктивний потенціал є од-

ним з основних критеріїв якості навколишнього середовища та яко-
сті життя населення. У наш час, у зв’язку з погіршенням екологiчної 
ситуації, економічними негараздами, зниженням якості життя людей 
відзначаються негативні тенденції показників популяційного здоров’я 
та розвиток демографічної кризи [1; 5; 8].

Серед найбільш актуальних проблем репродуктивної сфери 
людини, фетоплацентарна недостатність (ФПН) продовжує займати 
провідні позиції, адже незважаючи на інтенсивне використання най-
новіших методів діагностики і лікування, недостатність функції пла-
центи залишається основною причиною високого рівня захворюва-
ності і смертності дітей не тільки в перинатальному періоді, але і на 
етапах її подальшого розвитку [3].

Як відомо, ФПН — це клінічний синдром, обумовлений морфо-
функціональними змінами в плаценті і проявляється порушеннями 
транспортної, трофічної, ендокринної і метаболічної її функцій, які 
лежать в основі патології плоду і новонародженого [7].

В етіології ФПН неможливо виділити провідний або єдиний ком-
понент, частіше спостерігається поєднання декількох чинників, тоб-
то даний патологічний стан має мультифакторну природу. Однією з 
причин розвитку ФНП є негативний вплив на організм вагітної дена-
турованого довкілля [3; 8], зокрема свинцю та його похідних, який 
відноситься до найбільш небезпечних техногенних забруднювачів 
довкілля [1; 5].

Підтвердженням останнього твердження є результати наших 
багаторічних епідеміологічних, експериментальних та натурних клі-
нічних досліджень, які свідчать [1; 2; 4], що в умовах техногенних бі-
огеохімічних провінцій біосубстрати системи «мати-плацента-плід» 
містять ксенобіотики, зокрема свинець у підвищених концентраціях, 
який детермінує розвиток ускладнень вагітності, пологів та післяпо-
логового періоду, погіршення показників фізичного та інтелектуаль-
ного розвитку дитини.

У той же час експериментальних робіт, присвячених вивченню 
впливу низьких концентрацій свинцю на ембріональний розвиток, 
вкрай мало [2; 6; 8], питання морфології та патогенезу такого впливу 
на плаценту і плід, розвиток фетоплацентарної недостатності зали-
шаються практично не вивченими. Між тим, ці знання можуть слугу-
вати теоретичним підґрунтям для розробки практичних заходів щодо 
захисту внутрішньоутробного розвитку плоду, що і обумовило мету 
даного дослідження.

Мета дослідження — вивчення змін морфофункціонального 
стану фетоплацентарного комплексу внаслідок впливу низьких доз 
свинцю в експериментальних умовах.
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Методи та методики дослідження. Для проведення експери-

ментальних досліджень було обрано самиць щурів лінії Wistar віком 
3-3,5 міс. з масою тіла 170-200 г. Дослідження на тваринах проводили 
відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорсто-
кого поводження» (Київ, 2001), «Загальних етичних принципів експе-
риментів на тваринах» (Київ, 2009), які узгоджуються з Європейською 
конвенцією про захист експериментальних тварин (Страсбург, 1985). 
Тварин утримували в оптимальних умовах віварію на стандартному 
раціоні із вільним доступом до води та їжі. Адаптаційний період скла-
дав 12 днів, після чого самиць зі стійким ритмом естрального циклу в 
стадії проеструс і еструс парували з інтактними самцями за схемою 
2:1. Перший день вагітності визначали за наявністю сперматозоїдів 
у піхвових мазках.

Експериментальним тваринам з 1 по 19 день вагітності вводили 
розчин ацетату свинцю у дозі 0,05 мг/кг внутрішньошлунково через 
зонд однократно, в один і той же час. Щури контрольної групи отри-
мували дистильовану воду. На кінцевому етапі дослідження тварин 
виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом і відбирали 
матеріали для подальших досліджень.

Для проведення морфологічних досліджень фетоплацентарного 
комплексу здійснена органометрія послідів самок щурів з вимірюван-
ням масометричних параметрів плацент, плодів. Для вивчення по-
слідів вагітних щурів на тканинному рівні, відібраний матеріал був 
зафіксований в 10 % нейтральному формаліні з наступним приготу-
ванням серійних парафінових гістологічних зрізів, які після депарафі-
націі були пофарбовані гематоксиліном і еозином. Світлова мікроско-
пія проводилась з використанням мікроскопу «Leika CM-E» (USА), 
об’єктивами ×10, ×20, ×40, ×100, ×200. Кількісне дослідження різних 
зон плаценти виконували за допомогою програмного пакету ImageJ 
1,47v використовуючи загальні принципи стереометричного аналізу.

Для визначення абсолютного вмісту свинцю у біосубстратах 
системи «мати-плацента-плід» та наступного розрахунку індексів їх 
міграції в організмі, другу половину вилученого біоматеріалу замо-
рожували при t — -20 °С. Зразки крові, плаценти, плодів готували 
шляхом озоління. Вміст свинцю визначали методом інверсійної воль-
тамперометрії на приладі АВА-2. Отримані результати опрацьовува-
ли за допомогою традиційних методів варіаційної статистики. Досто-
вірність відмінностей визначали за t-критерієм Стьюдента.

Результати. Оскільки одним з провідних ознак плацентарної 
недостатності є рівень внутрішньоутробної смертності плодів та па-
раметри їх фізичного розвитку [7; 8], перший блок досліджень стосу-
вався саме цих показників. Встановлено підвищенням рівня загаль-
ної ембріональної смертності у 2,2 рази (р<0,01) порівняно з групою 
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контролю, що призвело до зменшення кількості живих плодів у по-
сліді на 17 % (7,5±0,53 проти 9,0±0,4 у групі контролю (р<0,05)). При 
цьому зменшується не лише загальна кількість плодів, але і рівень їх 
фізичного розвитку — на 11,9 % при збереженні пропорційності будо-
ви. При цьому плоди чоловічої статі за морфометричними показни-
ками розвитку виявились більш чутливими до внутрішньоутробного 
впливу свинцю порівняно із самками.

Як відомо, фетоплацентарна недостатність виникає при пору-
шенні функції плаценти, які проявляються у вигляді її структурних 
змін [8]. Тому другий блок досліджень стосувався вивчення морфо-
логічних змін у плаценті на макро- та мікроскопічному рівнях. Резуль-
тати макроскопічних та масометричних досліджень не виявили до-
стовірних змін плацент тварин експериментальної групи порівняно з 
контролем. У той же час, дані гістологічних та гістоморфометричних 
досліджень свідчать про розвиток патологічних змін усіх зон плацен-
ти при збереженні загального плану будови органу. Загальна товщина 
плаценти достовірно не відрізнялась від значень контрольної групи 
та складала 2867,5±185,4 мкм проти 2537,7±167,1мкм у контролі при 
збільшенні на 28,3 % (p<0,05) товщини лабіринтної зони і зменшенні 
на 50,9 % (p<0,01) товщини спонгіотрофобласту.

У лабіринтній зоні плаценти мали місце ознаки деструктив-
но-дегенеративних процесів та набряку, що визначало стан гемомі-
кроцирку-ляторного русла плода та розвитку трофобласту. Кількість 
плодових капілярів та ступінь їх розвитку знижувалися порівняно з 
контролем. Судини містили малу кількість формених елементів крові 
й місцями були порожніми, спустошеними. У трофобласті лабіринт-
ної зони, через який безпосередньо відбувається транспорт речовин 
від матері до плоду і назад, та який становить основу гематоплацен-
тарного бар’єру у щурів [10], виявлялося значне накопичення депози-
тів фібрину навколо ворсин у порівнянні з контролем. Відзначалося 
порушення будови цито- та синцитіотрофобластних балок лабірин-
ту. Товщина їх значно варіювала і була найменшою поблизу судин 
плода. В деяких ділянках цитотрофобласта поряд із дистрофічними 
виявлялися також некротичні зміни. У синцитії на місці накопичення 
гранул глікогену утворювались вакуолеподібні порожнини з просвіт-
ленням його цитоплазми.

У спонгіозній зоні спостерігалися гідропічна дистрофія спонгі-
отрофобластів, гіперхроматоз та руйнування їх ядер, дегенеративні 
зміни неглікогенних клітин, вогнища некрозу, крововиливів та місцями 
набряк строми. Також відзначалося посилення руйнування в острів-
ках глікогенних клітин, на місцях яких утворювались порожнини. Кіль-
кість гранул глікогену в них була нижчою за контроль. Шар гігантських 
клітин трофобласту був значно звужений та складався переважно з 
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одного ряду дрібних клітин, у цитоплазмі яких були наявні чисель-
ні включення, що свідчило про збільшення фагоцитарної активності 
клітин. Площа крайових материнських синусоїдів та периферійних 
материнських лакун зменшувалась, в їх просвіті спостерігались яви-
ща тромбозу та агрегації еритроцитів. Окрім формених елементів 
крові, в них місцями зустрічалися також глікогенні клітини, в той час 
як в нормі у лакунах вони виявляються в одиничних випадках.

У децидуальній зоні, товщина якої у тварин експериментальної 
групи достовірно не відрізнялась від контрольних значень, спостері-
галось збільшення вогнищ некрозу та відкладання депозитів фібрину. 
Питома кількість гранул ліпідів та питомий об’єм глікогену у дециду-
альних клітинах був різко знижений. Вищеописані зміни структурної 
організації плаценти свідчать про дисциркуляторні порушення в ній, 
які, у поєднанні з альтерацією трофобластичних клітин, складають, 
на нашу думку, патоморфологічний субстрат розвитку плацентарної 
недостатності при дії сполук свинцю, що, в свою чергу, призводить до 
зміни умов внутрішньоутробного розвитку плоду.

В основі патогенезу цього процесу, ймовірно, лежить незаверше-
ність гестаційної перебудови материнських та фетальних капілярів, 
яка супроводжується зменшенням васкуляризації та розвитком дис-
циркуляторних розладів у плаценті. Суттєве зменшення питомого об-
сягу глікогенних клітин є додатковою ознакою структурної незрілості 
плацент. Крім того, зниження кількості глікогену в усіх зонах вказує на 
дефіцит енергетичного субстрату для забезпечення активного транс- 
і параплацентарного транспорту [2; 10], зниження питомої обсягу 
тришарового трофобласту лабіринту — на порушення гематоплацен-
тарного бар’єру, зменшення кількості гігантських клітин трофобласта 
проміжної зони — на зниження ендокринної функції плаценти [9].

Біохімічні дослідження плаценти щурів на 20-у добу вагітності 
повністю підтвердили висновки морфологічних досліджень. Так, в 
плаценті тварин експериментальної групи в 3,2 рази (р<0,001) збіль-
шився вміст свинцю — з 0,096±0,015 у групі контролю до 0,304±0,055 
мг/кг. Так само, як і підвищенням накопичення металу в організмі 
плоду порівняно з контрольною групою у 1,4 рази (р<0,001). Аналіз 
розрахованих нами індексів свідчить, що за фізіологічного перебі-
гу вагітності свинець інтенсивно накопичується як у плаценті, так і 
в організмі плоду внаслідок неспроможності фетоплацентарного 
бар’єру повністю затримувати даний токсикант під час вагітності. 
При інтенсивному надходженні свинцю до організму вагітної активі-
зуються адаптаційно-пристосувальні механізми в системі «мати-пла-
цента-плід», які проявляються збільшенням внутрішньоплацентарної 
кумуляції металу на 34,4-91,1 % за одночасного гальмування проце-
сів його трансплацентарної міграції в 1,4 рази, що в свою чергу при-
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зводить до зниження інтенсивності накопичення свинцю плодом на 
10,3-26,2 % порівняно з фізіологічним рівнем, що, однак, не забезпе-
чує повноцінний захист плоду від надмірного внутрішньоутробного 
впливу ксенобіотика.

Висновки. Введення ацетату свинцю у дозі 0,05 мг/кг протягом 
усього періоду вагітності обумовлює розвиток патоморфологічних 
змін у плаценті, що складає патоморфологічний субстрат розвитку 
плацентарної недостатності та є причиною порушення трофічної, 
транспортної, метаболічної та інших функцій плаценти. Розвиток пла-
центарної недостатності на фоні інтоксикації організму низькими до-
зами свинцю призводить до затримки внутрішньоутробного розвитку 
плодів зі зменшенням параметрів їх фізичного розвитку на 11,9 %, 
зниженням кількості живих плодів у посліді — у 1,2 рази та підвищен-
ням ембріолетальності у 2,2 рази. Постійність експозиції свинцем під 
час усієї вагітності зумовлює розвиток внутрішньоутробних дизадап-
тивних процесів, що проявляється підвищенням вмісту ксенобіотика 
в усіх біосубстратах у 1,3-3,2 рази порівняно з фізіологічним рівнем 
та віддзеркалює нездатність плаценти в повному обсязі захищати 
плід від надмірного внутрішньоутробного впливу ксенобіотика.
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Экспериментальные исследования роли свинца 
в этиопатогенезе развития фетоплацентарной 

недостаточности
Э. Н. Билецкая, Н. М. Онул

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр
Введение. Одной из причин развития фетоплацентарной недо-

статочности является негативное влияние на организм беременной 
ксенобиотиков, в частности свинца.

Цель. Изучение изменений морфофункционального состояния 
фетоплацентарного комплекса вследствие воздействия низких доз 
свинца в экспериментальных условиях

Результаты и выводы. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что введение ацетата свинца в дозе 0,05 мг/кг в 
течение всего периода беременности обусловливает развитие пато-
морфологических изменений в плаценте крыс, что сопровождается 
дизадаптивнымы процессами и плацентарной недостаточностью, и, 
как следствие, приводит к снижению количества живых плодов в по-
мете в 1,2 раза, задержке их развития на 11,9 %, повышению эмб-
риолетальности в 2,2 раза.

Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность, плодо-
во-плацентарный комплекс, влияние, свинец, эксперимент.

Experimental research into the role of lead in pathogenesis 
of placental insuffi ciency

E. M. Biletska, N. M. Onul
SE “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”, Dnipro

Introduction. One of the reasons for placental insuffi ciency is 
negative infl uence of environmental xenobiotics, including lead, on 
pregnant women.

Goal. The purpose is to study changes in morphological and 
functional state of the placenta due to the impact of low doses of lead in 
experimental conditions.

Results and conclusions. It was revealed that the introduction 
of lead acetate at a dose of 0.05 mg/kg during pregnancy caused the 
development of pathological changes in rats’ placenta, accompanied by 
disadaptative processes and placental insuffi ciency, which resulted in 
reduced number of live fetuses by 1.2 times, their delayed development 
by 11.9 % and 2.2 times increased embryolethality.
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ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Д. В. Варивончик
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ,
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Професійний рак є актуальною проблемою медицини 

праці. Реформування національної системи охорони здоров’я, охо-
рони й безпеки праці України визначають необхідність в визначенні 
стратегії наукових досліджень з питань професійного раку.

Мета — визначити стратегію досліджень в напрямку профілакти-
ки професійного раку в Україні.

Матеріали і методи. Проведено узагальнення результатів на-
укових досліджень та розробок, реалізованих впродовж 2004–2016 
років.

Результати. Впродовж 2004–2016 років в Україні реалізовано 
низку наукових досліджень, які дозолили: налагодити виявлення, 
реєстрацію та епідеміологічний моніторинг професійного раку; іден-
тифікувати канцерогенну небезпеку та оцінити ризики захворювання 
працюючих на професійний рак в пріоритетних галузях економічної 
діяльності країни, а також в окремих канцерогенно-небезпечних ви-
робництвах; дослідити етіологію та патогенез професійного раку ле-
гень, плеври, шкіри; доповнити уявлення щодо патогенезу раку при 
експозиції пилом силіцію діоксину кристалічного, ультрафіолетового 
випромінювання тощо. На сучасному етапі розвитку, в Україні спосте-
рігаються недоліки в профілактиці професійного раку, які пов’язані із 
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системними проблемами в державному управлінні, що виникли внас-
лідок реорганізації та реформування органів виконавчої влади.

Висновки. Визначено необхідність подальших досліджень, 
спрямованих на подолання наявних недоліків і подальшої реаліза-
ції в Україні міжнародних рекомендацій з профілактики професійного 
раку.

Ключові слова: професійний рак, профілактика, наукові дослі-
дження.

Вступ. Професійний рак — група злоякісних новоутворень, 
етіологія яких переважно пов’язана з довготривалим впливом кан-
церогенних речовин і агентів на людину на робочому місці (під час 
виконання професійних обов’язків) [7, 8]. Конвенція Міжнародної ор-
ганізації праці (МОП) № 121 «Про допомогу у випадках виробничого 
травматизму» відносить професійний рак до окремої категорії про-
фесійних захворювань.

Перший клінічний опис професійного раку було здійснено Пер-
сівалем Поттом (Percival Pott) у 1775 році у статті «Спостереження 
раку калитки серед лондонських сажотрусів» [6]. І до теперішнього 
часу проблема професійного раку залишається однією зі складних та 
мало досліджених проблем у медицині праці. Причиною цього є по-
ліетіологічність професійного раку. Часто спостерігається комбінова-
на та сполучена дія хімічних, фізичних, біологічних чинників, а також 
способу життя, генетичної схильності тощо [1–4, 10]. Оцінки недав-
нього і майбутнього тягаря професійних захворювань показують, що 
професійний рак все ще залишається проблемою і буде залишатися 
таким у майбутньому в результаті впливу на працівників канцерогенів 
[2, 5, 9].

Останніми роками в Україні відбулись кардинальні зміни в сис-
темі державного санітарно-епідеміологічного нагляду та нагляду за 
безпекою праці, що визначає необхідність в узагальненні реалізова-
них наукових досліджень та визначення стратегії подальших дослі-
джень.

Мета — визначити стратегію досліджень в напрямку профілакти-
ки професійного раку в Україні.

Методи та методики дослідження. Проведено узагальнення 
результатів наукових досліджень та розробок, реалізованих в Україні 
впродовж 2004–2016 років. На основі міжнародних рекомендацій, з 
врахуванням результатів досягнень та існуючої ситуації в країні, ви-
значено перспективи подальших досліджень. Використовувався ме-
тод інформаційного аналізу первинних даних.

Результати. Результати наукових досліджень за період 
2004–2016 років. Системні дослідження з проблеми профілактики 
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професійного раку в Україні були розпочаті на базі відділу епідеміо-
логічних досліджень в Державній установі «Інститут медицини праці 
НАМН України» (ДУ «ІМП НАМНУ») у 2004 році.

Впродовж 2004–2009 рр. було:
– впроваджено метод вивчення онкологічної захворюваності ро-

бітників канцерогенно-небезпечних підприємств з використанням ме-
тоду інформаційних технологій «лінкідж даних»;

– розпочато довготривалу програму онкоепідеміологічного мо-
ніторингу за працівниками окремих канцерогенно-небезпечних ви-
робництв (азбестоцементного, асфальтобітумного, коксохімічного, 
гумовотехнічного, машинобудівного, чорної металургії, ураново-до-
бувного);

– створено перший в Україні дослідницький реєстр хворих на 
професійний рак, який включає всіх хворих на цю патологію з 1992 р.;

– науково обґрунтовано систему профілактики професійного 
раку на національному рівні.

З 2009 р. в ДУ «ІМП НАМНУ» утворено окрему наукову лаборато-
рію «Канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку», 
якою проведено комплекс науково-дослідних та дисертаційних до-
сліджень, присвячених питанням професійного раку та споріднених 
проблем, а саме:

– подальше вивчення епідеміології та клінічних особливостей 
професійного раку в Україні;

– вивчення канцерогенної небезпеки та ризиків у різних галузях 
економічної діяльності;

– оцінка канцерогенних ризиків при впливі на працівників окре-
мих агентів — металкомплексних кислотних азобарвників; силіцію 
діоксину; хризотилового азбесту; природного ультрафіолетового ви-
промінювання (УФВ); іонізуючого випромінювання тощо;

– дослідження виробничо-зумовленого раку бронхів та легень 
(РБЛ) та його етіологічного зв’язку із пневмоконіозом;

– аналіз зв’язку злоякісної мезотеліоми з виробничою експозиці-
єю азбестом;

– вивчення канцерогенної небезпеки та захворюваності на рак у 
працівників галузі охорони здоров’я;

– дослідження не канцерогенних факторів підвищеного ризику 
виникнення професійного раку — професійного інфікування ВІЛ, про-
фесійного туберкульозу, способу життя та стану здоров’я працівників 
тощо;

– наукове обґрунтування заходів профілактики професійного 
раку в окремих галузях економічної діяльності тощо (табл. 1).
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Таблиця 1

Наукові дослідження у напрямку профілактики професійного раку, 
що реалізовано в ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Назва дослідження Роки виконання
Науково-дослідницькі роботи

«Удосконалити оцінку ризику та систему реєстрації 
професійного раку у робітників канцерогенно-
небезпечних підприємств України з метою 
обґрунтування профілактичних заходів» 

2004–2006

«Дослідити вплив умов праці на стан здоров’я 
працюючих в азбоцементному виробництві України 
та розробити заходи щодо профілактики професійних 
ризиків здоров’ю» 

2005–2008

«Наукові основи моніторингу за 
онкологічною захворюваністю працюючих в 
канцерогенонебезпечних виробництвах України» 
(в рамках виконання Міжгалузевої комплексної 
державної програми «Здоров’я нації») 

2008–2011

«Розробити науково-обґрунтовану систему 
прогнозування виникнення та ранньої діагностики 
злоякісних новоутворень бронхів та легень серед 
хворих на професійну патологію пилової етіології» 

2009–2011

«Визначення закономірностей формування 
захворюваності робітників підприємств енергетичної 
та вугільної промисловості за період 2009–2011 роки, 
побудова орієнтовного прогнозу на період 10 років, 
розробка рекомендацій щодо поліпшення ситуації, що 
склалася і побудова прогнозу на базі рекомендацій»

2012

«Наукове обґрунтування системи кількісної оцінки 
канцерогенної небезпеки для працівників виробництв 
основних галузей економічної діяльності України» 

2012–2014

«Епідеміологічний аналіз визначення зв’язку між 
експозицією азбестом та захворюванням населення 
Україні на злоякісну мезотеліому»

2013–2014

«Ідентифікація канцерогенної небезпеки та 
обґрунтування заходів профілактик онкологічної 
патології серед працівників галузі охорони здоров’я»

2015–2017

«Оцінка ризиків та профілактика виробничо-
зумовленої захворюваності працівників 
стоматологічної служби в умовах застосування 
сучасних медичних технологій»

2016–2019
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Назва дослідження Роки виконання
Дисертаційні дослідження

Варивончик Денис Віталійович «Виробнича 
канцерогенна небезпека в Україні та обґрунтування 
профілактики професійного рак»

2007

Рубан Еліна Володимирівна «Токсикологічні 
характеристики і гігієнічні умови праці у 
виробництві металокомплексних азобарвників 
(ріазоланів)» (к.б.н.)

2010

Ременник Олег Ісакович «Оцінка ризиків та система 
профілактики виробничо-обумовленого раку бронхів 
та легень» (к.мед.н.)

2011

Салюков Артем Олександрович «Наукове 
обґрунтування системи профілактики виробничо-
зумовленої патології, спричиненої природним 
ультрафіолетовим випромінюванням» (к.мед.н.)

2013

Штанько Владислав Леонідович «Розробка системи 
профілактики професійного туберкульозу серед 
працівників галузі охорони здоров’я України» 
(к.мед.н.)

2013

Харківська Світлана Валеріївна «Наукове 
обґрунтування системи профілактики професійної та 
виробничо-зумовленої захворюваності працівників 
марганцеворудної промисловості» (к.мед.н.)

2015

Шевченко Вадим Іванович «Обґрунтування системи 
профілактики виробничо-зумовленої онкологічної 
патології у працівників галузі охорони здоров’я» 
(к.мед.н.)

2016

Зазначене стало основою для ратифікації Україною Конвенції 
МОП № 139 «Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канце-
рогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та за-
ходи профілактики» (Закон України N 1956-VI від 10.03.2010). З 
метою впровадження у практику охорони здоров’я України новітніх 
наукових розробок з питань епідеміологічного моніторингу та про-
філактики професійного раку було розроблено низку інформацій-
но-методичних документів: методичних рекомендацій НАМН Укра-
їни та МОЗ України — 8, інформаційних листів МОЗ України — 7 
(табл. 2).

Закінчення табл. 1
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Таблиця 2

Впроваджені в практику галузі охорони здоров’я України 
наукові розроблені, спрямовані на удосконалення 

профілактики професійного раку
Вид документа Назва документа (розробники) Рік
Методичні реко-
мендації АМН 
та МОЗ України

Епідеміологічний моніторинг та раннє вияв-
лення виробничо-обумовленої та професійної 
онкологічної патології серед працюючого насе-
лення в Україні (А. М. Нагорна, Д. В. Варивон-
чик, О. М. Ліщишина, Є. Л. Горох)

2006

Методичні реко-
мендації АМН 
та МОЗ України

Статистичний облік та реєстрація професійної 
патології відповідно до міжнародної класи-
фікації хвороб десятого перегляду (мкх-10) 
(Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик)

2006

Методичні реко-
мендації АМН 
та МОЗ України

Моніторинг захворюваності на злоякісні ново-
утворення працюючих в канцерогенонебезпеч-
них виробництвах України (із використанням 
методів аналітичної епідеміології) (Ю. І. Кунді-
єв; Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна, Л. М. Гру-
зова, П. М. Вітте, М. П. Соколова)

2009

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 176-2009

Профілактика виробничо-обумовлених злоя-
кісних новоутворень серед працюючих в ас-
фальтобітумному виробництві (Ю. І. Кундієв; 
Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна)

2009

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 177- 2009

Профілактика виробничо-обумовлених злоякіс-
них новоутворень серед працюючих в коксохі-
мічному виробництві (Ю. І. Кундієв; Д. В. Ва-
ривончик, А. М. Нагорна)

2009

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 178-2009

Профілактика виробничо-обумовлених злоя-
кісних новоутворень серед працюючих в гу-
мовотехнічному виробництві (Ю. І. Кундієв; 
Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна)

2009

Методичні реко-
мендації АМН 
та МОЗ України

Оцінка виникнення та управління ризиками 
виробничо-обумовлених захворювань та травм 
на робочому місці : методичні рекомендації 
(Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна, П. М. Вітте, 
М. П. Соколова, I. Г. Кононова, 
О. І. Ременник)

2010

Методичні реко-
мендації АМН 
та МОЗ України

Профілактика професійного раку легень серед 
гірників, які зайняті підземним видобуванням 
радійвміщуючої залізної руди (М. Г. Карнаух, 

2010
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Вид документа Назва документа (розробники) Рік
В. Д. Крушевський, Т. А. Ковальчук, І. П. Лось, 
Т. О. Павленко, Д. В. Варивончик, О. М. Бедна-
рик, Р. В. Рубцов, І. В. Тонкопряд, Ю. М. Соро-
ка, Л. О. Іщенко, П. С. Базовкін, О. Молчанов, 
О. І. Ременник)

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 29-2011

Використання гігієнічних критеріїв у експерти-
зі професійного ґенезу раку бронхів та легень 
серед працівників, експонованих на робочому 
місці пилом кристалічного силіцію діоксиду 
(sio2) (Д. В. Варивончик) 

2011

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 30-2011.

Вторинна профілактика виникнення раку брон-
хів та легень серед хворих на хронічну патоло-
гію органів дихання пилової етіології (Д. В. Ва-
ривончик)

2011

Методичні реко-
мендації НАМН 
та МОЗ України 
№ 58.13/137.13

Профілактика патології, зумовленої надлишко-
вою експозицією на робочому місці природним 
ультрафіолетовим випромінюванням (Д. В. Ва-
ривончик, А. О. Салюков)

2013

Методичні реко-
мендації НАМН 
та МОЗ України 
№ 59.13/138.13

Профілактика онкологічної патології серед 
працівників канцерогенонебезпечних вироб-
ництв основних галузей економічної діяльності 
України (Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко, 
А. О. Салюков, В. І. Шевченко)

2013

Методичні реко-
мендації НАМН 
та МОЗ України 
№ 147.15/237.15

Управління виробничою небезпекою в закладах 
охорони здоров’я при застосуванні лікарських 
засобів з канцерогенним потенціалом (Д. В. Ва-
ривончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія)

2015

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 258-2015

Управління виробничими канцерогенними ри-
зиками в галузі охорони здоров’я (Д. В. Вари-
вончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія)

2015

Інформаційний 
лист МОЗ Укра-
їни № 259-2015

Удосконалення медичних оглядів працівників 
галузі охорони здоров’я, що зазнають вироб-
ничої канцерогенної небезпеки (Д. В. Варивон-
чик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія)

2015

Стратегія подальших наукових досліджень. Сучасна стра-
тегія профілактика професійного раку в Україні ґрунтується на поло-
женнях Конвенції МОП № 139 та Рекомендації МОП № 147. А також 
на положеннях Резолюції Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я 

Закінчення табл. 2
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(WHA): «Профілактика раку і боротьба з ним» (WHA 58.22) (2005 р.), 
«Здоров’я працюючих: Глобальний план дій» (WHA60.26) (2007 г.), 
«Глобальний план дій з профілактики неінфекційних захворювань та 
боротьби з ними на 2013–2020 років» (WHA66.10) (2013 г.). При цьо-
му, також враховуються положення спеціальних Конвенцій МОП та 
рекомендації ВООЗ, Міжнародної агенції з дослідження раку, резуль-
тати та рекомендації сучасних наукових досліджень.

У зв’язку із євроінтеграційним процесом України, під час роз-
робки заходів профілактики професійного раку враховуються і по-
ложення Directive 2014/27/EU «Сarcinogens or mutagens at work» 
та Directive 2004/37/EC «On the protection of workers from the risks 
related to exposure to carcinogens and mutagens at work» та інших. В 
теперішній час, в Україні відбулась реорганізація служб державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду, нагляду в сфері охорони та без-
пеки праці, продовжується реформування системи охорони здоров’я, 
поглиблюється економічна криза.

Зазначене стало причиною негативних наслідків для форму-
вання виробничої канцерогенної небезпеки та низької ефективності 
профілактики професійного раку в Україні, ключовими компонентами 
яких є:

– відсутність державного відповідального органу, який контро-
лює канцерогенну небезпеку на виробництвах (раніш зазначену 
функцію виконувала Державна санітарно-епідеміологічна служба 
України (ДСЕС));

– відсутність переліку речовин та агентів, які заборонено вико-
ристовувати в промисловості;

– використання застарілого «Перелік речовин, продуктів, вироб-
ничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних 
для людини» (2006 р.), який не відповідає сучасним науковим знан-
ням, відповідно до «IARC Monographs»;

– відсутність гігієнічних нормативів та показників канцерогенного 
потенціалу на весь спектр канцерогенних речовин та агентів, які ви-
користовуються чи утворюються у виробничих умовах;

– відсутність забезпечення визначення та моніторингу на робо-
чих місцях всього спектру канцерогенних речовин та агентів, що веде 
до неможливості ідентифікації канцерогенної небезпеки та форму-
вання груп працівників високого ризику, які підлягають медичному 
спостереженню (раніш зазначену функцію виконувала мережа лабо-
раторних центрів ДСЕС України);

– відсутність ефективної системи скринінгу онкологічної пато-
логії серед працюючих в канцерогенно-небезпечних умовах, під час 
проведення медичних оглядів (існуюча в Україні програма медичних 
оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах недостатньо 
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адаптована до сучасних наукових знань щодо скринінгу, діагностики 
та ризику розвитку онкологічних захворювань у працюючих під впли-
вом канцерогенних речовин та агентів);

– відсутність системи пожиттєвого медичного (онкологічного) 
нагляду за працівниками, які працювали в умовах канцерогенної 
небезпеки (в державі відсутня система диспансерного нагляду он-
кологічною службою за працюючими в канцерогенно-небезпечних 
умовах);

– значне погіршення виявлення та реєстрації професійного раку, 
внаслідок скорочення мережі профпатологічних закладів, низької 
кількості лікарів-профпатологів, низького рівня знань лікарів всіх спе-
ціальностей з питань професійного раку.

Зазначене вказує на низку системних проблем на державному 
рівні в забезпеченні профілактики професійного раку в Україні, що 
визначає потребу подальших наукових досліджень, спрямованих на:

– оновлення державних переліків, класифікаторів, нормативів 
канцерогенних речовин та агентів, відповідно до сучасних наукових 
знань;

– створення технічних стандартів та організаційної системи за-
безпечення моніторингу за канцерогенною небезпекою робочих 
місць;

– створення Національного реєстру працюючих в канцероген-
но-небезпечних умовах та налагодження якісного та ефективного 
нагляду за станом їх здоров’я впродовж всього життя;

– створення організаційних стандартів та клінічних протоколів з 
питань професійного раку;

– продовження досліджень щодо ідентифікації канцерогенної 
небезпеки, оцінки ризиків, біомоніторингу, скринінгу та ранньої діа-
гностики онкологічної патології внаслідок експонування працівників 
на виробництві канцерогенними речовинами та агентами;

– реалізація заходів, спрямованих на заміну канцерогенних ре-
човин та агентів на не канцерогенні або менш шкідливі, скорочення 
кількості і тривалості експозиції працівників, які зазнають впливу кан-
церогенних речовин чи агентів на робочому місці.

Висновки. Впродовж 2004–2016 років в Україні реалізовано низ-
ку наукових досліджень, які дозолили створити методологічну та ме-
тодичну основу для реалізації заходів епідеміологічного моніторингу 
та профілактики професійного раку на національному та галузевих 
рівнях.

На сучасному етапі розвитку, в Україні спостерігаються недоліки 
в профілактиці професійного раку, які пов’язані із системними про-
блемами в державному управлінні, що виникли внаслідок реоргані-
зації та реформування органів виконавчої влади.
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Зазначене визначає подальші перспективи наукових досліджень, 

спрямованих на подолання наявних недоліків та на подальшу імпле-
ментацію в Україні міжнародних рекомендацій з питань профілактики 
професійного раку.
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Профилактика профессионального рака в Украине: 
современное состояние и перспективы

Д. В. Варивончик
ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», г. Киев

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

Вступление. Профессиональный рак является актуальной про-
блемой медицины труда. Реформирование национальной системы 
здравоохранения, охраны и безопасности труда в Украине обус-
ловливают необходимость в определении стратегии дальнейших на-
учных исследований по вопросам профессионального рака.

Цель — определить стратегию исследований в направлении 
профилактики профессионального рака в Украине.

Материалы и методы. Проведено обобщение результатов на-
учных исследований и разработок, реализованных на протяжении 
2004–2016 годов.
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Результаты. В течение 2004–2016 годов в Украине реализован 

ряд научных исследований, которые позволили: наладить выявление, 
регистрацию и эпидемиологический мониторинг профессионального 
рака; идентифицировать канцерогенную опасность и оценить риски 
заболевания работающих профессиональным раком в приоритетных 
отраслях экономической деятельности страны, а также в отдельных 
канцерогенно-опасных производствах; исследовать этиологию и па-
тогенез профессионального рака легких, плевры, кожи; дополнить 
представления о патогенезе рака при экспозиции пылью кристал-
лического двуокисью кремния, ультрафиолетового излучения и т.д. 
На современном этапе развития Украины наблюдаются недостатки 
в профилактике профессионального рака, связанные с системными 
проблемами в государственном управлении, возникших в результате 
реорганизации и реформирования органов исполнительной власти.

Выводы. Определена необходимость дальнейших исследова-
ний, направленных на преодоление имеющихся недостатков и даль-
нейшей реализации в Украине международных рекомендаций по 
профилактике профессионального рака.

Ключевые слова: профессиональный рак, профилактика, науч-
ные исследования.

Prevention of occupational cancer in Ukraine: 
current status and perspectives

D. V. Varyvonchyk
Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine, Kyiv

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Occupational cancer is a problem of current concern in 

occupational health. Reforms of the national healthcare and occupational 
safety systems in Ukraine condition a need to identify strategies for further 
research into occupational cancer.

The purpose is to elaborate a strategy of studies in preventing of 
occupational cancer in Ukraine.

Materials and methods. Generalization of the results obtained in 
studies and developments performed within 2004–2016.

Results. A number of scientifi c studies were conducted in Ukraine 
within 2004–2016 in order: to establish the identifi cation, registration 
and monitoring of occupational cancer; to identify carcinogenic hazards; 
to make risk assessment on morbidity of occupational cancer in the 
priority sectors of the economic activity of the country and in the selected 
cancer- hazardous industries; to investigate etiology and pathogenesis 
of occupational lung, pleural and skin cancer; to obtain additional data 
on cancer pathogenesis in exposures to silicon dioxide dust, ultraviolet 
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radiation, etc. At the present stage of developing there are existing 
some gaps in prevention of occupational cancer in Ukraine, which are 
associated with systemic problems in the country administration, resulting 
from restructuring and reformation of the government bodies.

Conclusions. Due to the limited funding and a signifi cant decrease 
in the science personnel potential it is important to identify applied 
scientifi c studies as priority directed at implementation of international 
recommendations in the sphere of occupational cancer prevention in 
Ukraine.
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Вступ. Шкідливі умови праці у вугільних шахтах є причиною 
офтальмологічної захворюваності працівників. Рання діагностика 
вражень зорового аналізатора у підземних працівників є запорукою 
збереження їх професійного здоров’я.

Мета. Визначити зміни нейрофункціонального стану зорового 
аналізатора у працівників вугільних шахт.

Матеріали і методи. Проведено дослідження нейрофункціо-
нального стану зорового аналізатора в групах працівників вугільних 
шахт: 1) наземні працівники (60 осіб); 2) підземні працівники без 
ністагму (60 осіб); 3) підземні працівники з ністагмом (15 осіб).

Результати. Результати нейрофізіологічного дослідження підзем-
них працівників вугільних шахт вказують на зниження у них функці-
онального потенціалу фоторецепторів сітківки (паличок і колбочок), 
гальмування поширення нервового імпульсу по зоровій корі (поля 
17–19), порушення інтеграції центральних відділів зорової системи з 
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іншими відділами головного мозку (таламусом і стовбуровими структу-
рами). Зазначені порушення більш виражені у працівників з ністагмом.

Висновок. У підземних працівників вугільних шахт відзначають-
ся функціональні ознаки оптичної енцефалопатії, причиною якої є 
хронічна екзогенна і ендогенна гіпоксії, нейроінтоксикація і сенсорна 
(оптична) депривація. Ністагм гірників можна розцінювати як карди-
нальну клінічну ознаку вираженої оптичної енцефалопатії.

Ключові слова: вугільна шахта, підземні умови праці, працівни-
ки, нейрофізіологія, зоровий аналізатор, ністагм.

Вступ. Професійна захворюваність працівників вугледобувної 
галузі економічної діяльності України займає І місце в її структурі і 
має неухильне зростання. Провідними патологічними станами, які 
формують професійну захворюваність працівників є патологія: ор-
ганів дихання (хронічний пиловий бронхіт, хронічне обструктивне 
захворювання легень, пневмоконіоз), нервової системи (нейропатії, 
вібраційна хвороба), органа слуху (сенсоневральна приглухуватість), 
опорно-рухової системи (артрози, дорсопатії) тощо. Зазначені пато-
логічні стани обумовлені хронічним впливом на працівників шкідли-
вих факторів умов праці (фіброгенного пилу, несприятливого мікро-
клімату, шуму, вібрації, значної важкості праці тощо) [1, 2, 10].

Крім того, внаслідок впливу на працівників комплексу несприят-
ливих факторів умов праці — низької освітленості робочої зони (від 7 
до 12 лк), впливу хімічних чинників рудникового газу (метану (CH4) та 
його гомологів) — 0,5–16 %; діоксиду вуглецю (СO2) — до 5 %; окси-
ду вуглецю (CO) — до 1,5 %; діоксиду азоту (NO2) — 1–2 % тощо), 
низького вмісту кисню (O2) в шахтній атмосфері (нижче 20 % об.), ву-
гільно-породного пилу тощо, у них збільшуються ризик виникнення 
офтальмологічної патології, в т. ч. ністагму гірників (4,18–16,42, p < 
0,05) [3, 4, 10].

Ністагм гірників (англ. miners’ nystagmus) є одним із специфічних 
професійних захворювань зорового аналізатора підземних працівни-
ків шахт, яке проявляється мимовільним «маятникоподібним» трем-
тінням очних яблук, головним болем, слабкістю і втратою здатності 
бачити в темряві [4–9]. До теперішнього часу залишаються недостат-
ньо дослідженими нейрофізіологічні зміни у працівників із зазначе-
ною патологією, що не дозволяє розробити ранні методи діагностики 
та вторинної профілактики зазначеної патології. Вищезазначене ви-
значило актуальність проведення дослідження.

Мета — визначити зміни нейрофункціонального стану зорового 
аналізатора у працівників вугільних шахт.

Методи та методики дослідження. Проведено дослідження 
нейрофункціонального стану зорового аналізатора в наступних гру-
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пах працівників вугільних шахт: 1) наземні працівники (60 осіб); 2) 
підземні працівники, без ністагму (60 осіб); 3) підземні працівники, з 
ністагмом (15 осіб). Всі включені у дослідження працівники мали стаж 
роботи більше 10 років, та не мали клінічно встановленої патології 
центральної нервової системи, внутрішнього вуха, не мали патології 
органа зору, яка б знижувала центральну гостроту зору більш 0,7 ум. 
од. та мали нормальний трихоматичний тип коліросприйняття.

У всіх групах проводились наступні нейрофізіологічні досліджен-
ня зорового аналізатора:

– просторова контрастна чутливість (на частотах — «низьких» 
(0,5 цикл/град), «середніх» (4,0 цикл/град), «високих» (32,0 цикл/
град) (за таблицями Рожкова — Токорева);

– час темнавої адаптації на кольори («жовтий» та «блакитний») 
(за таблицями Кравкова — Пуркіньє);

– час адіспаропії на кольори («червоний», «жовтий», «зеле-
ний», «синій» та «сірий») (за методичними рекомендаціями № 4052-
854052-85, затвердженими головним санітарним лікарем СРСР 
12.12.1985 р.);

– час відновлення центральної гостроти зору після фотостресу 
(за тестом Можеренкова — Чемного);

– реєстрація зорових викликаних коркових потенціалів (ЗВКП)
(стимуляція — реверсивним шаховим полем з відстані 1 м., розмір 
стимулюючого поля паттерна — 60 кут. град., частота реверсії — 1 
Гц; активні електроди — О1, О2; індиферентний електрод — Fz; ана-
ліз — багаторазова сумація 100 сигналів, синхронізованих зі стиму-
лом (метод усереднення); епоха аналізу — 500 мс).

Отримані дані оброблялись шляхом усереднення результатів 
за двома очами, з використанням методів параметричного статис-
тичного аналізу. Вірогідність даних оцінювалась за коефіцієнтами 
Стьюдента.

Результати. Дослідженням встановлено, що серед наземних 
працівників показники порогів просторової контрастної чутливості 
(ПКЧ) знаходились в межах фізіологічної норми. В групі підземних 
працівників всі показники ПКЧ перевищували пороги максимальної 
фізіологічні норми для популяції, і становили: на «низьких» часто-
тах — 7,03 ± 0,10 % (норма — 4–6 %), «середніх» — 14,53 ± 0,10 % 
(9–11 %), «високих» — 45,27 ± 0,11 % (31–39 %). Серед підземних 
працівників спостерігалось достовірне підвищення порогу ПКЧ на 
всіх частотах (у порівнянні із наземними працівниками) на: «низьких» 
частотах — в 1,6 рази, «середніх» — в 1,6, «високих» — в 1,4 (p < 
0,05). Серед підземних працівників з ністагмом зазначені показники 
знаходились на аналогічному рівні підземних працівників, які такої 
патології не мали (p > 0,05).
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У наземних працівників часу тернової адаптації (ЧТА) відпові-

дав фізіологічній нормі. Серед підземних працівників шахт спостері-
гається ЧТА, відносно фізіологічної норми для популяції, і становили: 
для «жовтого» кольору — 25,95 ± 0,09 с (фізіологічна норма — 18–22 
с); «блакитного» — 69,40 ± 0,11 с (41–49 с). Серед підземних пра-
цівників спостерігалось достовірне затримання темнавої адаптації (у 
порівнянні із наземними працівниками): на «жовтий» колір — в 1,4 
рази; на «блакитний» — в 1,5 рази (p < 0,05). Серед підземних пра-
цівників з ністагмом зазначені показники знаходились на аналогічно-
му рівні підземних працівників, які такої патології не мали (p > 0,05).

Серед наземних працівників час адіспаропії (ЧАП) на всі кольори 
знаходився на рівні фізіологічної норми. В групі підземних працівників 
всі показники ЧАП знаходились в межах фізіологічної норми для по-
пуляції, і становили: на «червоний» колір — 20,48 ± 0,11 с (норма — 
19–23 с); «жовтий» — 25,45 ± 0,16 с (23–26 с); «зелений» — 43,55 ± 
0,18 с (40–43 с); «синій» — 26,66 ± 0,15 с (23 –27 с); «сірий» — 42,14 
± 0,18 (38–42 с). Не встановлено достовірної розбіжності зазначених 
показників між групами працюючих (p > 0,05) та в залежності від на-
явності ністагму (p > 0,05).

Серед наземних працівників час відновлення центральної го-
строти зору після фотостресу (ЧВЦЗ-ФС) знаходився на рівні 
фізіологічної норми. Серед підземних працівників спостерігається 
перевищення ЧВЦЗ-ФС, відносно фізіологічні норми для популяції, 
який становив — 71,88±0,07 с (фізіологічна норма — 45–60 с). Тобто, 
серед підземних працівників спостерігалось достовірне затримання 
ЧВЦЗ-ФС (у порівнянні із наземними працівниками) — в 1,3 рази (p < 
0,05). Серед підземних працівників з ністагмом зазначені показники 
знаходились на аналогічному рівні підземних працівників, які такої 
патології не мали (p > 0,05).

При аналізі зорових викликаних коркових потенціалів (ЗВКП) у 
наземних працівників початок відповіді кори головного мозку на світ-
ловий подразник, амплітуда та швидкість проходження нервового ім-
пульсу від сітківки до зорової кори, таламусу та стволових структур 
мозку знаходились в межах фізіологічної норми.

У підземних працівників спостерігались нормальні показники 
проходження нервового імпульсу по зоровому нерву від сітківки до 
латерального колінчатого тіла, що відображає нормальний стан пер-
винної відповіді головного мозку на світовий імпульс — 62,13 ± 0,10 
мс (норма — 51–63 мс).

Проходження нервового імпульсу по зоровому тракту від лате-
рального колінчатого тіла до конвекційної ділянки кори поля 17 (ла-
тентність N75), знаходилось у межах фізіологічної норми — 76,30 ± 
0,15 мс (норма — 72–78 мс) і не мало відмінностей від групи назем-
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них працівників. Амплітуда сигналу N75 була також на рівні норми — 
0,97 ± 0,01 мкВ (норма — 0,5–2 мкВ), однак була нижчою на 31,7 %, в 
порівнянні з наземними працівниками (p < 0,05).

Поширення нервового імпульсу по корі полів 17–18 (латент-
ність P100) знаходилось у межах фізіологічної норми — 101,8 ± 0,17 
мс (норма — 97–104 мс) і не мало відмінностей від групи наземних 
працівників. Амплітуда сигналу P100 була також на рівні норми (амплі-
туда) — 8,36 ± 0,10 мкВ (норма — 6–13 мкВ), однак була нижчою на 
18,1 %, в порівнянні з наземними працівниками (p < 0,05).

Поширення нервового імпульсу по корі полів 18–19 (латентність 
N145) знаходилось у межах фізіологічній нормі — 156,61 ± 0,18 мс 
(норма — 144–157 мс) і не мала відмінностей від групи наземних 
працівників. Амплітуда сигналу N145 була також на рівні норми — 6,32 
± 0,06 мкВ (норма — 4–12 мкВ), однак була нижчою на 36,3 %, в по-
рівнянні з наземними працівниками (p < 0,05).

Поширення нервового імпульсу на таламус та стволові структури 
головного мозку (латентність P200) перевищувало межі фізіологічної 
норми — 232,52 ± 0,22 мс (норма — 160–211 мс) і було затримано на 
17,1 %, в порівнянні з наземними працівниками (p < 0,05). Амплітуда 
сигналу P200 була нижче норми — 2,12±0,08 мкВ (норма — 3–9 мкВ) і 
нижчою на 62,1 %, в порівнянні з наземними працівниками (p < 0,05).

Серед підземних працівників з ністагмом, показники початкового 
комплексу ЗВКП (початок відповіді, латентність N75 та P100, амплітуда 
N75) не відрізнялись за своїми параметрами від аналогічних параме-
трів у підземних працівників без ністагму. Однак, латентність N145 та 
P200 та амплітуда P100, N145 та P200 є ще більш загальмованими та зни-
женими (p < 0,05), що вказує на більш виражені патологічні зміни на 
рівні поширення нервового імпульсу у зоровій корі полів 17, 18, 19, 
а також гальмування поширення нервового імпульсу на таламус та 
стволові структури головного мозку.

Тобто, результати нейрофізіологічних досліджень підземних 
працівників вугільних шахт вказують на порушення функціонування 
зорового аналізатора за рахунок: погіршення просторової контраст-
ної чутливості, затримки темнавої адаптації, гальмування відновлен-
ня функціонування зорового аналізатора після фотостресу, а також 
затримки розповсюдження нервового імпульсу на рівні зорової кори 
(поля 17–19) й пригнічення інтеграції центральних відділів зорової 
системи з іншими відділами головного мозку (таламусом та стволо-
вими структурами). Зазначені явища більш виражені серед працівни-
ків із наявним ністагмом (табл. 1).

Результати дослідження вказують на наявність у підземних пра-
цівників функціональних ознак оптичної енцефалопатії, причиною 
якої є тривала екзогенна та ендогенна гіпоксія, нейроінтоксикація 
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сполуками рудникового газу (метану), а також сенсорна (оптична) де-
ривація.

Таблиця 1
Комплекс нейрофізіологічних змін зорового аналізатора пра-

цівників вугільних шахт, в залежності від умов праці

Функціональні 
тести

Відображення функ-
ціонування структур 
зорового аналізатора

Наземні 
праців-
ники

Підземні праців-
ники

Без 
ністагму

З ністаг-
мом

Просторова 
контрастна 
чутливість 

фоторецептори 
сітківки (ковбочки, 
палички) — кора 
головного мозку

↔ ↓ ↓

Відновлення 
центральної 
гостроти зору 
після фотостресу

фоторецептори 
сітківки (ковбочки) — 
кора головного мозку ↔ ↓ ↓

Час адіспаропії 
на кольори 

фоторецептори 
сітківки (ковбочки) — 
кора головного мозку

↔ ↔ ↔

Відновлення 
темнавої 
адаптації 

фоторецептори 
сітківки (палички) — 
кора головного мозку

↔ ↓ ↓

Зорові викликані коркові потенціали

N75

сітківка — зоровий 
нерв — латеральне 
колінчате тіло — 
зоровий тракт — 
конвекційна ділянка 
кори поля 17 

↔ ↔ ↔

P100 кора полів 17–18 ↔ ↔ ↓
N145 кора полів 18–19 ↔ ↓ ↓↓

P200
таламус та стволові 
структури мозку ↔ ↓ ↓↓

Висновки. Таким чином, у підземних працівників вугільних 
шахт спостерігаються функціональні ознаки оптичної енцефалопа-
тії, а ністагм можна розцінювати як кардинальну ознаку зазначеної 
патології.

Під час офтальмологічного огляду, ранні ознаки розвитку оптич-
ної енцефалопатії можуть бути виявлені завдяки оцінці просторової 
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контрастної чутливості, часу відновлення центральної гостроти зору 
після фотостресу та часу відновлення темнавої адаптації. Особливої 
уваги під час офтальмологічного огляду потребують працівники з па-
тологією органів дихання (хронічним бронхітом, хронічним обструк-
тивним захворюванням легень, пневмоконіозом тощо), як такі, які 
мають високий ризик розвитку оптичної енцефалопатії.

З експертною метою встановлення оптичної енцефалопатії не-
обхідно рекомендувати дослідження зорових викликаних коркових 
потенціалів. Ключовими діагностичними ознаками для цієї патології 
є: гальмування поширення нервового імпульсу в зоровій корі (поля 
17–19), пригнічення розповсюдження нервового сигналу у таламус та 
стволові структури головного мозку. Працівників з ознаками оптичної 
енцефалопатії та ністагмом необхідно своєчасно виводити із шкід-
ливих умов праці в підземних умовах вугільних шахт, що попередить 
подальше прогресування зазначеної патології.

Отримані наукові дані спонукають до подальших досліджень, 
спрямованих на розробку заходів вторинної профілактики та лікуван-
ня оптичної енцефалопатії у підземних працівників вугільних шахт, на 
що і будуть спрямовані подальші дослідження.
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Нейрофункциональное состояние зрительного 

анализатора у работников угольных шахт
Д. В. Варивончик, И. В. Благун

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

ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», г. Киев,
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. 

Киев
Введение. Вредные условия труда в угольных шахтах являются 

причиной офтальмологической заболеваемости работников. Ранняя 
диагностика поражений зрительного анализатора у подземных ра-
ботников является залогом сохранения их профессионального здо-
ровья.

Цель — определить изменения нейрофункционального состоя-
ния зрительного анализатора у работников угольных шахт.

Материалы и методы. Проведено исследование нейрофунк-
ционального состояния зрительного анализатора в группах работни-
ков угольных шахт: 1) наземные работники (60 человек); 2) подзем-
ные работники без нистагма (60 человек); 3) подземные работники с 
нистагмом (15 человек).

Результаты. Результаты нейрофизиологического исследования 
подземных работников угольных шахт указывают на снижение у них 
функционального потенциала фоторецепторов сетчатки (палочек и 
колбочок), торможение распространения нервного импульса в зри-
тельной коре (поля 17–19), нарушение интеграции центральных от-
делов зрительной системы с другими отделами головного мозга (та-
ламусом и стволовыми структурами). Указанные нарушения более 
выражены у работников с нистагмом.

Выводы. У подземных работников угольных шахт отмечаются 
функциональные признаки оптической энцефалопатии, причиной 
которой является хроническая экзогенная и эндогенная гипоксии, 
нейроинтоксикация и сенсорная (оптическая) депривация. Нистагм 
горняков можно расценивать как кардинальный клинический признак 
выраженной оптической энцефалопатии.

Ключевые слова: угольная шахта, подземные условия труда, 
работники, нейрофизиология, зрительный анализатор, нистагм.
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Neurofunctional state of the optical analyzer for workers 

of coal mines
D. V. Varyvonchyk, I. V. Blagun

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv,
Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine, Kyiv,

Bohomolets National Medical University, Kyiv
Introduction. Hazardous working conditions in coal mines are the 

cause of ophthalmic diseases of workers. Early diagnosis of lesions of 
the visual analyzer in underground workers is the key to maintaining their 
occupational health.

Purpose –is to identify changes in the neurofunctional state of the 
visual analyzer in workers of coal mine.

Materials and methods. A study of the neurofunctional condition of 
the visual analyzer has been carried out in groups of employees of coal 
mines as follows: 1) ground workers (60 people); 2) underground workers 
without nystagmus (60 people); 3) underground workers with nystagmus 
(15 people).

Results. The results of the neurophysiological study of underground 
workers in coal mines show a decrease in their functional potential of 
retinal photoreceptors (rods and cones), inhibition of the propagation of 
the nerve impulse in the visual cortex (fi elds 17–19), impaired integration 
of the central parts of the visual system to other parts of the brain (thalamus 
and brainstem structures). Those disorders are more pronounced in 
workers with nystagmus.

Conclusions. The underground workers of coal mines have 
functional signs of optical encephalopathy which results from exogenous 
and endogenous hypoxia, neurointoxication and sensory (optical) 
deprivation. Miner’s nystagmus can be regarded as a cardinal clinical 
sign of pronounced optical encephalopathy.

Key words: coal mine, underground working conditions, workers, 
neurophysiology, visual analyzer, nystagmus.
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ВАЖКІ МЕТАЛИ В ОТОЧЕННІ ЛЮДИНИ 
ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ

Т. А. Головкова
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України», м. Дніпро
Вступ. Хімічний фактор з позиції гігієнічної значущості посідає прі-

оритетне місце у спектрі шкідливих чинників умов існування людини.
Мета. Визначення взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх експози-

цій свинцем та кадмієм вагітних жінок — мешканок м. Дніпро.
Матеріали та методи. Досліджували атмосферне повітря, пит-

ну воду, кров та сечу 63 жінок з фізіологічним перебігом вагітності 
на вміст свинцю і кадмію за допомогою методу атомно-абсорбційної 
спектрофотометрії. Отримані дані підлягали статистичній обробці.

Результати. Середньомісячні концентрації металів у повітрі та 
воді районів спостереження не перевищували відповідних норматив-
них значень. Дані біомоніторингу свідчать про підвищення концентра-
цій металів-токсикантів відносно нормативів: свинцю в крові у 6,7-24 %, 
у сечі — у 40-44,8 %, кадмію в сечі — у 36-50 % обстежених жінок. Ви-
значені „порогові концентрації” у повітрі та воді, при яких вміст свинцю 
і кадмію у крові вагітних жінок можуть виходити за межі норми.

Висновки. Комплексне надходження допустимих концентрацій 
ксенобіотиків формує в організмі жінок істотне внутрішнє забруднен-
ня, зокрема свинцем і кадмієм. Потребує уваги спеціалістів той факт, 
що встановлені значення „порогових концентрацій” у 1,6-43 рази 
менш, ніж відповідні гранично допустимі концентрації металів.

Ключові слова: вагітні жінки, важкі метали, біомоніторинг, поро-
гові концентрації.

Вступ. Забруднення і деградація природного середовища внас-
лідок техногенного пресингу призводить збільшення соціальних і ме-
дико-біологічних ризиків для населення [2–4]. Фактори навколишньо-
го середовища можуть мати різноманітні, прямі або непрямі зв’язки 
з порушеннями стану здоров’я людини. В даний час особливого зна-
чення набуває пізнання закономірностей формування здоров’я, ана-
ліз порушень і визначення тенденцій, виявлення регіональних про-
блем здоров’я населення і чинників, що їх обумовлюють [2, с. 107].

В Україні екологічна ситуація в більшості промислових регіонів 
відрізняється крайнім неблагополуччям [1–7]. Промислові регіони 
характеризуються інтенсивним різноманітним забрудненням об’єк-
тів довкілля, серед якого значимими є сполуки важких металів, їх 
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вплив на населення формує шкідливу дію у зв’язку з біологічними 
особливостями металів: здібність до кумуляції, тривалість біологіч-
ного напівжиття, наявність віддалених у часі ефектів — мутагенність, 
канцерогенність, тератогенність та ін. Зазначена проблема особли-
во актуальна для Придніпровського регіону, оскільки тут на 5,3 % від 
площі України розміщено до 40 % потужностей чорної металургії, 
20,5 % хімічної та машинобудівної промисловості, 11 % електроенер-
гетики. [1, с. 146; 4, с. 7–22]

Розповсюдження важких металів у середовищі існування люди-
ни, як наслідок техногенного забруднення, веде до нерівномірного їх 
розсіювання з переважною локалізацією в об’єктах довкілля промис-
лових населених міст, що обумовлює підвищене сумарне надходжен-
ня цих пріоритетних забруднювачів в організм людини [7, с. 11–12]. 
Особливість впливу важких металів на організм людини полягає в 
тому, що їх дія не відрізняється високою селективністю. З цієї причи-
ни визначення ролі цих речовин у виникненні екологічно обумовле-
них порушень стану здоров’я та їх донозологічних показників є пріо-
ритетний напрям досліджень в галузі профілактичної медицини.

Метою даної роботи стало визначення взаємозв’язку зовнішніх 
і внутрішніх експозицій свинцем та кадмієм вагітних жінок — мешка-
нок промислового м. Дніпро.

Методи та методики дослідження. Свинець та кадмій з усіх 
металів-токсикантів обрані для досліджень не випадково. Вони ма-
ють найбільше значення як інтегральні показники техногенного похо-
дження та як метали з особливо несприятливою тропністю до генера-
тивної функції жінок. Одним із клінічних проявів токсичної дії свинцю 
є анемія, розвиток якої пов’язаний з порушенням біосинтеза гему і 
прискоренням руйнування еритроцитів. Кадмій блокує роботу ряду 
важливих для життєдіяльності ферментів, крім того, він здатний до 
ураження печінки, нирок, легень, а у останні місяці вагітності значний 
вміст кадмію у організмі може бути причиною гестозів вагітності [5, 
с. 58; 9 с.106–108]. За даними епідеміологічних спостережень дове-
дено, що жительки територій забруднених важкими металами мають 
підвищений ризик розвитку репродуктивних ускладнень, а вміст в ор-
ганізмі вагітних свинцю і кадмію кореляційно пов’язано з частотою 
виникнення патології вагітності та пологів [4, с. 70–95; 10 с. 1–2].

Дійсні дослідження проведені у двох промислових районах м. Дні-
про (Індустріальний та Новокодацький), які відрізняються характером 
та інтенсивністю забруднення атмосферного повітря і системою водо-
постачання. Відбір та аналіз проб повітря та питної води, проведено 
сумісно з лабораторією по контролю атмосферних забруднень Держ-
комгідромету та санітарно-епідеміологічної служби м. Дніпро. Визна-
чення свинцю і кадмію при проведенні моніторингу та біомоніторингу 
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здійснювалося за допомогою методу атомно-абсорбційної спектрофо-
тометрії. Біосубстратами слугували кров та сеча 63 жінок з фізіологіч-
ним перебігом вагітності, які постійно мешкали в районах спостере-
ження та не мали професійного контакту зі сполуками важких металів.

Отримані результати опрацьовано за допомогою традиційних 
методів варіаційної статистики з використанням ліцензійних комп’ю-
терних програм Microsoft Excel та Statistica 10.

Результати досліджень свідчать, що в атмосферному повітрі Но-
вокодацького району, свинець реєструється у 91,7 % проб, кадмій — 
у 59 %, в повітрі Індустріального району свинець постійно присутній, 
кадмій — у 75 % проб, тоді як наявність цих металів у питній воді обох 
районів становить 100 %. Середньомісячні концентрації свинцю і ка-
дмію у повітрі та воді районів спостереження не перевищували відпо-
відних гранично допустимих концентрацій, однак у питній воді, якою 
постачається Індустріальний район, середньомісячна концентрація 
свинцю сягала верхньої межі нормативу — 0,01мг/дм3.

При аналізі даних біомоніторингу відзначалось підвищення кон-
центрацій металів-токсикантів відносно нормативів [6]: свинцю в кро-
ві у 6,7-24 %, у сечі — у 40-44,8 %, кадмію в сечі — у 36-50 % обсте-
жених жінок. При цьому, середні значення свинцю у крові мешканок 
Індустріального і Новокодацького району достовірно відрізнялися 
(р<0,05) та відповідно становили 0,35±0,027 та 0,27±0,017 мкг/мл, що 
збігається з аналогічними даними для техногенно забруднених тери-
торій [5, с. 60]. Поряд з цим, встановлені величини декілька вищі у 
порівнянні з результатами обстеження населення США і Росії — 0,33 
і 0,04 мкг/мл [4, с. 59], але менші, ніж у жінок м. Одеси — 0,56 мкг/мл 
[4, с. 61]. Величина кадмію у крові жінок Індустріального району в се-
редньому становить 0,062±0,004мкг/мл, що достовірно (р<0,01) ниж-
че, ніж у вагітних іншого промислового району — 0,092±0,006 мкг/мл.

Викликає занепокоєння той факт, що від 60 % до 97 % мешка-
нок районів спостереження мають вміст металів-токсикантів у крові 
у концентраціях на рівні металоносійства (0,2-04 мг/л для свинцю і 
0,022-0,3 мг/л для кадмію) [6]. Тільки у 16 % обстежених Індустрі-
ального району і у 16,7 % — Новокодацького концентрації свинцю 
у крові відповідають фізіологічним значенням. Для кадмію метало-
носійство не встановлено у 3 % вагітних Новокодацького району і у 
82 % — Індустріального. Таким чином, найбільший вміст свинцю як 
у крові, так і у сечі за середніми значеннями зареєстровано у обсте-
жених Індустріального району, що у 1,3 та 1,13 рази перевищує дані 
для жінок Новокодацького району. Найбільші кількості кадмію навпа-
ки містяться в організмі мешканок Новокодацького району — у крові 
перевищує дані по Індустріальному району у 1,5 рази, а у сечі — у 
1,13 рази.
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Для пошуку кількісного зв’язку зовнішніх і внутрішніх експозицій 

металів застосовано математично-статистичне опрацювання отри-
маних даних. Встановлено статистично достовірний кореляційний 
зв’язок концентрацій свинцю в повітрі і воді з вмістом цього металу 
у крові та сечі жінок, також визначена кореляційна залежність між 
концентраціями кадмію у повітрі та біосубстратів вагітних. При про-
веденні регресивного аналізу, визначили „порогові концентрації” ме-
талів-токсикантів у повітрі та воді, при яких вміст свинцю і кадмію 
у крові вагітних жінок можуть виходити за межі норми. Так, порого-
ві концентрації для повітря визначені на рівні: 0,012 мкг/м3 свинцю, 
0,007 мкг/м3 кадмію, а для питної води порогові величин для свинцю 
становлять 0,006 мг/дм3. Привертає увагу той факт, що встановлені 
значення у 1,6-43 рази менш, ніж відповідні гранично допустимі кон-
центрації металів. Ці обставини викликають питання надійності існу-
ючих гігієнічних нормативів щодо об’єктів довкілля та необхідності їх 
удосконалення [2, с. 112]. Хоча отримані результати є теоретичними 
припущеннями, однак вони співпадають з результатами досліджень 
інших авторів про значне перевищення регламентів промислових хі-
мічних речовин у вітчизняній практиці у порівнянні з закордонними 
аналогами [8, с. 165] і потребують уваги спеціалістів.

Висновки. Отже, при допустимих концентраціях свинцю і кадмію 
в об’єктах довкілля, їх систематичне надходження формує досить сут-
тєве внутрішнє забруднення організму людини, тим самим, обумов-
лює ризик виникнення репродуктивних ускладнень у жінок техногенно 
забруднених територій. Результати досліджень дозволили визначити 
потенційну небезпеку важких металів довкілля для чутливих верств 
населення, які мешкають в умовах промислових міст, що необхідно 
враховувати для отримання достовірної інформації про ступень впливу 
ксенобіотиків на стан здоров’я населення та його прогнозування з ме-
тою розробки та своєчасного впровадження профілактичних заходів.
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Тяжелые металлы в окружении человека 
и показатели их негативного воздействия

Т. А. Головкова
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская 

академия МЗ Украины», г. Днепр
Вступление. Химический фактор с точки зрения гигиенической 

значимости, занимает приоритетное место в спектре неблагоприят-
ных факторов условий существования человека.

Цель. Определение взаимосвязи внешних и внутренних экспози-
ций свинцом и кадмием беременных женщин — жительниц г. Днепр.

Материалы, методы. Исследовали атмосферный воздух, 
питьевую воду, кровь и мочу 63 женщин с физиологическим тече-
нием беременности на содержание свинца и кадмия с помощью ме-
тода атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Полученные дан-
ные подлежали статистической обработке.

Результаты. Среднемесячные концентрации металлов в воздухе 
и воде районов наблюдения не превышали соответствующих норма-
тивных значений. Данные биомониторинга свидетельствует о повыше-
нии концентраций металлов-токсикантов относительно нормативов: 
свинца в крови у 6,7-24 %, в моче — у 40-44,8 %, кадмия в моче — у 
36-50 % обследованных женщин. Определены «пороговые концентра-
ции» в воздухе и воде, при которых содержание свинца и кадмия в 
крови беременных женщин могут выходить за пределы нормы.

Выводы. Комплексное поступления допустимых концентра-
ций ксенобиотиков формирует в организме женщин существенное 
внутреннее загрязнение, в частности свинцом и кадмием. Требует 
внимания специалистов тот факт, что установленные значения «по-
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роговых концентраций» в 1,6-43 раза меньше, чем соответствующие 
предельно допустимые концентрации металлов.

Ключевые слова: беременные женщины, тяжелые металлы, 
биомониторинг, пороговые концентрации.

Heavy metals in the human environment and their risk 
indicators

T. A. Holovkova
State Establishment «Dnipropetrovs’k Medical Academy of Health 

Ministry of Ukraine», Dnipro
Introduction. From the perspective of hygienic signifi cance for 

human health a chemical factor is of top priority in the spectrum of harmful 
risk factors for existence of humans.

Aim. Defi ning interrelationship of external and inner exposures of 
pregnant women (residents of Dnipro city) to lead and cadmium.

Materials and methods. Atomic-absorption spectrometry was 
employed in order to defi ne content of lead and cadmium in the atmospheric 
air, drinking water, blood and urine of 63 women with physiologic course 
of pregnancy. The data obtained were statistically processed.

Results. Average monthly concentrations of metals in the air and 
water of the regions under observation did not exceed corresponding 
standard values. Biomonitoring data testify to increased concentrations of 
metal-toxicants relatively to standards: lead in the blood — by 6.7-24 %, 
in urine — by 40-44.8 %, cadmium in urine — by 36-50 % in women under 
investigation. There were defi ned “threshold concentrations” of metals in 
water and air, which can result in the content of lead and cadmium in the 
blood of pregnant women beyond normal limits.

Conclusions. Complex entry of allowable concentrations of studied 
xenobiotics causes considerable internal pollution with metal-toxicants, 
lead and cadmium in particular in the female body. The fact that 
established values of “threshold concentrations” are by 1.6-43 time less 
than corresponding maximal allowable concentrations of metals claims 
experts’ attention.

Key words: pregnant women, heavy metals, biomonitoring, threshold 
concentration.
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ВПЛИВ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ПИТНОЇ 
ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ НА СТАН ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ МІСТА НІКОПОЛЯ
В. В. Зайцев

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Вступ. Понад 80 % населення України забезпечуються питною 

водою за рахунок поверхневих річкових водозаборів, для знезара-
ження води яких зазвичай застосовується скраплений хлор. Внас-
лідок взаємодії органічних речовин з хлором утворюються хлорор-
ганічні сполуки, серед яких переважають тригалометани, перш за 
все — хлороформ, що зумовлюють виражений канцерогенний ризик.

Мета. Виконати гігієнічну оцінку вмісту хлорорганічних сполук у 
воді міського водопроводу з поверхневого річкового водозабору, роз-
рахувати канцерогенні ризики від вживання хлорованої питної води 
і запропонувати відповідні заходи щодо зменшення рівня вказаних 
сполук.

Матеріали та методи. Проведено узагальнення і статистична 
обробка 276 щомісячних результатів досліджень вмісту ХОС (ХФ) у 
водопровідній воді КП «Нікопольське ВУВКГ», виконаних за методи-
кою, затвердженою МОЗ України. Основні статистичні характеристи-
ки при проведенні статистичної обробки отриманих результатів дослі-
дження включали: кількість спостережень (n), середню арифметичну 
(M), стандартне відхилення (SD). Гігієнічну оцінку отриманих резуль-
татів проводили згідно діючих гігієнічних нормативів. Розрахунки кан-
церогенного ризику виконані відповідно до методики, затвердженої 
МОЗ України.

Результати та висновки. Результати показників рівня хлоро-
форму у на виході з НФС з поверхневих джерела до розподільної 
мережі свідчать про високе забруднення води хлорорганічними спо-
луками на протязі всіх місяців на протязі 2010–2016 років, за весь 
період спостереження з 2010 по 2016 роки спостерігається значне 
підвищення вмісту хлорорганічних сполук ГДК у літні місяці року, у 
середньому за весь період спостереження у 1,7 раз вище ГДК.

Розрахований канцерогенний ризик від вживання хлорованої 
питної води за 2010–2016 роки склав 797 додаткових випадків за-
хворювання на рак в когорті населення чисельністю 1 млн. осіб, що 
не прийнятне для населення і вимагає розробки і проведення плано-
вих оздоровчих заходів. З метою зменшення канцерогенних ризиків 
запропоновані найбільш ефективні сучасні заходи щодо оптимізації 
методів знезараження питної води з поверхневих вододжерел.
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Ключові слова: питна водопровідна вода, хлорорганічні сполу-

ки, хлороформ, гранично–допустима концентрація, канцерогенний 
ризик.

Вступ. Для знезараження питної води на 90 % водопроводів 
світу та України застосовується хлор з основною метою запобігання 
поширенню «водних» епідемій. Водночас хлор взаємодіє з мікроорга-
нізмами та іншими органічними речовинами (в основному гумінових і 
фульвокислот), що містяться у воді річок, утворюючи побічні токсичні 
продукти (хлоорганічні сполуки (ХОС) , більшість з яких небезпечні 
для здоров’я людини за рахунок вираженого токсичного (2 клас не-
безпеки), канцерогенного та мутагенного ефекту [1]. За даними ВООЗ 
[2] 19 речовин — продукти хлорування води потенційно небезпечними 
для здоров’я населення. Серед них: тригалометани (ТГМ), хлорфе-
ноли, сполуки з груп галооцтових кислот, галоацетонітрілів, галоге-
нованих альдегідів, кетонів і фуранонів. Небезпечними речовинами, 
що утворюються при хлоруванні води, є 16 ХОС [3;4]: хлороформ 
(ХФ), 1,2-дихлоретан, тетрахлорвуглець, 1,1-дихлоретилен, дихлор-
бромметан, трибромметан, дибромхлорметан, 2,4,6-трихлорфенол, 
трихлоретилен, 2-хлорфенол, тетрахлоретилен, дихлорацетонітрил, 
бромоформ, хлорпіридин, дихлорметан, поліхлорировані біфеніли. 
Згідно [5] гігієнічні нормативи вмісту ТГМ у питній водопровідній воді 
Україні становлять: для дибромхлорметану і ХФ (ГДК не більше 60 мкг/
дм3), а також інтегрального сумарного показнику суми ТГМ (сумарно-
го вмісту ХФ, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану, 
ГДК не більш 100 мкг/дм3), з 01.01.2020 року застосовується гігієнічне 
нормування ще 4 інших ХОС: тетрахлорвуглецю, три– та тетрахлоре-
тилену (сума), 1,2–дихлоретану. За даними українських лабораторій, в 
Україні вміст ХОС, перед усім ХФ, у питній воді водопровідних станцій 
вміст Дніпровського басейну (м. Київ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв) 
сягає 189 мкг/дм3 [1;3;6]. Небезпека ряду ХОС, таких, як тетрахлорвуг-
лець, бромдихлорметан, дибромхлорметан, хлоральгідрат, пов’язана 
з їхніми вираженими кумулятивними властивостями. Деякі ХОС ма-
ють здатність викликати найбільш несприятливий із усіх віддалених 
ефектів — розвиток злоякісних пухлин. Питне водопостачання насе-
лення м. Нікополь, здійснюється з утвореного у 1956 р. на р. Дніпро 
Каховського водосховища, яке також є джерелом централізованого 
питного водозабезпечення м. Запоріжжя, Марганець, Покров, Кривого 
Рогу та ряду інших населених пунктів 4 областей України.

Мета роботи. Надати гігієнічну оцінку вмісту ХОС у воді міського 
водопроводу з поверхневого водозабору, розрахувати канцерогенні 
ризики від споживання хлорованої питної води та запропонувати від-
повідні технологічні заходи по зменшенню рівня ХОС.
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Матеріали та методи. Проведено узагальнення та статистич-

на обробка 276 щомісячних результатів досліджень вмісту ХОС (за 
рівнем ХФ) у водопровідній воді КП НМР «Нікопольське ВУВКГ», ви-
конаних за відповідною методикою [7]. Основні статистичні характе-
ристики при проведенні статистичної обробки отриманих результатів 
дослідження включали: кількість спостережень (n), середню арифме-
тичну (M), стандартне відхилення (SD). Гігієнічну оцінку отриманих 
результатів проводили згідно [5]. Розрахунки канцерогенного ризику 
виконані згідно з існуючою методикою [8].

Результати. Майже 96 % населення м. Нікополь споживає хло-
ровану питну воду насосно-фільтрувальної станції (НФС) КП НМР 
Нікопольське ВУВКГ». На НФС застосовуються основні методи во-
допідготовки (контактне освітлювання, фільтрація) та знезараження 
скрапленим хлором (первинне та вторинне). Оцінка вмісту ХОС у во-
допровідній воді м. Нікополя проведена за результатами досліджень 
рівня ХФ у резервуарах чистої води насосно–фільтрувальній стан-
ції: КП НМР «Нікопольське ВУВКГ» у динаміці за 2010–2016 роки за 
середньомісячними та середньорічними показниками. Аналіз отри-
маних результатів щодо рівня ХОС у питній водопровідній воді НФС 
Нікопольського міського водоканалу свідчить про стале забруднення 
води, що надходить до водорозподільної мережі, хлороформом на 
протязі всього періоду спостереження (табл. 1.).

Таблиця 1
Середньорічний вміст хлороформу у питній воді м. Нікополя, 

мкг/дм3

Рік На виході до розподільної мережі 
після НФС м. Нікополя

2010 105±8
2011 117±10
2012 92±6
2013 96±5
2014 76±3
2015 59±3
2016 55±4

У середньому за період
спостереження 

85,7±9

Рівень перевищення
ГДК=60 мкг/дм3[5]

1,7

За даними виробничої лабораторії Нікопольського міського во-
доканалу, ХФ у воді водозабору на Каховському водосховищі визна-
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чається на рівні нижче чутливості методики (0,5 мкг/дм3), що дозво-
ляє зробити висновок, що увесь обсяг ХФ утворюється внаслідок 
хлорування. Аналіз помісячних результатів визначив певну сезон-
ність вмісту ХФ, концентрація якого у питній воді достовірно (р <0,05) 
підвищується щорічно з квітня і по жовтень, а з жовтня по грудень 
зменшується до 30–50 мкг/дм3. За весь період спостережень макси-
мальний рівень вмісту ХФ зареєстровано у липні 2011 року — 168 
мкг/дм3 , а мінімальний — 30 мкг/дм3 у грудні 2016 р. Так, у 2015 р. 
вміст хлорорганічних сполук підвищується з червня місяця — 65 мкг/
дм3, досягає піку у серпні 84 мкг/дм3 та йде на спад, і вже в жовтні ста-
новить 58 мкг/дм3, що вже не перевищує ГДК. Такі зміни у концентра-
ції ХФ виявлено по сезонах року, що свідчить про сезонне органічне 
забруднення води водозабору (Каховське водосховище на р. Дніпро).

Підвищений рівень ХФ у питній воді створює певний ризик для 
здоров`я населення м. Нікополя. Аналіз ризику для здоров’я людини, 
пов’язаний із забрудненням навколишнього середовища, передба-
чає такі умови [3]:

1) існування джерела ризику (шкідливої речовини чи суміші сполук);
2) присутність даного джерела ризику у певній, небезпечній для 

здоров’я людини, дозі або концентрації;
3) реальність впливу означеної дози шкідливого чинника на людину;
Оцінка потенційного ризику включає 4 етапи :
1. Ідентифікація небезпеки — урахування усіх хімічних речовин, 

що забруднюють довкілля, визначення шкідливого характеру їх дії на 
людину.

2. Оцінка експозиції — оцінка шляхів попадання до людини, три-
валості впливу, отриманих доз, чисельності постраждалого населення.

Прикладом такого моделювання експозицій є розрахунок серед-
ньодобової дози шкідливої речовини (далі — СДД) (мг/кг або мкг/кг), 
яка може надходити до організму з питною водою:

СДД = [Сср . ОП ] : [МТ ], (1)
де Сср — середня арифметична концентрація токсичної речовини у 
відповідному компоненті середовища (мг/дм3 або мкг/дм3); ОП — об’єм 
питної води, що споживається за добу (3 дм3); МТ– вага тіла (70 кг).

3. Оцінка залежності «доза–ефект» — пошук кількісних законо-
мірностей, що пов’язують дозу речовини з виникненням шкідливих 
для здоров’я ефектів. Аналіз провадиться окремо для канцерогенних 
та неканцерогенних речовин.

Для розрахунку ризику застосована лінійна залежність [4]:
Ризик = SFo.СДД, (2)

де SFo — величина потенціалу канцерогенного ризику за перо-
рального надходження тієї чи іншої канцерогенної сполуки [кг/мг–до-
ба,кг/мкг–доба]-1.
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4. Характеристика ризику — аналіз розрахунків ризиків для попу-

ляції порівняння ризиків з допустимими рівнями.
Для практичного використання системи оцінки ризику використо-

вують, як правило, лінійну модель (формули 1,2). Використовуючи 
величину канцерогенного перорального потенціалу ХФ (0,031 мг/кг–
доба-1) розраховано ризик дії хлороформу, який міститься у питній 
воді, з використанням методики, затвердженої МОЗ України [3; 4].

В основу розрахунку покладаються такі вимоги:
–  ризик визначається з огляду на щоденне споживання питної 
води з даною концентрацією хлороформу протягом всього жит-
тя людини;

– дані щодо канцерогенного потенціалу сполуки;
– середньодобове споживання води становить 3 дм3;
– середня вага людини — 70 кг;
–  розрахований ризик є кумулятивним за 70 років (середня три-
валість життя).

Розрахована таким чином середньодобова доза (СДД) ХФ, що 
надходить в організм людини з питною водою м. Нікополя, наведена 
у табл. 2.

Таблиця 2
Середньодобова доза (ССД) надходження ХФ 

в організм мешканців м. Нікополя, [кг/мкг–доба]-1

Рік СДД 
2010 0,0045
2011 0,005
2012 0,0039
2013 0,0041
2014 0,0033
2015 0,0025
2016 0,0024

Використовуючи формулу (2) та таблицю 2 розраховуємо кількість 
додаткових випадків захворювання на рак від споживання хлорованої 
водопровідної води м. Нікополь за останні 7 років (див. табл. 3). При 
оцінці канцерогенного ризику, до уваги береться його загальновизна-
на класифікація за чотирма діапазонами ризику відповідно до підхо-
дів до оцінки ризику для здоров`я людини ВООЗ [3; 4; 5].

Згідно розрахунків канцерогенного ризику, хлорована водопро-
відна вода м. Нікополя відноситься до третього діапазону ризику, 
коли індивідуальний ризик протягом життя більший ніж 1*10-4 (або 
100 та більше додаткових випадків на 1 млн. осіб).
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Таблиця 3

Кількість розрахованих додаткових випадків захворювання на 
рак від споживання хлорованої водопровідної води м. Нікопо-
ля за період з 2010 по 2016 роки у когорті населення 1 млн осіб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
140 155 121 127 102 78 74

Такий ризик прийнятний для професійних груп, але не прийня-
тий для населення в цілому та потребує розробки та проведення 
планових оздоровчих заходів. Таким чином, споживання протягом 
життя питної хлорованої води КП НМР «Нікопольське ВУВКГ» могло 
призвести у 2010–2016 роках до утворення 797 додаткових випадків 
захворювання на рак у когорті населення чисельністю 1 млн. осіб.

Висновки. Результати показників рівня хлороформу на виході 
з НФС з поверхневих джерела до розподільної мережі свідчать про 
високе забруднення води хлорорганічними сполуками на протязі всіх 
місяців на протязі 2010–2016 років. За весь період спостереження з 
2010 по 2016 роки спостерігається значне підвищення вмісту хлорор-
ганічних сполук ГДК у літні місяці року, у середньому за весь період 
спостереження у 1,7 раз вище ГДК. Достовірні зміни у рівні ХОС ви-
явлено по сезонах року, насамперед у літній період року, що свідчить 
про сезонне органічне забруднення води водозабору — Каховського 
водосховища на р. Дніпро.

Згідно з розрахованим канцерогенним ризиком, рівні ХОС у пит-
ній водопровідній воді мають здатність викликати найбільш неспри-
ятливий із усіх віддалених ефектів — розвиток злоякісних пухлин, 
що за період спостереження у 2010–2016 роках могло призвести до 
виникнення 797 додаткових випадків захворювання на рак у когорті 
населення чисельністю 1 млн. осіб.

З метою поліпшення якості питної води, що подається групови-
ми водопроводами з поверхневих джерел, необхідно впровадження 
ряду технологічних заходів, серед яких першочергове значення має 
оптимізація системи знезараження, насамперед амонізація питної 
води із введенням аміаку при співвідношеннях аміаку та хлору 1:4, 
1:6, а також перенесення місця вводу хлору у кінець технологічної лі-
нії водопідготовки (ближче до фільтрів), зменшення дози первинного 
хлорування [8].
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Влияние хлорорганических соединений питьевой 
водопроводной воды на состояние здоровья 

населения города Никополя
В. В. Зайцев

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр
Введение. Более 80 % населения Украины обеспечиваются 

питьевой водой за счет поверхностных речных водозаборов, для 
обеззараживания воды которых обычно применяется сжиженный 
хлор. Вследствие взаимодействия органических веществ с хлором 
образуются хлорорганические соединения, среди которых преоб-
ладают тригалометаны, прежде всего — хлороформ, обладающие 
выраженным канцерогенным риском.

Цель. Выполнить гигиеническую оценку содержания хлорор-
ганических соединений в воде городского водопровода из поверх-
ностного речного водозабора, рассчитать канцерогенные риски от 
употребления хлорированной питьевой воды и предложить соответ-
ствующие меры по уменьшению уровня указанных веществ.

Материалы и методы. Проведено обобщение и статистическая 
обработка 276 ежемесячных результатов исследований содержания 
ХОС (ХФ) в водопроводной воде КП «Никопольское ПУВКХ», выпо-
лненных по методике, утвержденной МЗ Украины. Основные статис-
тические характеристики при проведении статистической обработки 
полученных результатов исследования включали: количество наблю-
дений (n), среднюю арифметическую (M), стандартное отклонение 
(SD). Гигиеническую оценку полученных результатов проводили со-
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гласно действующих гигиенических норативов. Расчеты канцерогенно-
го риска выполнены согласно методике, утвержденной МОЗ Украины.

Результаты и выводы. Результаты показателей уровня хло-
роформа в на выходе из НФС из поверхностных источников к ра-
спределительной сети свидетельствуют о высоком загрязнения воды 
хлорорганическими соединениями на протяжении всех месяцев в те-
чение 2010-2016 годов, за весь период наблюдения с 2010 по 2016 
годы наблюдается значительное повышение содержания хлорорга-
нических соединений ПДК в летние месяцы года, в среднем за весь 
период наблюдения в 1,7 раза выше ПДК.

Расчитанный канцерогенный риск от употребления хлорирован-
ной питьевой воды за 2010–2016 годы составил 797 дополнитель-
ных случаев заболевания раком в когорте населения численностью 
1 млн человек, что не приемлемо для населения и требует разработ-
ки и проведения плановых оздоровительных мероприятий. С целью 
уменьшения канцерогенных рисков предложены наиболее эффек-
тивные современные меры по оптимизации методов обеззаражива-
ния питьевой воды из поверхностных водоисточников.

Ключевые слова: питьевая водопроводная вода, хлороргани-
ческие соединения, хлороформ, предельно–допустимая концентра-
ция, канцерогенный риск.

Infl uence of chlorographic compounds in drinking 
tap water on the health status of the population of Nicopol

V. V. Zaitsev
Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro

Introduction. More than 80 % of the population of Ukraine is provided 
with drinking water at the expense of surface river water intakes. Liquefi ed 
chlorine is used as a disinfectant of the water. Due to the interaction of 
organic substances with chlorine, organochlorine compounds are formed, 
among which trihalomethanes predominate, primarily chloroform, which 
have a pronounced carcinogenic risk.

Aim. To carry out a hygienic assessment of the content of 
organochlorine compounds in the water of the city water supply system 
from the surface river water intake, to estimate the carcinogenic risks 
of the consumption of chlorinated drinking water and offer appropriate 
measures to reduce the level of organochlorine compounds.

Materials and methods. There was performed generalization and 
statistical processing of 276 monthly results of studies of the content of 
chloroform in tap water carried out in accordance with the methodology 
approved by the Ministry of Health of Ukraine. The main statistical 
characteristics during the statistical processing of the obtained results of 
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the study included: the number of observations (n), the arithmetic mean 
(M), the standard deviation (SD). Hygienic evaluation of the results was 
carried out according to the operating hygiene guidelines. Estimation of 
carcinogenic risk were performed according to the methodology approved 
by the Ministry of Health of Ukraine.

Results and conclusions. Values of chloroform content in the 
water distribution network are indicative of the high water pollution with 
organochlorine compounds within all months of 2010–2016 years. For the 
entire observation period from 2010 to 2016 there was seen a signifi cant 
increase in the content of organochlorine compounds within the summer 
months as compared with maximum allowable concentration. The 
average content for the entire observation period exceeded the maximum 
allowable concentration by 1.7 times.

The estimated carcinogenic risk of consumption of chlorinated 
drinking water in 2010–2016 amounted to 797 additional cases of cancer 
per 1 million people, which is not acceptable for the population and requires 
the development and implementation of planned recreational activities. In 
order to reduce carcinogenic risks, there were offered the most effective 
modern measures of optimization of drinking water disinfection.

Key words: drinking tap water, organochlorine compounds, 
chloroform, maximum allowable concentration, carcinogenic risk.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРІВ ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я МОЗ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
СОЦІАЛЬНО–ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

ПИТНОЇ ВОДИ
В. В. Зайцев, Н. І. Рублевська

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Вступ. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лю-

того 2017 року № 53 з поточного року передбачена підготовка нової 
лікарської спеціальності: лікарів з громадського здоров`я. На підставі 
Урядової постанови від 10 вересня 2014 року № 442, Держсанепід-
служба України передала ряд своїх повноважень до МОЗ України. 
Наказом МОЗ України від 18 вересня 2015 року № 604 утворено 
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Державну установу «Центр громадського здоров’я Міністерства охо-
рони здоров’я України», при чому основним завданням зазначеного 
центру буде виконання програми соціально-гігієнічного моніторингу 
відповідно до затвердженої Урядом України концепції МОЗ України із 
розвитку системи громадського здоров`я.

Мета. Визначити основні завдання центрів громадського здо-
ров’я МОЗ України при здійсненні державного соціально–гігієнічного 
моніторингу питної води.

Матеріали і методи. Проведено узагальнення досвіду моніто-
рингу питної води, що здійснювали установи Держсанепідслужби та 
лабораторні центри МОЗ України Дніпропетровщини у 2012–2016 
роках.

Результати. Визначені основні завдання центрів громадського 
здоров’я МОЗ України та підходи при здійсненні соціально-гігієнічно-
го моніторингу питної води по обсягах та періодичності досліджень, 
які повинні виконуватись за державним замовленням. У програмі 
соціально–гігієнічного моніторингу питної води повинні бути засто-
совані підходи послідовності, систематичності, оперативності, до-
стовірності, повноти, оптимізації, застосування результатів соціаль-
но–гігієнічного моніторингу води при проведенні санітарно-освітньої 
роботи. Для здійснення соціально-гігієнічного моніторингу лікарі з 
громадського здоров`я повинні опанувати діючі гігієнічні нормативи, 
проводити глибокий аналіз результатів моніторингу, надавати обґрун-
товані пропозиції до Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів та місцевих органів влади 
щодо поліпшення стану питного водопостачання.

Ключові слова: центри громадського здоров’я, соціально–гігіє-
нічний моніторинг, питна вода

Вступ. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 1 
лютого 2017 р. № 53 з поточного року передбачена підготовка нової 
лікарської спеціальності: лікарів з громадського здоров`я [1]. На під-
ставі Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року 
№ 442 [2] Держсанепідслужба України передала ряд своїх повнова-
жень до МОЗ України. Наказом МОЗ України від 18 вересня 2015 
року № 604 утворено Державну установу «Центр громадського здо-
ров’я Міністерства охорони здоров’я України» [3], при чому основним 
завданням зазначеного центру буде виконання програми соціально–
гігієнічного моніторингу відповідно до затвердженої Урядом України 
концепції МОЗ України із розвитку системи громадського здоров`я [4].

Мета. Визначити основні завдання центрів громадського здо-
ров’я МОЗ України при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу 
питної води [5].
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Матеріали і методи. Узагальнено досвід проведення моніторин-

гу питної води, що здійснювали установи Держсанепідслужби та ла-
бораторні центри МОЗ України Дніпропетровщини у період з 2012 по 
2016 роки.

Результати досліджень. Поряд з іншими важливими функці-
ями до головного завдання Центру громадського здоров`я та його 
територіальних органів відповідно до затвердженої Урядом України 
концепції МОЗ України із розвитку системи громадського здоров`я 
[4] віднесено здійснення державного соціально-гігієнічного моніто-
рингу, тобто системи спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану 
здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини з метою 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я насе-
лення та впливом на нього факторів довкілля. Відповідно до Порядку 
проведення моніторингу, визначеного постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 лютого 2006 року № 182 «Про затвердження Поряд-
ку проведення державного соціально–гігієнічного моніторингу» [5], 
здійснення моніторингу необхідно проводити на державному рівні на 
підставі єдиної по державі відповідної програми, яка на теперішній 
час розробляється. У той же час, найближчим часом зазначені цен-
три громадського здоров`я повинні розпочати виконання програми 
державного соціально–гігієнічного моніторингу. Пріоритетом у роботі 
лікарів з громадського здоров`я повинно стати вміння здійснювати 
комплексну оцінку стану здоров’я населення, виявляти чинники, що 
впливають на громадське здоров’я, розробляти заходи щодо збере-
ження та зміцнення здоров’я населення, реалізовувати їх на прак-
тиці, оцінювати їх ефективність, тобто організовувати та виконувати 
державний соціально-гігієнічний моніторинг. Лікар з громадського 
здоров’я повинен знати усі діючі гігієнічні нормативи, вміти їх засто-
сувати на практиці, аналізувати на їх підставі результати досліджень. 
У 2009 році МОЗ України разом із Мінприроди України затвердило 
регламенти контролю факторів довкілля у атмосферному повітрі, 
воді водойм, воді питної, ґрунті. Були встановлені кратність і обсяг 
даних, єдина для всіх санепідустанов України форма їх подання, 
система взаємоінформаціі. На підставі зазначених розробок з 2009 
році у Дніпропетровській області запрацювала затверджена сесією 
обласної ради Програма моніторингу довкілля. В установах Держ-
санепідслужби Дніпропетровській області до 2013 року система мо-
ніторингу охоплювала 250 постійних точок контролю питної води, 52 
створи на поверхневих водоймах, 7 стаціонарних та 32 маршрутних 
пости за забрудненням повітряного басейну, понад 200 точок відбору 
проб ґрунту. Таким чином, система моніторингу довкілля була від-
працьована та розпочала практичне функціонування. Разом з цим, 
програма державного соціально–гігієнічного моніторингу вимагає ви-
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вчення показників стану здоров’я населення у зв’язку із впливу на 
нього багатьох факторів середовища життєдіяльності людини.

Згідно [5] соціально–гігієнічний моніторинг повинен проводиться 
шляхом:

1) вивчення показників стану здоров’я населення і факторів 
впливу на нього середовища життєдіяльності людини;

2) збирання, зберігання, оброблення і систематизації даних про 
результати спостереження за станом здоров’я населення і фактора-
ми впливу на нього середовища життєдіяльності людини.

Для створення програми моніторингу необхідно насамперед об-
ґрунтувати показники «соціального блоку», які, на нашу думку, повин-
ні відображати: умови побуту, харчування, питного водопостачання, 
праці і відпочинку населення. Так, до стану питного водопостачання 
населення доцільно включити питому вагу населення, забезпеченого 
централізованим питним водопостачанням. Згідно з національними 
цільовими показниками питного водопостачання [6] частка населен-
ня, забезпеченого водою належної якості повинна становити напри-
кінці 2015 року: в містах і селищах 90 %, селах — 50 %, 2020 року — 
відповідно 100 % та 70 %. Також до чинників сталого водопостачання 
доцільно включити показник перебоїв у подачі питної води (у відсо-
тках часів на добу, або днів на рік, коли питна вода у споживачів була 
відсутня).

Водночас система спостереження за станом здоров’я населення 
за окремими показниками повинна врахувати положення постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1907 «Про моні-
торинг стану здоров`я населення та ресурсного забезпечення закла-
дів охорони здоров`я» [7], насамперед за найбільш інформативними 
ризиками: токсикологічними, канцерогенними, неканцерогенними, 
комбінованими, комплексними. Для питної води це, насамперед, по-
казники захворюваності та поширеності онкологічних захворювань, 
тому що підвищений вміст у хлорованій питній воді тригалометанів є 
канцерогенним фактором ризику [8].

Крім того, у зв’язку із зменшенням лабораторної бази спостере-
жень, слід обґрунтувати необхідну систему репрезентативних лабо-
раторних досліджень, що будуть здійснюватися у рамках моніторингу 
відповідними державними установами. Наскільки обсяги лаборатор-
ного контролю води впливають на їх результативність видно з та-
блиць 1, 2, де наведені результати контролю якості питної води по 
Дніпропетровській області за даними лабораторних підрозділів Дер-
жсанепідслужби та МОЗ України з 2012 року по 2016 рік. На значне 
зростання питомої ваги нестандартних проб питної водопровідної 
води у 2015–2016 роках за хімічними показниками вплинуло не тіль-
ки зменшення обсягів досліджень на 20–30 % у порівнянні з даними 
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2007–2011 років, коли щорічно досліджувались понад 10 тис. проб 
питної води, а також впровадження в Україні з 01.01.2015 р. норма-
тивів вмісту ТГМ та перманганатної окиснюваності у питній водопро-
відній воді, рівень яких, при використанні поверхневих вододжерел, 
як правило, перевищує нормативи та є фактором ризику додаткових 
випадків захворювань на рак [8; 9;10].

Таблиця 1
Результати лабораторного контролю питної 

водопровідної води по Дніпропетровській області
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2016 2742 975 35,5 3184 193 6,1
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З врахуванням багаторічного досвіду Держсанепідслужби Дні-

пропетровщини та її лабораторних підрозділів, на нашу думку, у про-
грамі соціально–гігієнічного моніторингу питної води повинні бути за-
стосовані наступні підходи:

1. Послідовність, тобто проведення досліджень у постійних точ-
ках, перелік яких повинен бути науково обгрунтованим. До таких то-
чок слід включати усі джерела централізованого питного водопоста-
чання: поверхневі — з кратністю контролю не менше разу на квартал, 
підземні — одного разу на рік. До переліку точок контролю питної 
води слід обов’язково включати питну водопровідну воду на виході до 
розподільної мережі з тією ж періодичністю повного лабораторного 
контролю згідно з [9]. Систематичний контроль питної водопровідної 
води у розподільній мережі та джерел нецентралізованого водопо-
стачання доцільно виконувати на нашу думку у рамках моніторингу 
тільки у постійних, реперних точках, які слід ретельно обґрунтувати 
згідно із [9].

2. Систематичність, тобто проведення постійно одного й того ж 
переліку досліджень у контрольних точках, при чому перевагу слід 
приділяти показникам комбінованого впливу (перманганатна окисню-
ваність, сума тригалометанів, загальний органічний вуглець), а також 
показникам епідемічної безпеки, макропоказників хімічного складу та 
важким металам.

3. Оперативність та доступність, тобто виконання моніторингових 
досліджень у найбільш короткий термін із внесенням їх результатів 
до відповідних електронних джерел інформації. У програмі моніто-
рингу необхідно розробити єдині по державі інформаційні електро-
нні бази накопичення даних та програмне забезпечення по їх авто-
матизованій обробці, встановлення причинно–наслідкових зв’язків 
між станом довкілля та здоров`ям населення, алгоритму прийняття 
управлінських рішень щодо поліпшення санепідситуації, створення 
картографічних матеріалів, що відображають показники здоров’я на-
селення, стан питної води, соціальні умови водозабезпечення насе-
лення, методи прогнозування санепідситуації та ризиків для здоров`я 
населення від вживання питної води.

4. Повнота та оптимізація, тобто урахування результатів дослі-
джень виробничого (відомчого) лабораторного контролю та екологіч-
ного моніторингу водних об’єктів, які оперативно, щоденно або що-
тижнево, повинні надаватися до центрів громадського здоров`я та 
установ Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, на яку покладаються, серед іншого, 
контрольні функції за дотриманням санітарного законодавства [2].

5. Достовірність, тобто репрезентативність результатів дослі-
джень, що вимагає їх медико–статистичної обробки.
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6. Виконання лікарями з громадського здоров`я та фахівців ла-

бораторних підрозділів МОЗ України програми моніторингу за прин-
ципом «єдиної ланки», тобто єдиних підходів до планування роботи 
та оцінки результатів досліджень.

7. Постійний аналіз результатів, тобто комплексна оцінка резуль-
татів досліджень питної води з надання щомісячної інформації до 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів та місцевих органів влади для прийняття від-
повідних управлінських рішень щодо поліпшення стану питного водо-
постачання.

8. Доведення результатів соціально-гігієнічного моніторингу води 
до громадськості при проведенні санітарно-освітньої роботи та гігі-
єнічного виховання населення та на об’єктах із залученням засобів 
масової інформації.

Висновки. Основним завданням центрів громадського здоров’я 
МОЗ України є виконання соціально–гігієнічного моніторингу, який по-
винен включати в себе не тільки систему моніторингу довкілля, але 
й конкретні інформативні відомості про соціальні умови праці, життя, 
харчування, питного водопостачання у зв’язку з показниками громад-
ського здоров’я. У програмі соціально–гігієнічного моніторингу питної 
води повинні бути застосовані підходи послідовності, систематичнос-
ті, оперативності, достовірності, повноти, оптимізації, застосування 
результатів соціально–гігієнічного моніторингу води при проведенні 
санітарно-освітньої роботи. Для здійснення соціально-гігієнічного 
моніторингу лікарі з громадського здоров`я повинні опанувати діючі 
гігієнічні нормативи, проводити глибокий аналіз результатів моніто-
рингу, надавати обґрунтовані пропозиції до Державної служби Украї-
ни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та 
місцевих органів влади щодо поліпшення стану питного водопоста-
чання.
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Основные задачи центров общественного здоровья 
МЗ Украины при осуществлении социально-
гигиенического мониторинга питьевой воды

В. В. Зайцев, Н. И. Рублевская
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр

Введение. Согласно постановлению Кабинета Министров 
Украины от 1 февраля 2017 года № 53 в текущем году предусмотре-
на подготовка новой врачебной специальности: врачей обществен-
ного здоровья. На основании правительственного постановления от 
10 сентября 2014 года № 442 Госсанэпидслужба Украины передала 
ряд своих полномочий в МЗ Украины. Приказом МЗ Украины от 18 
сентября 2015 года № 604 создано Государственное учреждение 
«Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения 
Украины», основной задачей центра будет выполнение программы 
социально–гигигенического мониторинга

Цель. Определить основные задачи центров общественно-
го здоровья МЗ Украины при осуществлении государственного со-
циально–гигиенического мониторинга питьевой воды.
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Материалы и методы. Обобщены результаты проведения мо-

ниторинга питьевой воды, который осуществляли учреждения Гос-
санэпидслужбы и лабораторные центры МЗ Украины Днепропетров-
щины за 2012–2016 годы.

Результаты. На основании анализа результатов контроля качества 
питьевой воды определены основные задачи центров общественного 
здоровья МЗ Украины и подходы при осуществлении социально–гигие-
нического мониторинга питьевой воды по объемам и периодичности 
исследований. В программе социально–гигиенического мониторинга 
питьевой воды должны быть применены подходы последовательно-
сти, систематичности, оперативности, достоверности, полноты, опти-
мизации, применения результатов социально–гигиенического мони-
торинга воды при проведении санитарно–просветительной работы. 
Для осуществления социально–гигиенического мониторинга врачи из 
общественного здоровья должны изучить действующие гигиенические 
нормативы, проводить глубокий анализ результатов мониторинга, на 
основании полученных результатов готовить обоснованные предло-
жения в Государственную службу Украины по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты потребителей и местным органам власти 
по улучшению состояния питьевого водоснабжения.

Ключевые слова: центры общественного здоровья, социаль-
но–гигиенический мониторинг, питьевая вода.

Main tasks of public health centers of the Ministry of health 
of Ukraine in the implementation of social and hygienic 

monitoring of drinking water
V. V. Zaitsev, N. I. Rublevska

Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, 
Dnipro

Introduction. The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
No. 53 of February 1, 2017 provides an introduction of the new medical 
specialty: a public health physician in the current year. Based on the 
governmental Decree No. 442 of 10 September 2014, the State Sanitary 
and Epidemiological Service of Ukraine transferred a number of its 
powers to the Ministry of Health of Ukraine. According to the order of the 
Ministry of Health of Ukraine No. 604 of September 18, 2015 there has 
been created the State Institution ‘Centre for Public Health of the Ministry 
of Health of Ukraine’. The implementation of socio–hygienic monitoring 
will be the mission of the Centre.

The aim. To determine the prime objectives for the centres of public 
health the Ministry of Health of Ukraine in the implementation of state 
socio–hygienic monitoring of drinking water condition.
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Materials and methods. The results of the monitoring of 

drinking water carried out by the institutions of the State Sanitary and 
Epidemiological Service and laboratory centres of the Ministry of Health 
of Ukraine in Dnipropetrovsk for 2012–2016 have been summarized.

Results. Based on the analysis of the results of drinking water 
quality control, the prime objectives for the public health centres of the 
Ministry of Health of Ukraine and approaches to the implementation 
of socio-hygienic monitoring of drinking water in terms of the volumes 
and periodicity of studies have been determined. The program of social 
and hygienic monitoring of drinking water provides for the application 
of approaches of consistency, systematicity, timeliness, accuracy, 
completeness, optimization and the use of social and hygienic monitoring 
results of water in the health educative activities. To carry out social 
hygienic monitoring, public health physicians should explore the current 
hygienic standards, conduct a deep analysis of the monitoring results, 
provide reasonable offers to the State Service of Ukraine on Food Safety 
and Consumer Protection and initiatives on the improved drinking water 
supply to the local authorities.

Key words: public health centres, social and hygienic monitoring, 
drinking water
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ 
МЕДИЧНИХ ГРУП ДЛЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
О. П. Івахно, І. П. Козярін, Л. В. Лоза

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

Вступ. Збереження і зміцнення стану здоров’я сучасного поко-
ління дітей потребує дієвої підтримки, оскільки значні демографічні 
зміни в Україні призвели до порушення співвідношення між різними 
віковими групами населення, насамперед особами пенсійного віку 
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та дітьми віком до 18 років, особливо жіночої статі [5,11]. Враховую-
чи вказане, доцільним є широке впровадження здоров’яформуючих 
технологій у діяльність закладів освіти з оцінкою їх ефективності, що 
і зумовило актуальність досліджень та мету роботи.

Мета. Оцінити об’єктивність методики визначення фізичного здо-
ров’я дітей шкільного віку та розподілу їх на медичні групи для занять 
фізичною культурою.

Матеріали і методи. Проведена статистична обробка та аналіз 
результатів досліджень з оцінки фізичного здоров’я 6300 сільських та 
міських дітей шкільного віку, адекватності проби Руф’є для його ви-
значення, дана порівняльна характеристика методик щодо розподілу 
дітей на медичні групи для занять фізичною культурою у 2001–2008 
і 2009–2016 роках.

Результати. За результатами досліджень установлено, що міські 
школярі мають гірші показники фізичного здоров’я, ніж сільські: у 1,5–
2 рази більше дітей з підготовчою і спеціальною медичними групами 
та звільнених від занять з фізичної культури. Визначено, що 74,13 % 
лікарів — педіатрів, лікарів загальної практики — сімейної медицини 
незадоволені організацією та умовами проведення профілактичних 
медичних оглядів школярів на базі центрів первинної медико — сані-
тарної допомоги (ЦПМСД), об’ємом і якістю збору інформації на долі-
карському етапі, необ’єктивністю та неадекватністю проби Руф’є для 
визначення фізичного здоров’я дітей.

Ключові слова: діти шкільного віку, методи визначення фізич-
ного здоров’я дітей, медичні групи для занять з фізичної культури, 
профілактичні медичні огляди.

Вступ. Навчально-виховний заклад є основним у житті кожної 
дитини, тому створення відповідних умов для школярів у ньому має 
сприяти підвищенню показників здоров’я. На існуючі недоліки у функ-
ціонуванні закладів освіти вказує високий відсоток школярів з хроніч-
ною патологією з перевагою хвороб органів дихання, опорно-рухового 
апарату, центральної нервової і серцево-судинної систем [1,2]. Вста-
новлено [13], що навіть діти з 1 та 2 групами здоров’я мають критич-
но низький рівень адаптаційно-резервних можливостей організму в 
усіх вікових групах, що вказує на неоднорідність групи «здорових» 
за функціональними можливостями, які характеризують фізичне здо-
ров’я учнів [3,6,12]. Доведено, що інтегральний показник адаптацій-
но-резервних можливостей організму має достовірний зв’язок з адап-
таційним потенціалом, індексом Руф’є, рівнем соматичного здоров’я, 
що дає можливість вважати його маркером ефективності організації 
навчального процесу [4,10]. У офіційному протоколі [12] медико-пе-
дагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх 
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шкіл указана проба Руф’є, яку не можуть виконати більше 30 % дітей, 
що мають добрий рівень соматичного здоров’я [6,12]. Останнє вказує 
на визначення доцільності використання такої методики для діагнос-
тики функціональних можливостей організму дітей шкільного віку.

Мета. Оцінити об’єктивність методики визначення фізичного здо-
ров’я дітей шкільного віку та розподілу їх на медичні групи для занять 
з фізичної культури.

Матеріали і методи. За період спостереження обстежено 4236 
міських і 2064 сільських школярів 1-11 класів на базі 34 загальноос-
вітніх шкіл у містах і селах Київської області з використанням аналі-
тичного, соціологічного, експертної оцінки та статистичного методів. 
Основні статистичні характеристики при проведенні математичної 
обробки отриманих результатів дослідження включали: кількість спо-
стережень (n), середню арифметичну величину (M) і її відхилення 
(m) [11,14].

Результати. Останнім часом в Україні спостерігається деяка 
тенденція до зниження показників захворюваності у дітей шкільного 
віку, хоча часто у них виявляються хвороби органів травлення, нер-
вової, серцево-судинної систем, ока та придаткового апарату, систе-
ми кровообігу тощо. Якщо простежити зміни у здоров’ї дітей з віком 
(від народження до повноліття), то спостерігаються поглиблення ор-
ганічних змін у порушенні їх здоров’я в 6-7 разів з боку ендокринної 
і кістково-м’язової систем. Інші системи організму підлягають нега-
тивному впливу та змінам упродовж 18-річного віку дітей в 2 рази 
менше, ніж за попередніми класами хвороб. З таблиці 1 видно, що 
загальний фон здоров’я дітей України потребує відповідної уваги під 
час проведення профілактичних медичних оглядів та оцінки фізичних 
можливостей організму дитини в процесі росту і розвитку, оскільки 
щорічне виявлення нових випадків хвороб вимагає проведення від-
повідних профілактичних заходів [8].

Найбільш вразливою віковою групою, за указаною структурою 
порушень у здоров’ї дітей, є 15-17 річні підлітки, тому під час прове-
дення профілактичних медичних оглядів учнів та при розподілі їх на 
медичні групи для занять з фізичної культури необхідно враховувати 
зміни у здоров’ї дітей ще у віці 11-14 [9].

Для оцінки ситуації, що склалася з введенням в дію протоколу 
по визначенню рівня фізичного здоров’я дітей, нами проаналізовані 
дані щодо розподілу учнів загальноосвітніх шкіл м. Києва на медичні 
групи для занять з фізичного виховання за 2001-2010 рр. та у 2014 і 
2016 роках — учнів Київської області.

Результати досліджень показали, що найнижчі показники вияв-
лені у 2009 і 2010 роках в учнів 1, 9 і старших класів, ніж у 2001–2008 
роках, що пов’язано з набранням чинності Наказу МОЗ /МОН України 
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№ 518/674, і в якому критеріальною взята проба Руф’є. На недоско-
налість володіння лікарями методикою Руф’є або повною відсутністю 
її використання для визначення фізичного здоров’я школярів і недолі-
ки в організації медичних оглядів дітей на базі ЦПМСД чітко вказують 
результати порівняння даних в різних населених пунктах (табл. 2), що 
свідчить про необхідність внесення радикальних змін до проведення 
профілактичних медичних оглядів дітей на базах сучасних ЦПМСД як 
у містах, так і сільських районах України.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика поширеності захворювань за віко-
вими категоріями та основними класами хвороб дітей м. Києва

(на 1000 дітей) за 2001–2010 рр., %

Клас хвороб 0–6 років 7–14 років 15–17 років
Деякі інфекційні та паразитарні 
хвороби

76,43 60,45 49,61

Ендокринні хвороби, розлади 
харчування та порушення 
обміну речовин

26,50 114,72 153,91

Хвороби нервової системи 35,27 60,42 120,84
Хвороби ока та його 
придаткового апарату

56,15 126,28 174,65

Хвороби вуха та 
соскоподібного відростка

53,27 42,63 42,11

Хвороби органів дихання 1128,55 924,58 762,50
Хвороби органів 
травлення

64,17 178,51 204,18

Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини

87,94 78,27 100,30

Хвороби кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини

25,01 107,86 180,26

Хвороби сечостатевої системи 33,91 49,17 110,63
Травми, отруєння та деякі 
інші наслідки дії зовнішніх 
чинників

36,59 71,23 75,58

Нами проведено також анкетне опитування 86 лікарів-педіатрів 
та лікарів загальної практики-сімейної медицини, які працюють на 
відповідних посадах у ЦПМСД, КДЦ та амбулаторіях по обслугову-
ванню дитячого населення, щодо доцільності та об’єктивності мето-
дики визначення фізичного здоров’я дітей шкільного віку.
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Таблиця 2

Розподіл учнів загальноосвітніх шкіл на медичні групи 
до занять з фізичної культури (2010-2016 рр.)

Медичні 
групи

Навчальні класи
І ІХ ХІ

хлопчи-
ки дівчатка хлопчи-

ки дівчатка хлопчи-
ки дівчатка

м. Київ * 2010 рік
основна 78,44 62,32 69,78
підготовча 18,53 25,51 26,21
спеціальна 3,84 8,73 8,07
звільнені 0,53 1,58 1,74

м. Ірпінь 2014 рік
основна 60,46 41,93 50,98 58,82 64,7 75,0
підготовча 39,53 58,06 47,06 35,29 35,29 25,0
спеціальна — — 1,96 5,88 — 3,7
звільнені — — — — — —

м. Переяслав-Хмельницький 2016 рік
основна 92,27 94,0 80,88 75,56 89,93 82,65
підготовча 4,83 3,0 13,97 20,74 6,78 14,29
спеціальна 1,93 2,0 4,41 2,96 3,39 3,06
звільнені 0,97 1,0 0,74 0,74 — —

ЗОШ у сільських населених пунктах 
Переяслав-Хмельницького району 2016 рік 

основна 90,38 92,55 94,03 90,10 92,98 80,30
підготовча 6,73 6,38 9,24 9,90 3,51 16,67
спеціальна 2,88 1,06 5,88 — 3,51 —
звільнені — — 0,84 — — 3,03

Примітка: — * — хлопчики і дівчатка разом.

Аналіз результатів анкетування лікарів дозволив виявити про-
блемні питання, які потребують відповідного вирішення. Перш за все, 
необхідне внесення змін у сам процес проведення медичних оглядів 
дітей, оскільки існуюча організація супроводжується значним пере-
вантаженням лікарів ЦПМСД — до 30 і більше дітей під час прийому, 
замість 12-15, що знижує якість роботи. У 69 % випадків функціо-
нальні проби з дозованим фізичним навантаженням, які передбачені 
протоколом медичного огляду дітей, проводить середній медичний 
працівник. Із усієї чисельності дітей 37,2 % учнів 6-7 річного віку та 
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46,51 % 15-17 річних не виконують пробу Руф’є через низькі фізичні 
можливості організму, в основному, дівчата — 46,51 %, а 42 % школя-
рів взагалі відмовляються виконувати дану пробу.

При оцінці функціональних проб та визначенні медичної групи 
для занять з фізичного виховання 73,2 % лікарів користуються до-
повненнями до запропонованих МОЗ /МОН методик — ЕКГ, ЕхоКГ 
та інші. У 90,7 % випадків дітям рекомендується обмеження фізич-
ного навантаження з наступним повторним медичним оглядом через 
відповідний термін. Близько 63 % школярів потребують занять з лі-
кувальної фізкультури в умовах школи або лікувально -профілактич-
ного закладу (56 %). Контроль за ефективністю оздоровлення дітей 
зі спеціальною медичною групою здоров’я проводять 88,3 % лікарів.

Щодо внесення змін до протоколу медико-педагогічного контр-
олю за фізичним вихованням дітей висловилися 15,1 % лікарів, які 
запропонували включити до обов’язкового переліку інструменталь-
них методів дослідження дітей на долікарському етапі медичного ог-
ляду ЕКГ, ЕхоКГ, спірометрію, велоергометрію та інші. Значне місце 
у санітарно-просвітній діяльності посідає популяризація різних форм 
фізичного виховання у дитячому віці, яка знайшла підтримку лише у 
2,3 % опитаних лікарів.

Організація занять з фізичної культури для дітей з різним рівнем 
фізичного і соматичного здоров’я потребує відповідного рішення на 
базі навчально-виховного закладу [9]. Таку пропозицію підтримали 
1,1 % лікарів. Це вказує на низьку обізнаність медичних працівників 
щодо можливостей формування здоров’язберігаючих програм у су-
часних закладах загальної середньої освіти.

Таким чином, указані дані визначають завдання, які потребують 
вирішення у найближчий час.

Висновки. Сучасний рівень здоров’я дітей, нові форми медич-
ного обслуговування організованого дитинства вимагають внесення 
змін до реалізації програми проведення профілактичних медичних 
оглядів школярів наступним шляхом:

– передбачити зміну змісту наказу МОЗ/МОН України № 518/674 
щодо медико-педагогічного контролю за організацією фізичного ви-
ховання у загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з рефор-
муванням системи медичного обслуговування дитячого населення;

– доповнити методику проби Руф’є змінами до її проведення та 
оцінки результатів, запропонованими Антипкіним Ю.Г. з співавторами 
(2011 р.);

– створити при ЦПМСД кабінети функціональної діагностики з 
обладнанням їх ЕКГ, ЕхоКГ, спірометром, динамометром ручним, се-
кундоміром (пульсотахометром), вагами, зростоміром, апаратом для 
вимірювання АТ, ПК та кваліфікованим штатним забезпеченням;
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– впровадити в методику долікарського медичного огляду дітей 

скринінгову оцінку адаптаційно-резервних можливостей дітей шкіль-
ного віку, обґрунтовану Полькою Н.С. з співавторами (2013 р.), осо-
бливо для дітей, які не можуть виконати пробу Руф’є;

– при оцінці функціональних можливостей організму дітей мо-
лодшого шкільного віку та старших школярів надати перевагу мето-
диці Мартіне-Кушелевського з дозованим фізичним навантаженням 
(до 20 присідань за 30 сек. та терміном відновного періоду в межах 
до 3 хвилин);

– передбачити обов’язкову долікарську оцінку функціональних 
можливостей організму дітей у кабінетах функціональної діагностики 
ЦПМСД перед проходженням профілактичних медичних оглядів;

– базуючись на можливостях сучасної загальноосвітньої школи, 
необхідне впровадження спеціальних програм фізичного виховання 
для учнів з відхиленнями у стані здоров’я в режимі навчального дня.
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Эффективность критериев определения медицинских 
групп для занятий физической культурой детей 

школьного возраста
А. П. Ивахно, И. П. Козярин, Л. В. Лоза

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

Введение. Сохранение и укрепление состояния здоровья со-
временного поколения детей требует действенной поддержки, 
поскольку значительные демографические изменения в Украине 
привели к нарушению соотношения между разными возрастными 
группами населения — лицами пенсионного возраста и детьми до 18 
лет, особенно женского пола. Учитывая указанное, широкое внедре-
ние здоровьесохраняющих технологий в деятельность учреждений 
образования, оценка их эффективности обусловили актуальность 
исследований и цель работы [1, 2].

Цель. Оценить объективность методики определения физичес-
кого здоровья детей школьного возраста и распределения их на ме-
дицинские группы для занятий физической культурой.

Материалы и методы. Проведена статистическая обработка и 
анализ результатов исследования физического здоровья 6300 сель-
ских и городских детей школьного возраста, установлена объектив-
ность пробы Руфье для его определения, дана сравнительная ха-
рактеристика методик распределения детей на медицинские группы 
для занятий физической культурой за 2001-2016 годы и их эксперт-
ная оценка врачами центров первичной медико-санитарной помощи.

Результаты. Установлены худшие показатели физического 
здоровья городских школьников, чем сельских: в 1,5-2 раза больше 
детей с подготовительной и специальной медицинскими группами 
и освобожденных от занятий физической культурой. Больше 74 % 
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врачей-педиатров и врачей общей практики-семейной медицины не-
довольны организацией и условиями проведения профилактических 
медицинских осмотров школьников на базе центров первичной ме-
дико-санитарной помощи, объемом и качеством сбора информации 
на доврачебном этапе, необъективностью и неадекватностью пробы 
Руфье для определения физического здоровья детей.

Ключевые слова: дети школьного возраста, физическое здо-
ровье и методы его определения, медицинские группы для занятий 
физической культурой, профилактические медицинские осмотры.

Effi ciency of criteria for determining medical groups 
for physical training classes for school-aged children

О. P. Ivakhno, I. P. Kozyarin, L. V. Loza
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Health preservation and promotion in the current 

generation of children requires effective support since the signifi cant 
demographic changes in Ukraine have led to disparities between the 
different age groups of the population — those of the retirement age 
and children under 18, especially the female. Taking into account the 
mentioned, a wide introduction of health-saving technologies in the 
activity of educational institutions, the evaluation of their effectiveness 
determined the relevance of the research and the purpose of the work 
[1, 2].

Goal. To evaluate the objectivity of the methodology for determining 
the physical health of school-aged children and referring them to medical 
groups for physical training.

Materials and methods. The statistical processing and analysis 
of the results of the study of physical health of 6,300 rural and urban 
schoolchildren were carried out; the objectivity of the Rufi eu test was 
determined; a comparative characteristics of the methods of distribution 
of children between medical groups for physical training for 2001–2016 
as well as their expert evaluation by the physicians of the centres of 
primary health care were done.

Results. Physical health of urban schoolchildren was found to 
be poorer as compared with rural children: by 1.5-2 times more urban 
children were found to be in preparatory and special medical groups 
and freed from physical training. More than 74 % of pediatricians and 
general practitioners are dissatisfi ed with the organization and conditions 
for preventive medical examinations of schoolchildren on the basis of 
primary health care centres, with the volume and quality of information 
collection at the pre-hospital stage, the bias and inadequacy of Rufi eu 
test for determining the physical health of children.
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Key words: school-aged children, physical health and methods of 

its determination, medical groups for physical training, preventive medical 
examinations.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
К. Д. Копач 1), Д. В. Варивончик 1, 2)

1)ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ,
2)Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. На робочому місці працівники стоматологічної служби 

(СС) зазнають сполученого та комбінованого впливу значної кілько-
сті різноманітних шкідливих факторів виробничого середовища, що 
формує професійні ризики порушення їх здоров’я.

Мета — визначити наявну хімічну небезпеку на робочих місцях 
працівників СС і спрогнозувати потенційні ризики для їх здоров’я.

Матеріали і методи. Дослідження проводилось на основі до-
слідницького реєстру засобів та матеріалів, які використовуються в 
сучасній стоматологічній практиці.

Результати. Працівники СС на робочому місці мають контакт з 
значною кількістю (230) засобів та матеріалів, які належать до 100 
підгруп хімічних речовин. У працівників СС формується небезпека 
виникнення професійних захворювань, пов’язаних із враженням ор-
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ганів систем: дихання, шкіри, очей, шлунково-кишкового тракту та пе-
чінки, нервової, крові та кровотворення, нирок, кісток, серця, а також 
виникнення алергічних захворювань та злоякісних новоутворень.

Висновок. Зазначене визначає необхідність: (1) підсиленого са-
нітарно-гігієнічного контролю за умовами праці; (2) дотримання під 
час роботи техніки безпеки; (3) використання засобів індивідуального 
захисту; (4) впровадження періодичних медичних оглядів працівників 
стоматологічної служби.

Ключові слова: стоматологія, працівники, умови праці, хімічні 
речовини, професійна патологія.

Вступ. Стоматологічна служба є однією з найчисельніших за 
кількістю працівників в галузі охорони здоров’я України (11 % всього 
персоналу галузі). За даними МОЗ України (2014 р.) в стоматоло-
гічній службі працює більше 22,2 тис. лікарів-стоматологів та зубних 
лікарів.

В теперішній час, при використанні у стоматологічній практиці 
сучасних медичних технологій, її працівники на робочому місці зазна-
ють сполученого та комбінованого впливу значної кількості шкідли-
вих факторів виробничого середовища — неорганічних та органічних 
токсичних хімічних речовин, фізичних факторів (шум, вібрація тощо), 
а також ризику інфікування патогенними біологічними факторами (ге-
патитами В, С, ВІЛ тощо). Також на здоров’я працівників стоматоло-
гічної служби негативно впливають умови трудового процесу (ерго-
номічні, психоемоційні тощо) [1–8].

До теперішнього часу в Україні не проводились дослідження, 
спрямовані на якісну оцінку наявної хімічної небезпеки на робочих 
місцях працівників стоматологічної служби, що є необхідним для 
управління професійними ризиками порушення здоров’я працюючих, 
що і визначило актуальність цього дослідження.

Мета — визначити наявну хімічну небезпеку на робочих місцях 
працівників стоматологічної служби і спрогнозувати потенційні ризи-
ки для їх здоров’я.

Методи та методики дослідження. Дослідження проводилось 
на основі створеного авторами дослідницького реєстру засобів та 
матеріалів, які використовуються в сучасній стоматологічній практи-
ці. З використанням зазначеного реєстру проводилась ідентифікація 
небезпеки виникнення професійної патології хімічної етіології серед 
працівників стоматологічної служби. Використовувався якісний ста-
тистичний аналіз даних, в умовах стратифікації первинних даних.

Результати. Проведеним дослідженням визначено, що в тепе-
рішній час у практичній діяльності, працівники стоматологічної служ-
би використовують 230 засобів та матеріалів, які представлені 18 но-
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менклатурними групами (59 підгрупами), найбільш застосовуваними 
із них є матеріали для:

– лікувальних прокладок, пов’язок та тимчасових пломб (30,0 %);
– ізолюючих прокладок, фіксації, постійного пломбування коре-

невих каналів (30,0 %);
– виготовлення протезів, їх моделювання та формування 

(15,6 %);
– обробки кореневих каналів, некротизації пульпи (7,8 %).
При аналізі частоти використання засобів та матеріалів, лікаря-

ми-стоматологами різної спеціалізації встановлено, що найбільш ча-
сто використовують:

ортодонти — 48 груп, із них найчастіше: металеві сплави 
(41,7 %), цементи (23,9 %) (в т.ч.: полікарбоксилатні — 17,6 %, скло-
іномерні — 6,3 %), акрилові пластмаси (8,3 %), антисептики (8,3 %);

терапевти — 43 групи, із них найчастіше: цементи (39,9 %) (в 
т.ч.: склоіномерні — 10,8 %, цинк-сульфатні — 8,6 %, цинк-фосфат-
ні — 8,1 %, полімерні — 7 ,0 %, цинк-евгенольні — 5,4 %), антисеп-
тики (13,5 %);

ортопеди — 26 груп, із них найчастіше: металеві сплави 
(27,8 %), цементи (19,4 %) (в т.ч.: цинкоксид-евгенольні — 11,1 %, по-
лікарбоксилатні — 8,3 %), антисептики (5,6 %), пластмаси акрилові 
(5,6 %);

терапевти-дитячі — 15 груп, із них найчастіше: штифти (29,4 %) 
(в т.ч.: парапульпарні — 17,6 %, анкерні — 11,8 %), цементи (17,6 %) 
(в т.ч.: цинк-силікофосфатні — 8,8 %, цинк-фосфатні — 8,8 %), анти-
септики (8,8 %);

хірурги — 8 груп, із них найчастіше: антисептики (62,5 %), фер-
менти протеолітичні (10,0 %), нітрофурани (10,0 %).

Зазначене свідчить, що в залежності від спеціалізації, лікарі-сто-
матологи на робочому місці зазнають різного ступеня та характеру 
хімічної небезпеки, яка визначається неоднаковим використанням 
різних засобів та матеріалів.

Аналіз хімічного складу використовуваних у сучасній стоматоло-
гічній практиці засобів та матеріалів засвідчив, що на робочому місці 
лікарі зазнають впливу 36 груп (100 підгруп) хімічних органічних та 
неорганічних речовин. Найбільш частим є контакт з наступними гру-
пами хімічних речовин:

– метали та їх сполуки (22,7 %), із них: барій (18,1 %), вісмут 
(13,6 %), цинк (13,6 %), алюміній (9,4), золото (6,9 %), залізо (5,5 %), 
срібло (5,5 %), стронцій (5,5 %), хром (3,2 %), олово (2,5 %), титан 
(2,5 %), кадмій (2,2 %), мідь (2,2 %), молібден (2,2 %), паладій (1,7 %), 
нікель (1,2 %), лантан (0,7 %), марганець (0,7 %), свинець (0,7 %), 
сурма (0,7 %), кобальт (0,5 %), платина (0,5 %);
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– моно- та полімери (7,5 %), із них: вініл (37,6 %), акрил (36,8 %), 

пропілен (10,5 %), полімерні смоли (9,8 %), диметилсилоксан (2,3 %), 
стирол (1,5 %), целулоїд (1,5 %);

– мінерали (8,6 %), із них: силіцій діоксид (кристал.) (58,2 %), 
тальк (25,5 %), скловолокно (14,4 %), каолін (2,0 %);

– лікарські засоби (7,3 %), із них: камфора (25,4 %), антисепти-
ки (18,5 %), кортикостероїди (17,7 %), ментол (10,0 %), антибіотики 
(9,2 %), антиоксиданти (8,5 %), протеолітичні ферменти (5,4 %), салі-
цилати (3,8 %), анестетики (1,5 %);

– феноли (6,3 %), із них: крезол та його сполуки (23,2 %), фенол 
та його сполуки (23,2 %), евгенол (17,0 %), гідрохінон (12,5 %), резор-
цин (10,7 %), тимол (10,7 %), танін (2,7 %);

– еластомери (6,0 %), із них: полікорбоксилат (99,4 %), каучуки 
(5,6 %);

– кальцій та його сполуки (5,4 %);
– пластифікатори (5,4 %), із них: фталати (50,5 %), кабосил 

(46,3 %), бензоїлу пероксид (3,2 %);
– смоли (5,1 %), із них: епоксидні (96,7 %), каніфоль (4,3 %);
– сірка та її сполуки (5,0 %).
Ранжування даних щодо вмісту хімічних речовин у засобах та 

матеріалах, які використовуються в сучасній стоматологічній прак-
тиці, дозволило визначити найбільш пріоритетні із них. Визначено, 
що 29 груп хімічних речовин, що містяться у 1365 використовуваних 
засобах та матеріалах, визначають 76,9 % всіх речовин, дії яких за-
знають працівники стоматологічної служби, а саме (рангове місце): 
(I) полікарбоксилат (5,7 %); (ІІ) кальцій та його сполуки (5,4 %); (ІІІ) 
силіцію діоксид (кристал.) (5,0 %), сполуки сірки (сульфати) (5,0 %), 
епоксидні смоли (5,0 %); (IV) фтор та його сполуки (4,3 %); (V) барій 
та його сполуки (4,1 %); (VI) фосфорні кислоти та їх сполуки (3,7 %); 
(VII) вісмут та його сполуки (3,1 %), цинк та його сполуки (3,1 %); (VIII) 
вініл та його полімери (2,8 %), акрил та його полімери (2,8 %); (IX) 
пластифікатор (кабосил) (2,5 %); (X) тальк (2,2 %); фталати (2,2 %); 
(XI) алюміній та його сполуки (2,1 %); (XII) камфора (1,9 %); (XIII) гі-
похлорит натрію (1,7 %); (XIV) золото та його сполуки (1,6 %); (XV) 
крезол та його сполуки (1,5 %), фенол та його сполуки (1,5 %); (XVI) 
карбонат натрію (1,3 %), кортикостероїди (1,3 %); (XVIІ) скловолокно 
(1,2 %), залізо та його сполуки (1,2 %), срібло та його сполуки (1,2 %), 
стронцій та його сполуки (1,2 %), антисептики (1,2); (XVIII) стабіліза-
тори (1,1 %).

При аналізі можливих негативних наслідків для здоров’я пра-
цівників, в разі впливу хімічних речовин, що використовуються в су-
часній стоматологічній практиці, на рівнях вищих за ГДК, визначено, 
що всі вони можуть становити потенційний ризик для виникнення у 
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працівників патологічних станів. Найбільш ймовірними ураженнями 
є: ЛОР-органів та органів дихання (бронхіти, пневмоконіози, токсич-
ні пневмоніти) (викликають 73,2 % речовин, що використовуються); 
шкіри (дерматити, хімічні опіки) (73,2 %); очей (кон’юнктивіти, ке-
ратити, опіки) (41,2 %); органів шлунково-кишкового тракту (дис-
папсія) (27,8 %); алергічні враження (бронхіальна астма, алергічний 
дерматит тощо) (23,7 %); нервової системи (токсичні енцефалопа-
тії) (15,5 %); печінки (токсичний гепатит) (12,4 %); професійний рак 
(12,4 %); крові та органів кровотворення (токсичні анемії) (9,3 %); ни-
рок (токсичний нефрит) (7,2 %); кісток (токсичні остеопатії) (4,1 %); 
серця (токсичні міокардіопатії) (3,1 %).

Висновки. Таким чином, працівники стоматологічної служби 
на робочому місці експонуються значною кількістю (230) засобів та 
матеріалів, які належать до 100 підгруп хімічних речовин. Найбільш 
різноманітного контакту із хімічними речовинами зазнають лікарі-сто-
матологи ортодонти та терапевти.

В разі перевищення ГДР, в повітрі робочої зони у працівників 
стоматологічної служби формується небезпека виникнення профе-
сійних захворювань, пов’язаних як з гострою, так і хронічною інтокси-
кацією, з враженням органів систем: дихання, шкіри, очей, шлунко-
во-кишкового тракту та печінки, нервової, крові та кровотворення, 
нирок, кісток, серця, а також виникнення алергічних захворювань та 
злоякісних новоутворень.

Зазначене визначає необхідність: 1) підсиленого санітарно-гігі-
єнічного контролю за умовами праці; 2) дотримання під час роботи 
техніки безпеки; 3) використання засобів індивідуального захисту; 4) 
провадження періодичних медичних оглядів працівників стоматоло-
гічної служби.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку системи 
профілактики професійної захворюваності працівників стоматологіч-
ної служби, з урахуванням отриманих у дослідженні даних.
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Идентификация химической опасности на рабочих 
местах работников стоматологической службы

Е. Д. Копач, Д. В. Варивончик
ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», г. Киев,

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

Вступление. На рабочем месте работники стоматологической 
службы (СС) испытывают сопряженного и комбинированного воздей-
ствия значительного количества вредных факторов производствен-
ной среды, формирующих профессиональные риски нарушения их 
здоровья.

Цель — определить имеющуюся химическую опасность на ра-
бочих местах работников СС и спрогнозировать потенциальные ри-
ски для их здоровья.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе 
исследовательского реестра средств и материалов, которые исполь-
зуются в современной стоматологической практике.

Результаты. Работники СС на рабочем месте имеют контакт с 
большим количеством (230) средств и материалов, принадлежащих 
к 100 подгруппам химических веществ. У работников СС формиру-
ется опасность возникновения профессиональных заболеваний, 
связанных с поражением органов систем: дыхания, кожи, глаз, желу-
дочно-кишечного тракта и печени, нервной, крови и кроветворения, 
почек, костей, сердца, а также возникновение аллергических заболе-
ваний и злокачественных новообразований.

Выводы. Указанное определяет необходимость: 1) усиленного 
санитарно-гигиенического контроля за условиями труда; 2) соблю-
дение при работе техники безопасности; 3) использования средств 
индивидуальной защиты; 4) внедрения периодических медицинских 
осмотров работников стоматологической службы.
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мические вещества, профессиональная патология.

Identifi cation of chemical workplace hazards for dental 
workers

K. D. Kopach, D. V. Varyvonchyk
Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine, Kyiv,

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Introduction. Dental workers may encounter the exposure to a 

variety of workplace hazards in the course of performing their functions.
The purpose. To identify chemical workplace hazards for dental 

workers and predict the potential risks to their health.
Materials and methods. The analysis was conducted using the 

research register of tools and materials used in modern dental practice.
Results. Dental workers contact with a large number (230) of 

tools and materials that belong to 100 subgroups of chemicals. They 
are exposed to the risk of occupational diseases of such systems as 
respiratory, skin, eye, gastrointestinal tract, liver, nerves, blood, kidneys, 
bone and heart, as well as the risk of allergies and occupational cancer.

Conclusions. The above defi nes the need for: (1) enhanced hygiene 
control of working conditions; (2) compliance with the safety regulations; 
(3) the use of personal protective equipment; (4) the introduction of 
periodic medical examinations of dental workers.

Key words: dental care, workers, working conditions, chemicals, 
occupational diseases.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РИЗИК РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПРИ ПІДЗЕМНОМУ ДОБУВАННІ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

О. В. Орєхова
ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини»,м. Кривий Ріг
Вступ. В процесі трудової діяльності працівники, що зайняті під-

земним добуванням залізних руд піддаються дії небезпечних і шкід-
ливих виробничих чинників, які мають значний вплив на вид і якість 
їх трудової діяльності. В останні роки приорітетами наукових дослі-
джень і розробок в медицині праці стали оцінка і керування професій-
ним ризиком шкоді здоров’ю.

Мета. Визначення ризику професійної захворюваності працівни-
ків, що зайняті при підземному добуванні залізної руди.

Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети вико-
ристовувались гігієнічні, епідеміологічні та статистичні методи дослі-
дження. Оцінка популяційного ризику проводилась згідно з міжнарод-
ною методикою.

Результати. Встановлено, що рівень RR 5,45 при CI 95 % 
5,29–5,60 (р<0,05)), а залежність ризику від умов праці дуже висока 
(45,1–81,7 %). У структурі професійних захворювань найвищий ризик 
виникнення професійної туговухості, радікулопатій та хронічного об-
структивного захворювання легень (RR=60,8 при CI 95 % 33,7–109,7, 
RR=54,5 при CI 95 % 51,0–58,2 та RR=46,7 при CI 95 % 37,9–57,6) 
(р<0,05) з EF шкідливих виробничих факторів 81,7–98,4 % та дуже 
високою залежністю від умов праці.

Висновки. Отримані результати оцінки ризику розвитку про-
фесійних захворювань дозволили виявити контингент працівників 
з підвищеним рівнем впливу професійних факторів та довести зв’я-
зок з умовами праці професійних захворювань у працівників, що 
зайняті добуванням залізних руд. Моніторинг професійного ризику 
є необхідною умовою для керування ризиком і оцінкою його ефек-
тивності.

Ключові слова: професійний ризик, професійні захворювання, 
працівники, що зайняті добуванням залізних руд.

Вступ. В багатьох країнах світу добре усвідомлюють необхід-
ність приорітетності медичного обслуговування працюючого насе-
лення відповідно до відомих рекомендацій ООН [7, 8, 9]. На основі 
теорії оцінки і управління ризиком, яка успішно розробляється, у сві-
товій літературі запропонована система оцінки професійного ризику 
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робітників в несприятливих умовах праці. Оцінка та керування ризи-
ком вважається основою сучасної медицини праці [2, 5, 10].

В процесі трудової діяльності працівники, що зайняті підземним 
добуванням залізних руд піддаються дії небезпечних і шкідливих ви-
робничих чинників, які мають значний вплив на вид і якість їх тру-
дової діяльності. В останні роки приорітетами наукових досліджень 
і розробок в медицині праці стали оцінка і керування професійним 
ризиком шкоді здоров’ю [ 1, 3, 4].

На основі комплексу виконаних робіт склалась методологія оцін-
ки професійного ризику шкоді здоров’ю в медицині праці як система 
підходів з логічною їх організацією, а також методів і засобів їх реа-
лізації. Сформовані аксіоми медицини праці і промислової екології з 
урахуванням конвенцій і рекомендацій МОТ, матеріалів ВООЗ, стан-
дартів ISO та директивів і рекомендацій Євросоюзу, що найшло своє 
відображення і успішно застосовується в інших державах [5, 6].

Мета. Визначення закономірності формування ризику професій-
ної захворюваності працівників, що зайняті підземним добуванням 
залізної руди.

Матеріали та методи досліджень. Для вирішення поставленої 
мети використовувались гігієнічні, епідеміологічні та статистичні ме-
тоди дослідження.

Користуючись результатами вивчення та оцінки показників про-
фесійної захворюваності, визначили та оцінили популяційні ризики 
розвитку професійної патології для працівників, що задіяні в ос-
новних технологічних процесах згідно з міжнародною методикою [4, 
5] у відповідності з якою визначали: AR — абсолютний ризик, RR — 
відносний ризик, довірчі інтервали CI та EF етіологічна частка.

AR = Кількість хворих / загальна кількість працюючих
RR = AR / AR контр.
EF = (RR-1) / RR·100 %
СІ 95 %=±2m
Метою використання методології оцінки і управління ризиками 

є збільшення об’єктивної обґрунтованості прийняття управлінських 
рішень в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благопо-
луччя населення.

За ступенем вагомості доказів результатів оцінки професійних 
ризиків власні дослідження віднесені до категорії 1А (доведений про-
фесійний ризик).

Обробку матеріалу проводили із застосуванням стандартного 
пакету програм Microsoft Offi ce Excel. Отримані дані мали нормаль-
ний закон розподілу ймовірностей і для їх аналізу використовувались, 
переважно, параметричні критерії Стьюдента і Фішера. Кількість спо-
стережень була достатня для отримання незміщених оцінок перших 
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двох моментів: середньої арифметичної (М) та середньоквадратич-
ного відхилення (d). Для порівняння середніх величин кількісних по-
казників при нормальному розподіленні признаку використовували t- 
критерій Стьюдента. Достовірним вважали рівень значущості р< 0,05 
з надійністю 95 %.

Результати. На підставі вивчення розповсюдженості професій-
них захворювань серед працівників, що зайняті підземним добуван-
ням залізної руди визначено груповий професійний ризик (таблиця 1).

Таблиця 1
Ризик професійних захворювань у працівників, 

що зайняті підземним добуванням залізної руди (р≤0,05)

Виробництво N, чол.
Показники ризику

AR RR, СІ 95 % EF, % AtP

Підземне добування 
залізної руди 5487 0,042 5,45*

5,29–5,6 81,7 % 0,0343

Контрольна група 7794 0,0077 — — —

Примітка: * — різниця достовірна з контрольною групою χ2 (р≤0,05).

Показник абсолютного ризику (AR) розвитку професійної патоло-
гії становить 0,042 та перевищує абсолютний ризик групи контролю 
(р<0,05).

Рівень відносного ризику (RR) захворюваності на професійну па-
тологію 5,45 при CI 95 % — 5,29–5,60 (р<0,05), що відноситься до ка-
тегорії високого та пов’язано з рівнем шкідливих виробничих факторів.

Аналіз етіологічної частки відносного ризику (EF) шкідливих ви-
робничих факторів, свідчить, що захворюваність на професійну па-
тологію становить 81,7 %, і відповідає високому ступеню професійно 
обумовленої захворюваності та говорить про дуже високу залежність 
захворюваності від умов праці (р<0,05) і повністю зумовлений умова-
ми праці.

В структурі професійних захворювань у працівників підземного 
добування залізної руди найвищий ризик виникнення професійної ту-
говухості, радікулопатій та хронічного обструктивного захворювання 
легень (RR=60,8 при CI 95 % — 33,7–109,7, RR=54,5 при CI 95 % — 
51,0–58,2 та RR=46,7 при CI 95 % — 37,9–57,6) (р<0,05).

Аналіз етіологічної частки відносного ризику (EF) шкідливих ви-
робничих факторів у працівників підземного добування залізної руди, 
свідчить, що розвиток професійних захворювань на 81,7–98,4 % обу-
мовлений умовами праці, що відповідає високому ступеню професій-
но обумовленої захворюваності та говорить про дуже високу залеж-
ність захворюваності від умов праці (р<0,05).
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При аналізі ризиків розвитку професійної патології у працівни-

ків різних вікових груп встановлено, що найвищий ризик виникнення 
професійних захворювань при підземному добуванні залізної руди у 
віці 50–59 років становить — 3,9. (таблиця 2).

Таблиця 2
Ризики розвитку професійних захворювань у працівників, 

що зайняті добуванням залізних руд в залежності 
від віку працюючих (р≤0,05)

Вік (роки)
Підземне добування залізної руди Контрольна група
N, чол. AR RR N, чол. AR

20–49 1962 0,0034 0,34 3683 0,00072
50–59 1523 0,039 3,9 2026 0,0065
60 і > 1646 0,0139 1,4 1752 0,0046

При аналізі ризиків розвитку професійної патології у працівників в 
залежності від стажу роботи встановлено, що найвищий ризик виник-
нення професійних захворювань при підземному добуванні залізної 
руди при стажі роботи 15–19 та 10–14 років становить: RR=6,25 при CI 
95 % 6,0–6,5 та RR=4,35 при CI 95 % 3,35–5,6 відповідно) (таблиця 3).

Таблиця 3
Ризики розвитку професійних захворювань у працівників, 

що зайняті добуванням залізних руд 
в залежності від стажу працюючих (р≤0,05)

Стаж, 
роки

Підземне добування залізної руди Контрольна група
N, чол. AR (10-4) RR СІ 95 % EF, % N, чол. AR (10-4)

до 5 883 4,3 1,65 0,82–3,3 39,4 1403 2,6
5–9 1264 7,0 1,3 0,7–2,3 23 1723 5,4

10–14 849 34,8 4,35* 3,35–5,6 77 1186 80
15–19 779 800,0 6,25* 6,0–6,5 84 1076 128,3
20 і > 1712 1336 4,56* 4,4–4,7 78,1 2406 293

Примітка: * — різниця достовірна з контрольною групою χ2 (р≤0,05).

Етіологічна доля професійних факторів у розвитку захворювань 
у цих стажових групах складає 84 та 78,1 %, що свідчить про дуже 
високий зв’язок з умовами праці. Залежно від професії, особливостей 
технологічних процесів підземного добування на працівників впливає 
комплекс чинників різної інтенсивності, що і обумовлює особливість 
їх дії на організм та різним ризиком виникнення професійних захво-
рювань.
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Висновки. Отримані результати оцінки ризику розвитку профе-

сійних захворювань дозволили виявити контингент працівників з під-
вищеним рівнем впливу професійних факторів та довести зв’язок з 
умовами праці професійних захворювань у працівників, що зайняті 
добуванням залізних руд.

Найвищий рівень відносного ризику (RR) захворюваності на про-
фесійну патологію має місце у підземному добуванні залізної руди 
(RR 5,45 при CI 95 % 5,29–5,60 (р<0,05)), що пов’язано з найвищим 
рівнем шкідливих виробничих факторів. Вивчення ступеню зв’язку з 
умовами праці показує, що має місце дуже висока зумовленість ризи-
ку розвитку професійної патології (EF від 45,1 % до 81,7 %).

В структурі професійних захворювань у працівників підземного 
добування залізної руди найвищий ризик виникнення професійної ту-
говухості, радікулопатій та хронічного обструктивного захворювання 
легень (RR=60,8 при CI 95 % 33,7–109,7, RR=54,5 при CI 95 % 51,0–
58,2 та RR=46,7 при CI 95 % 37,9–57,6) (р<0,05). EF шкідливих вироб-
ничих факторів свідчить, що розвиток професійних захворювань на 
81,7–98,4 % обумовлений умовами праці та відповідає високому сту-
пеню професійно обумовленої захворюваності та говорить про дуже 
високу залежність захворюваності від умов праці (р<0,05).

В залежності від віку працюючих найвищий ризик виникнення 
професійних захворювань при підземному добуванні залізної руди 
у віці 50–59 років (3,9). В залежності від стажу роботи найвищий ри-
зик виникнення професійних захворювань при підземному добуванні 
залізної руди при стажі роботи 15–19 та 10–14 років (RR=6,25 при 
CI 95 % 6,0–6,5 та RR=4,35 при CI 95 % 3,35–5,6 відповідно). Прове-
дені дослідження відкривають перспективи для подальших наукових 
досліджень, спрямованих на розрахунок безпечних термінів роботи 
при впливі несприятливих факторів виробничого середовища. Мо-
ніторинг професійного ризику є необхідною умовою для керування 
ризиком і оцінкою його ефективності.

ЛІТЕРАТУРА
1. Єжов В. В. Методика визначення показника прогнозованого професійного ризи-

ку працівників підприємств за результатами їх навчання з питань охорони праці 
/ Єжов В. В., Шатохіна Н. В., Базовкін П. С. // Металлургическая и горнорудная 
промышленность. — 2008. — № 1. – С. 141−146.

2. Критерії класифікації виробничих об’єктів за ступенем їх небезпеки для здоров’я 
працівників : метод. рекомендації / Гвозденко Л. А., Назаренко В. І., Артамоно-
ва О. В. [та ін.] : Інститут медицини праці. — К. 2005. — 14 с.

3. Критерії небезпеки виробничих процесів / Л. Гвозденко, О. Артамонова, І. Чередни-
ченко [та ін.] // Охорона праці. — 2005. — № 11. — С. 37−39.

4. Профессиональный риск для здоровья работников : Руководство / [под ред. 
Н. Ф. Измерова, Е. И. Денисова]. — М. : Трасант. — 2003. — 448 с.



462 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 27/2017

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
5. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Ор-

ганизационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство : 
Р 2.2. 1766–03. — М. : МЗ РФ. — 2003. — 24 с.

6. Шаяхметов С. Ф. Методические аспекты оценки профессионального риска ра-
ботающих / С. Ф. Шаяхметов, М. П. Дьякович // Мед. труда и пром. экология. — 
2007. — № 6. — С. 21−26.

7. Implementation of the WHO Global Strategy on Occupational Health for all. Plan of 
action: covering the specifi c period 1996–2001 // Int. J. Occup Med. Environ. Health. — 
1997. — Vol. 10, № 2. — P. 113−139.

8. Globally harmonized system of classifi cation and labeling of chemicals (GHS) / U. N. — 
New York and Geneva : United Nations, 2003. — 443 p.

9. Global Strategy on Occupational Health for all. The way to health at work /ºWHO. 
OCH. — Geneva, 1995. — 68 p.

10. Reducing Risks: Protecting people. Discussion document / Health and safety 
executive. — HSE books, 2001. — 74 p.

Профессиональный риск развития заболеваний 
при подземной добыче железной руды

О. В. Орехова
ГУ «Украинский научно-исследовательский институт промышленной 

медицины», г. Кривой Рог
Вступление. В процессе трудовой деятельности работники, 

занятые подземной добычей железной руды поддаются влиянию 
вредных и опасных производственных факторов, которые имеют 
значительное влияние на вид и качество их трудовой деятельности. 
В последние годы приоритетом научных исследований и разработок 
в медицине труда стали оценка и управление профессиональным 
риском для здоровья.

Цель. Определение риска профессиональной заболеваемости 
работников, занятых при подземной добыче железной руды.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач 
использовались гигиенические, эпидемиологические и статистиче-
ские методы исследования. Оценка популяционного риска проводи-
лась согласно международной методике.

Результаты. Установлено, что уровень RR 5,45 при CI 95 % 5,29–
5,60 (р<0,05)), а зависимость риска от условий труда очень высокая 
(45,1–81,7 %). В структуре профессиональных заболеваний наиболь-
ший риск возникновения профессиональной тугоухости, радикулопа-
тий и хронического обструктивного заболевания легких (RR=60,8 при 
CI 95 % 33,7–109,7, RR=54,5 при CI 95 % 51,0–58,2 и RR=46,7 при 
CI 95 % 37,9–57,6) (р<0,05) с EF вредных производственных факто-
ров 81,7–98,4 % и очень высокой зависимостью от условий труда.

Выводы. Полученные результаты оценки риска развития про-
фессиональных заболеваний позволили выявить контингент рабо-
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тающих с повышенным уровнем воздействия профессиональных 
факторов и доказать связь с условиями труда профессиональных 
заболеваний у работников, занятых при подземной добыче железной 
руды. Мониторинг профессионального риска является необходимым 
условием для управления риском и оценке его эффективности.

Ключевые слова: профессиональный риск, профессиональ-
ные заболевания, работники, занятые добычей железных руд.

Professional risk of developing diseases caused 
by underground iron ore mining

O. V. Orekhova
Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, Kryvyi Rih

Introduction. During their labor activities the workers of underground 
iron ore mining, are exposed to dangerous and harmful production factors 
that have a signifi cant impact on the kind and quality of their work. In 
recent years, the priorities of scientifi c research and development in 
occupational medicine were based on the assessment and management 
of occupational risk for health.

Aim. Defi ning the risk of occupational morbidity of workers engaged 
in underground iron ore mining.

Materials and methods. To address this goal there were used 
hygienic, epidemiological and statistical research methods. The 
population risk was assessed by using international methodology.

Results. It was established that the level of RR 5,45 at CI 95 % 5,29–
5,60 (p<0.05)), and the dependence of the risk from working conditions 
is very high (45,1–81,7 %). In the structure of occupational diseases at 
the greatest risk there are occupational hearing loss, radiculopathy and 
chronic obstructive pulmonary disease (RR=60,8 CI at 95 % 33,7–109,7, 
RR=54,5 at CI 95 % 51,0–58,2 and RR=46,7 at CI 95 % 37,9–57,6) 
(p<0.05) with EF of harmful factors of 81,7–of 98,4 % and a very high 
dependence on working conditions.

Conclusions. The obtained results revealed that a certain group 
of workers had a higher level of occupational exposure which proves 
the infl uence of working conditions on occupational diseases in iron 
ore miners. Monitoring occupational risk exposure is essential for risk 
management and the evaluation of its effectiveness.

Key words: professional risk, occupational disease, workers of iron 
ore mining.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ТРИВОЖНОСТІ 
ТА ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 
СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ В УМОВАХ 

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО 
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ТА ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПЕРЕБІГУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ
О. Ю. Панчук, І. В. Сергета

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, 
м. Вінниця

Вступ. Розглядаючи особливості впливу різноманітних підхо-
дів, спрямованих на оптимізацію процесів професійного навчання та 
здійснення психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації, 
слід відзначити, що індикаторними показниками появи сприятливих 
зрушень з боку провідних особливостей особистості є позитивні змі-
ни показників ступеня вираження тривожності та провідних характе-
ристик психічних станів, зокрема астенічного і депресивного станів.

Мета. Визначити закономірності змін показників тривожності та 
характеристик психічних станів студентів-стоматологів в умовах вико-
ристання комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання, 
психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання 
виникненню несприятливих змін у психофізіологічному стані організ-
му на етапі навчання у вищому медичному навчальному закладі.

Матеріали та методи. З метою визначення особливостей впливу 
комплексу заходів, який був розроблений, на особливості особистості 
студентів, розділених на групи втручання та контролю, використову-
вались особистісні опитувальники Спілбергера і Малкової, а також 
психометрична шкала Цунга для самооцінки депресії. Статистичний 
аналіз отриманих результатів проводився із застосуванням пакету 
прикладних програм статистичного аналізу “Statistica 6.1 for Windows”.

Результати. В ході проведених досліджень виявлені закономір-
ності змін показників тривожності та характеристик психічних ста-
нів студентів-стоматологів в умовах використання запропонованого 
комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання, визна-
чено, що його застосування забезпечувало статистично значуще по-
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кращання цілого ряду провідних корелят особливостей особистості 
дівчат і юнаків і, передусім, появу змін позитивного змісту з боку таких 
особистісних рис, як ситуативна тривожність (р<0,05), рівень вира-
ження астенічного (р<0,05-0,01) і депресивного (р<0,05) станів тощо.

Висновки. Застосування комплексу заходів щодо оптимізації 
професійного навчання, основними етапами практичної реалізації 
якого є етапи раціональної організації добової діяльності, професій-
но-прикладної фізичної підготовки, психофізіологічної реабілітації 
та психогігієнічної корекції, справляє суттєвий позитивний вплив на 
показники тривожнісних проявів та характеристики психічних станів 
студентів, що здобувають стоматологічний фах.

Ключові слова: студенти-стоматологи, тривожність, психічні 
стани,комплекс заходів, оптимізація професійного навчання.

Вступ. Розглядаючи особливості впливу різноманітних підходів, 
спрямованих на оптимізацію процесів навчання, здійснення пси-
хогігієнічної корекції перебігу навчальної або навчально-значущої 
професійної адаптації, запобігання виникнення несприятливих змін 
у психофізіологічному стані організму учнівської та студентської мо-
лоді, в тому числі майбутніх лікарів-стоматологів, слід відзначити, 
що одними із критеріальних, навіть індикаторних, показників появи 
сприятливих зрушень слід вважати наявність позитивних змін, які 
виникають з боку властивостей тривожності та провідних характе-
ристик психічних станів, зокрема астенічного і депресивного станів, 
які одними із перших реагують у відповідь на дію преформованих 
чинників середовища перебування [1, с.137; 4, с.57; 6, с.133; 9, с.15; 
10, с.440].

У цьому контексті необхідно відзначити, що провідними озна-
ками тривожності є ситуативна (реактивна) тривожність (СТ), що 
реалізується як комплекс емоційних реакцій особистості у вигляді 
занепокоєння, стурбованості і нервозності у конкретний момент, тоб-
то як цілком визначена відповідь на вплив стресових чинників умов 
перебування, та особистісна тривожність (ОТ), що становить стійку 
індивідуальну рису особистості, відзначаючи схильність людини до 
емоційного напруження та формування тривожнісних проявів внас-
лідок негативно-загрозливого сприйняття подій, котрі мають місце у 
житті, в тому числі у діяльності майбутнього лікаря-стоматолога. Ра-
зом з тим, рівень вираження астенічних проявів являє собою харак-
теристику психічного стану, що визначає ступінь вираження загаль-
ної психічної слабкості, яка виникає за умов відсутності будь-якого 
навантаження, триває достатньо довго, не зникаючи після відпочин-
ку та зумовлюючи зниження продуктивності праці, фізичну слабкість, 
підвищену виснаженість, соматовегетативні порушення, натомість, 
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рівень вираження депресивних проявів — засвідчує поширення 
явищ зниження настрою, втрати інтересу до адекватного та цілком 
доцільного здійснення звичної навчальної і позанавчальної діяльно-
сті тощо [2, 572; 5,37].

Мета дослідження — визначити закономірності змін показників 
тривожності та характеристик психічних станів студентів-стоматоло-
гів в умовах використання комплексу заходів щодо оптимізації про-
фесійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної 
адаптації і запобігання виникненню несприятливих змін у психофі-
зіологічному стані організму на етапі навчання у вищому медичному 
навчальному закладі.

Матеріали та методи дослідження. Наукові дослідження про-
водились серед студентів стоматологічного факультету Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, розподіле-
них на 2 групи порівняння: групу контролю (ГК), до складу якої було 
залучено 30 дівчат та 30 юнаків, і групу втручання (ГВ), до складу 
якої також було залучено 30 дівчат та 30 юнаків. Для представників 
ГК властивим був традиційний, типовий для сучасної вищої медичної 
школи, режим організації навчальної та позанавчальної діяльності. 
Визначальною рисою організації добової діяльності представників 
ГВ було використання впродовж навчального року комплексу захо-
дів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції 
перебігу професійної адаптації і запобігання виникненню несприят-
ливих змін у психофізіологічному стані організму на етапі навчання у 
вищому медичному навчальному закладі, що був розроблений авто-
рами на вихідному етапі проведення досліджень. В основу стратегії 
його побудови покладений традиційний підхід, реалізований у ряді 
наукових досліджень, проведених у галузі психогігієни протягом ос-
танніх років, з обов’язковим урахуванням необхідності акцентування 
на професійно важливих його компонентах, які забезпечують опти-
мальний перебіг процесів формування психофізіологічно- та особи-
стісно-значущих професійних компетенцій майбутніх лікарів-стомато-
логів [4, 57; 5, 37; 6, 219; 8, 179]. Тому основними етапами практичної 
реалізації запропонованого комплексу слід було вважати: здійснення 
корекції основних режимних елементів добової діяльності студентів 
(етап раціональної організації добової діяльності, що передбачав 
оптимальну з фізіолого-гігієнічних позицій організацію режиму до-
бової діяльності дівчат та юнаків, і, передусім, здійснення корекції 
основних режимних елементів, забезпечення раціонального чергу-
вання різноманітних видів професіонально-орієнтованої навчальної 
і позанавчальної діяльності та відпочинку, збалансоване поєднання 
розумових і фізичних навантажень, підвищення рівня рухової актив-
ності до меж гігієнічно-обґрунтованих величин тощо),запровадження 
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вправ професійно-прикладної фізичної підготовки з метою забезпе-
чення пріоритетного розвитку професійного-значущих характеристик 
функціональних та фізичних можливостей організму дівчат і юнаків 
(етап професійно-прикладної фізичної підготовки, в центрі якого 
перебувало використання вправ, які ставили за мету забезпечення 
пріоритетного розвитку професійного-значущих характеристик функ-
ціональних і фізичних можливостей організму студентів та включали 
у свою структуру цілий ряд вправ професійно-прикладної фізичної 
підготовки з метою цілеспрямованого розвитку швидкості зорово-ру-
хових реакцій, координації, швидкості та спритності рухів, уваги, стій-
кості до виконання робіт у вимушеній робочій позі тощо), оптимізацію 
психофізіологічного стану та пріоритетний розвиток професійно-зна-
чущих психофізіологічних функцій (етап психофізіологічної реабіліта-
ції, що включав у свою структуру вправи психофізичного тренування, 
зорової і асинхронної гімнастики, дихальні і звукорухові вправи, впра-
ви для покращання мозкового кровообігу), а також забезпечення ак-
тивного розвитку професійного-значущих особливостей особистості 
(етап психогігієнічної корекції, головним змістом якого слід вважати 
використання психотехнічних вправ, вправ щодо послаблення впли-
ву травматичних (стресових) інцидентів, профілактики і подолання 
явищ навчально-обумовленого емоційного вигорання тощо).

З метою здійснення об’єктивної оцінки особливостей СТ і ОТ ви-
користовувався особистісний опитувальник Спілбергера в модифіка-
ції Ханіна, для визначення рівня вираження астенічних і депресивних 
проявів — відповідно особистісний опитувальник Малкової, адапто-
ваний Черновою, та психометрична шкала Цунга для самооцінки де-
пресії [3, с. 59; 7, с. 330]. Статистичний аналіз результатів, отрима-
них протягом часу спостережень (відповідно на початку і наприкінці 
навчального року) проводився із застосуванням пакету прикладних 
програм багатовимірного статистичного аналізу “Statistica 6.1 for 
Windows” (ліцензійний № AXX910A374605FA).

Результати. Під час проведення психогігієнічної оцінки показ-
ників СТ слід було відзначити, що серед дівчат, які відносились до 
ГК, її узагальнені значення в суттєвій мірі зростали з 34,66±1,46 до 
42,50±1,35 балів (рп–к<0,01), серед юнаків, які відносились до ГК, 
збільшувались в ще більшій мірі — з 33,33±2,03 до 42,23±1,36 балів 
(рп–к<0,001), разом з тим, серед дівчат, які належали до ГВ, навпаки, 
суттєво зменшувались з 42,03±0,95 до 39,20±1,07 балів (рп–к<0,05), 
серед юнаків, які належали до ГВ, — також (хоч і не в такій вираже-
ній мірі) зменшувались з 39,53±1,51 до 36,46±1,29 балів (рп–к<0,05). 
На початку періоду досліджень реєструвались статистично-значущі 
відмінності лише між дівчатами (ргк–гв<0,01), які відносились до груп 
порівняння, у разі визначення особливостей СТ, у всіх інших випад-
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ках яких-небудь достовірних відмінностей не відзначалось. Напри-
кінці часу спостережень і у дівчат, і у юнаків статистично-значущі 
розбіжності були властиві для кожного із досліджуваних випадків (ргк–
гв<0,05-0,001) (табл. 1).

Таблиця 1
Показники тривожності студентів стоматологічного факультету,

що відносились до груп порівняння, бали

Показники
тривожності

Час
дослід-
жень

Групи порівняння

ргк–гв
Група

контролю
Група

втручання
n M±m n M±m

Д і в ч а т а

Ситуативна
тривожність

початок 30 34,66±1,46 30 42,03±0,95 <0,01
кінець 30 42,50±1,35 30 39,20±1,07 <0,05
рп–к <0,01 <0,05

Особистісна
тривожність

початок 30 44,13±1,60 30 42,00±1,53 >0,05
кінець 30 46,33±0,95 30 39,66±1,43 <0,001
рп–к >0,05 >0,05

Ю н а к и

Ситуативна
тривожність

початок 30 33,33±2,03 30 39,53±1,01 >0,05
кінець 30 45,23±1,36 30 36,46±0,89 <0,001
рп–к <0,001 <0,05

Особистісна
тривожність

початок 30 42,36±1,59 30 36,56±1,26 >0,05
кінець 30 47,36±1,24 30 34,20±1,68 <0,001
рп–к <0,05 >0,05

Одержані дані підтверджували результати аналізу структурних 
особливостей розподілу показників СТ в динаміці досліджуваного 
періоду. Так, у структурі показників, що відображували особливості 
ступеня її вираження серед дівчат, у представниць ГК і на початку 
(51,8 %), і наприкінці (60,0 %) його,суттєво переважала питома вага 
показників, які засвідчували високий рівень тривожності ситуативно-
го ґенезу.

Дещо меншою в першому випадку (48,2 %) та майже вдвічі 
меншою (30,0 %) в другому була частка значень, що віддзеркалю-
вали помірний рівень СТ. Натомість серед представниць ГВ в умо-
вах використання комплексу заходів щодо оптимізації професійного 
навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і 
запобігання виникненню несприятливих змін у психофізіологічному 
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стані організму, питома вага показників, властивих для помірного рів-
ня тривожнісних проявів ситуативного ґенезу зростала майже вдві-
чі з 40,0 % до 76,7 % на тлі зменшення частки її значень високого 
ступеня вираження відповідно з 60,0 % до 23,2 %. Майже аналогіч-
ні процеси спостерігались серед юнаків. У представників ГК питома 
вага показників СТ високого рівня в динаміці спостережень зростала 
з 42,1 % до 70,0 % на тлі зменшення частки її значень помірного рів-
ня відповідно з 57,9 % до 30,0 %, у представників ГВ реєструвались 
процеси протилежного змісту — питома вага показників СТ помірного 
рівня в динаміці спостережень зростала з 47,7 % до 70,0 % на тлі 
зменшення частки її значень щодо високого ступеня вираження від-
повідно з 49,0 % до 26,7 %.

Достатньо подібні до попередніх необхідно було вважати зміни, 
які відбувались з боку показників ОТ — у дівчат, які відносились до 
ГК, величини ОТ впродовж часу спостережень зростали з 44,13±1,60 
до 46,33±0,95 балів (рп–к>0,05), у юнаків, які відносились до ГК, — 
збільшувались з 42,36±1,59 до 47,36±1,24 балів (рп–к<0,05), вод-
ночас, у дівчат, які належали до ГВ, — зменшувались з 42,00±1,53 
до 39,66±1,43 балів (рп–к>0,05), у юнаків, які належали до ГВ, –з 
36,56±1,26 до 34,20±1,68 балів (рп–к>0,05). На початку часу спостере-
жень яких-небудь статистично достовірних відмінностей між особа-
ми, які відносились до груп порівняння, не реєструвалось (ргк–гв>0,05), 
в той же час, наприкінці його як серед дівчат (ргк–гв<0,001), так і серед 
юнаків (ргк–гв<0,001) реєструвались виражені статистично-значущі 
розбіжності.

Результати, які відображували структуру розподілу провідних 
характеристик ОТ, засвідчували той факт, що в динаміці досліджува-
ного періоду у структурі показників, що відображували особливості 
ступеня її вираження серед дівчат, у представниць ГК і на початку 
(79,4 %), і наприкінці (73,3 %) його суттєво переважала питома вага 
показників, які засвідчували помірний рівень тривожності ситуатив-
ного ґенезу. Значно меншою в обох випадках (відповідно 17,3 % і 
26,7 %) була частка значень, що відзначали високий рівень ОТ. Ра-
зом з тим, серед представниць ГВ в умовах використання запропо-
нованого комплексу заходів питома вага показників, властивих для 
помірного і високого рівня, становила відповідно 86,7 % і 3,3 %, на-
прикінці його — відповідно 73,3 % і 6,7 %, причому реєструвались 
зміни подібного змісту на тлі зростання з 10,0 % до 20,0 % частки 
значень ОТ, характерних для низького рівня тривожнісних проявів 
особистісного ґенезу.

Цілком подібні до попередніх процеси спостерігались серед юна-
ків. У представників ГК питома вага показників ОТ високого рівня в 
динаміці спостережень зростала з 36,9 % до 40,0 %, показників ОТ 
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помірного рівня — з 49,9 % до 56,7 %, причому відбувались такі зміни 
на тлі зменшення з 13,2 % до 3,0 % частки значень ОТ, властивих для 
її низького рівня. Серед представників ГВ реєструвались процеси 
протилежного характеру — питома вага показників ОТ високого рівня 
в динаміці спостережень зменшувалась з 30,0 % до 23,3 %, показни-
ків ОТ помірного рівня — з 70,0 % до 50,0 %, причому спостерігались 
зміни подібного змісту на тлі збільшення з 3,3 % до 26,7 % частки 
значень ОТ, властивих для її низького рівня.

Здійснюючи аналіз даних психогігієнічної оцінки показників, які 
відображували провідні характеристики астенічного і депресивного 
станів, слід було відзначити наступне. Величини показників ступеня 
вираження астенічних проявів, що були отримані на підставі застосу-
вання опитувальника Малкової та характеризували рівень загальної 
і, насамперед, психічно-значущої, слабкості, підвищеної дратівливо-
сті та відчуття виснаження,серед дівчат, які відносились до ГК, зро-
стали з 47,23±1,98 до 49,13±1,35 балів (рп–к>0,05), серед юнаків, які 
відносились до ГК, — збільшувались з 49,97±2,44 до 55,43±2,60 балів 
(рп–к>0,05), в той же час, серед дівчат, які належали до ГВ, — суттє-
во зменшувались з 47,63±1,78 до 40,76±1,37 балів (рп–к<0,01), серед 
юнаків, які належали до ГВ, — також зменшувались з 46,33±1,75 до 
42,86±1,64 балів (рп–к<0,05). На початку часу спостережень (початок 
навчального року) яких-небудь статистично достовірних відмінностей 
між особами, що відносились до груп порівняння, не реєструвалось 
(ргк–гв>0,05), наприкінці його (кінець навчального року) як серед дівчат 
(ргк–гв<0,01), так і серед юнаків (ргк–гв<0,001) спостерігались статистич-
но-значущі відмінності (табл. 2).

Розглядаючи структурні особливості розподілу досліджуваних 
показників слід було відзначити, серед дівчат ГК і на початку, і на-
прикінці періоду спостережень питома вага показників, які відзначали 
відсутність астенічних проявів, становила 96,5 %, частка показників, 
що відзначали наявність ознак слабкої астенії — 4,5 %. Водночас се-
ред дівчат ГВ на початку часу впровадження комплексу заходів щодо 
оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу 
професійної адаптації і запобігання виникненню несприятливих змін 
у психофізіологічному стані організму питома вага показників, які 
відзначали відсутність астенічних проявів становила 93,3 %, частка 
показників, що відзначали наявність ознак слабкої астенії — 6,7 %, 
наприкінці його реєструвались лише дані, що відзначали відсутність 
астенічних проявів (100 %).

Серед юнаків ГК на початку періоду спостережень питома вага 
показників, які відзначали відсутність астенічних проявів, становила 
86,7 %, частка показників, що відзначали наявність ознак слабкої ас-
тенії — 13,3 %, наприкінці його питома вага показників, які відзнача-
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ли відсутність астенічних проявів, становила 76,7 %, частка показни-
ків, що відзначали наявність ознак слабкої астенії — 23,3 %. Серед 
юнаків ГВ на початку часу спостережень питома вага показників, які 
відзначали відсутність астенічних проявів, становила 86,7 %, частка 
показників, що відзначали наявність ознак слабкої астенії — 13,3 %, 
наприкінці його реєструвались лише дані, що відзначали відсутність 
астенічних проявів (100 %). Отже, внаслідок впровадження запропо-
нованого підходу, на відміну від традиційних умов навчання, реєстру-
вались суттєві позитивні зрушення, відмітної рисою яких слід вва-
жати суттєво зростання числа досліджуваних осіб, яких відрізняла 
відсутність будь-яких астенічних проявів.

Таблиця 2
Показники астенічного і депресивного станів студентів 
стоматологічного факультету, що відносились до груп 

порівняння, бали

Показники
тривожності

Час
дослід-
жень

Групи порівняння

ргк–гв
Група

контролю
Група

втручання
n M±m n M±m
Д і в ч а т а

Рівень вираження
астенічного
стану

початок 30 47,23±1,98 30 47,63±1,78 >0,05
кінець 30 49,13±1,35 30 40,76±1,37 <0,01
рп–к >0,05 <0,01

Рівень вираження
депресивного 
стану

початок 30 40,43±1,13 30 38,30±0,96 >0,05
кінець 30 41,96±1,21 30 35,13±1,20 <0,001
рп–к >0,05 <0,05

Ю н а к и
Рівень вираження
астенічного
 стану

початок 30 48,56±2,34 30 46,33±1,15 >0,05
кінець 30 55,43±2,60 30 42,86±1,64 <0,001
рп–к >0,05 <0,05

Рівень вираження
депресивного 
стану

початок 30 40,53±1,29 30 41,10±1,09 >0,05
кінець 30 43,30±1,29 30 36,96±1,79 <0,01
рп–к >0,05 <0,05

Натомість значення показників відносно рівня вираження де-
пресивних проявів серед дівчат, які відносились до ГК, зростали з 
40,43±1,13 до 41,96±1,21 балів (рп–к>0,05), серед юнаків, які відно-
сились до ГК, — збільшувались з 40,53±1,29 до 43,30±1,29 балів 
(рп–к>0,05), разом з тим, серед дівчат, які належали до ГВ, — змен-
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шувались з 38,30±0,96 до 35,136±1,20 балів (рп–к<0,05), серед юна-
ків, які належали до ГВ, — суттєво зменшувались з 41,10±1,09 до 
36,96±1,79 балів (рп–к<0,05). На початку часу спостережень жодних 
статистично достовірних відмінностей між студентами груп порів-
няння, не реєструвалось (ргк–гв>0,05), наприкінці його як серед дівчат 
(ргк–гв<0,001), так і серед юнаків (ргк–гв<0,01) спостерігались виражені 
статистично-значущі відмінності.

Аналізуючи особливості структури розподілу досліджуваних по-
казників, слід було відзначити той факт, що серед дівчат ГК на по-
чатку періоду спостережень питома вага показників, які засвідчували 
відсутність депресивних проявів становила 79,3 %, частка показни-
ків, що відзначали наявність ознак легкої депресії ситуативного або 
невротичного ґенезу — 13,9 %, питома вага показників, які відзначали 
наявність маскованої депресії — 6,8 %, наприкінці його питома вага 
показників, що відзначали відсутність депресивних проявів станови-
ла 90,0 %, частка показників, які засвідчували наявність ознак легкої 
депресії ситуативного або невротичного ґенезу — 10,0 %. Серед ді-
вчат ГВ на початку періоду спостережень питома вага показників, які 
визначали відсутність депресивних проявів становила 80,0 %, частка 
показників, що відзначали наявність ознак легкої депресії ситуатив-
ного або невротичного ґенезу — 6,7 %, питома вага показників, які 
засвідчували наявність маскованої депресії — 3,3 %, наприкінці його 
питома вага показників, що відзначали відсутність депресивних про-
явів, як і в попередньому випадку, становила 90,0 %, частка показни-
ків, які визначали наявність ознак легкої депресії ситуативного або 
невротичного ґенезу — 10,0 %.

Разом з тим серед юнаків ГК на початку періоду спостережень, 
питома вага показників, які відзначали відсутність депресивних про-
явів становила 84,2 %, частка показників, що визначали наявність оз-
нак легкої депресії ситуативного або невротичного ґенезу — 13,2 %, 
питома вага показників, які засвідчували наявність маскованої де-
пресії — 2,6 %, наприкінці його питома вага показників, які відзначали 
відсутність депресивних проявів становила 60,0 %, частка показни-
ків, що відзначали наявність ознак легкої депресії ситуативного або 
невротичного ґенезу — 37,0 %, питома вага показників, які засвід-
чували наявність маскованої депресії — 3,0 %. Серед юнаків ГВ на 
початку періоду спостережень питома вага показників, які відзначали 
відсутність депресивних проявів становила 93,3 %, частка показни-
ків, що визначали наявність ознак легкої депресії ситуативного або 
невротичного ґенезу — 6,7 %, питома вага показників, які засвідчу-
вали наявність маскованої депресії — 3,3 %, наприкінці його питома 
вага показників, що відзначали відсутність депресивних проявів, як 
і в попередньому випадку, становила 93,3 %, частка показників, як 
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визначали наявність ознак легкої депресії ситуативного або невро-
тичного ґенезу — 6,7 %. Отже, внаслідок впровадження запропоно-
ваного підходу, на відміну від традиційних умов навчання, спостеріга-
лось значне збільшення кількості студентів з відсутністю яких-небудь 
депресивних проявів.

Висновки. Одержані результати переконливо засвідчують той 
факт, що комплекс заходів щодо оптимізації професійного навчан-
ня, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і за-
побігання виникненню несприятливих змін у психофізіологічному 
стані організму майбутніх лікарів-стоматологів на етапі навчання 
у вищих медичних навчальних закладах, який розроблений і впро-
ваджений, є важливою складовою сучасних здоров’язберігаючих 
технологій та суттєвим чинником формування здорового способу 
життя сучасної студентської молоді, має вагоме профорієнтаційне 
значення тощо.

Застосування запропонованого комплексу, основними етапами 
практичної реалізації якого є такі етапи, як етап раціональної орга-
нізації добової діяльності, етап професійно-прикладної фізичної під-
готовки, етап психофізіологічної реабілітації, а також етап психогігіє-
нічної корекції, забезпечує статистично значуще покращання цілого 
ряду провідних показників особливостей особистості дівчат і юнаків 
і, передусім, появу змін позитивного змісту з боку таких особистісних 
рис, як ситуативна тривожність (ргк–гв<0,05), рівень вираження асте-
нічного (ргк–гв<0,05-0,01) і депресивного (ргк–гв<0,05) станів тощо.
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Закономерности изменений показателей тревожности 
и характеристик психических состояний студентов-
стоматологов в условиях использования комплекса 

мероприятий, направленных на оптимизацию 
профессионального обучения и психогигиеническую 
коррекцию течения профессиональной адаптации

А. Е. Панчук, И. В. Сергета
Винницкий национальный медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова, г. Винница
Введение. Рассматривая особенности воздействия различных 

подходов, направленных на оптимизацию процессов профессио-
нального обучения и осуществление психогигиенической коррекции 
течения профессиональной адаптации, необходимо отметить, что 
индикаторными показателями появления благоприятных изменений 
со стороны ведущих личностных особенностей, являются позитив-
ные изменения, возникающие со стороны характеристик степени 
выраженности тревожности и психических состояний, в частности 
астенического и депрессивного состояний.

Цель. Определить закономерности изменений показателей тре-
вожностных проявлений и характеристик психических состояний сту-
дентов-стоматологов в условиях использования комплекса меропри-
ятий, направленных на оптимизацию профессионального обучения, 
психогигиеническую коррекцию течения профессиональной адапта-
ции и предотвращение возникновения неблагоприятных изменений 
в психофизиологическом состоянии организма на этапе обучения в 
высшем медицинском учебном заведении.

Материалы и методы. С целью определения особенностей 
воздействия разработанного комплекса мероприятий на личност-
ные особенности студентов, разделенных на группы вмешательства 
и контроля, использовались личностные опросники Спилбергера и 
Малковой, а также психометрическая шкала Цунга для самооценки 
депрессии. Статистический анализ полученных результатов прово-
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дился с применением пакета прикладных программ статистического 
анализа “Statistica 6.1 for Windows”.

Результаты. В ходе проведенных исследований выявлены за-
кономерности изменений показателей тревожности и характеристик 
психических состояний студентов-стоматологов в условиях исполь-
зования предложенного комплекса мероприятий, направленных на 
оптимизацию профессионального обучения, определено, что его 
применение обеспечивало статистически значимое улучшение це-
лого ряда ведущих показателей личностных особенностей девушек 
и юношей и, прежде всего, появление благоприятных изменений 
со стороны таких личностных черт, как ситуативная тревожность 
(р<0,05), уровень выраженности астенического (р<0,05-0,01) и де-
прессивного (р<0,05) состояний.

Выводы. Использование комплекса мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию профессионального обучения, основными этапа-
ми практической реализации которого являются этапы рациональной 
организации суточной деятельности, профессионально-прикладной 
физической подготовки, психофизиологической реабилитации и пси-
хогигиенической коррекции, оказывает существенное положительное 
воздействие на показатели тревожностных проявлений и характери-
стики психических состояний студентов, осваивающих стоматологи-
ческие специальности.

Ключевые слова: студенты-стоматологи, тревожность, психи-
ческие состояния, комплекс мероприятий, оптимизация профессио-
нального обучения.

Changes of indices of anxiety and mental characteristics of 
dentalstudents when using complex measures to optimize 

vocational training and psychohygienic correction of 
professional adaptation
O. Y. Panchuk, I. V. Serheta

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Introduction. Considering the features of the impact of various 

approaches aimed at optimizing the processes of training and implementation 
of psychohygienic correction of professional adaptation should be noted that 
the indices of occurrence of favorable changes from leading personality traits 
are positive changes arising from the level of anxiety and key characteristics 
of mental states, including asthenic and depressive states.

Aim. To determine patterns of changes of indices of anxiety 
symptoms and mental characteristics of students of dental faculties 
in the use of complex of measures to optimize vocational training and 
psychohygienic correction of professional adaptation and prevention 
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of adverse psychophysiological changes during higher medical 
education.

Materials and methods. In order to determine the peculiarities 
of a complex of measures that was designed for personality traits of 
students, divided into groups of intervention and control, there have been 
used personality questionnaires of Spielberger and Malkova and Zung 
psychometric scales for self-depression. Statistical analysis of the results 
was performed using the application package of statistical analysis 
“Statistica6.1 for Windows”.

Results. During the studies there were determined patterns of 
changes in anxiety symptoms and mental characteristics of dental 
students in the use of the suggested complex of measures to optimize 
vocational training. It was determined that its application provided a 
statistically signifi cant improvement in a number of leading personality 
traits of girls and young males and, above all, positive changes in such 
personality traits as situational anxiety (p<0,05), expression levels of 
asthenic (p<0,05-0,01) and depression (p<0,05) states.

Conclusions. The use of complex measures to optimize vocational 
training, which includes such phases of the practical implementation 
as the rational organization of daily activities, professional-applied 
physical training, psychophysiological rehabilitation and psychohygienic 
correction, has a signifi cant positive impact on anxiety symptoms and 
mental characteristics of dental students.

Key words: dental students, anxiety, mental state, complex of 
measures, optimization of vocational training.
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