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У 34  випуску  Збірника  наукових  праць  висвітлені  актуальні  питання  внутрішніх  хвороб,  акушерства  та 

гінекології,  нейрохірургії,  педіатрії,  урології,  онкології,  очних  хвороб,  анестезіології  та  інтенсивної  терапії, 
неврології, стоматології, ортопедії  і травматології, соціальної медицини, психіатрії, гігієни, епідеміології, технології 
ліків  та організації фармацевтичної  справи, фармацевтичної  хімії  та фармакогнозії,  стандартизації  та організації 
виробництва лікарських засобів.

Збірник  розрахований  на  сімейних  лікарів,  акушер-гінекологів,  педіатрів,  нейрохірургів,  урологів,  онкологів, 
офтальмологів, анестезіологів, неврологів, стоматологів, травматологів, психіатрів, фахівців соціальної медицини, 
гігієністів,  епідеміологів,  фахівців  технології  ліків  і організації  фармсправи,  фармацевтів,  а також  на  науково — 
педагогічних працівників вищих навчальних медичних закладів.
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РЕКОМЕНДОВАНО: Вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України, Протокол № 5 від 15.05.2019 р.

АТЕСТОВАНО
Вищою атестаційною комісією України, Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010, № 1–05/1
медичні, фармацевтичні науки
ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО
Департаментом  атестації  кадрів  вищої  кваліфікації,  Наказ  Міністерства  освіти  і науки  України  № 528  від 

12.05.2015, медичні, фармацевтичні науки
Збірник включено в наукометричні бази даних: міжнародна наукометрична база «Google Scholar», 

реферативна база даних «Україніка наукова».
Збірник реферується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.
Друкується  згідно  свідоцтва  про  внесення  суб’єкта  видавничої  справи  до  державного  реєстру  видавців, 

виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції — серія ДК № 3617
Видається збірник з 1999 року, засновник та видавець: Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика. Періодичність виходу — чотири рази на рік.
Відповідальний за комплектування та випуск: д. фарм. н., доц. А. О. Дроздова
Відповідальні за редагування та комп’ютерне упорядкування: І. В. Дзісь, О. Є. Смаглюк
Редагування англійських анотацій: к. пед. н., доцент Л. Ю. Лічман
Рецензенти: д. мед. н., проф. Чеботарьова Л. В.

 д. мед. н., проф. Московко С. П.
Редакційна  колегія  зберігає  авторський  текст  без  істотних  змін,  звертаючись  до  коректування  в окремих 

випадках. Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, прізвищ, імен та інших даних несуть автори.
© Національна медична академія
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ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ 
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Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Підтримка грудного вигодовування немовлят у жінок з ви-

соким рівнем стресу є «золотим стандартом», оскільки вони є групою 
ризику програмованих метаболічних розладів.

Мета: дослідження  ролі  психологічних  чинників  в  порушеннях 
лактації в ранньому неонатальному періоді.

Матеріали і методи:  проведено  психологічне  тестування  в  ІІІ 
триместрі  вагітності  у  50  жінок-вимушених  переселенок  (основна 
група), і 50 жінок, з неускладненим перебігом вагітності (контрольна 
група), а також проаналізовано характер становлення грудного виго-
довування в ранній післяпологовий період.

Результати. Жінки з високим рівнем пренатального стресу ма-
ють  порушення  психологічного  компоненту  пологової  і  лактаційної 
домінанти, що є причиною відстроченого початку грудного вигодову-
вання (16 % проти 6 % в контрольній групі) та більшої частоти функці-
ональних розладів травлення немовлят: аерофагія (12 % проти 8 %), 
а  також  кольки  і  метеоризм  (8 %  проти  4 %).  Це  дозволяє  зробити 
висновок про необхідність проведення консультативної і коригуючої 
роботи на етапі вагітності.

Ключові слова: вагітність, пологи, лактація, стрес, новонарод-
жений, психологічний компонент домінанти.

Вступ. Однією з глобальних проблем сучасного людства є епіде-
мія так званих неінфекційних хвороб, до яких відносяться ожиріння, 
інсулінонезалежний цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ішемічна 
хвороба серця та  ін. На перший погляд це абсолютно різноманітна 
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патологія. Всі ці захворювання є абсолютно гетерогенними за гене-
тичними і епігенетичними механізмами, з різним часом маніфестації. 
Вони можуть проявити себе як в дитячому, так і досить зрілому віці, 
проте, як встановлено в останній час, всі вони мають спільні корені, 
які відносяться до пренатального періоду [1].

В основі розвитку зазначеного стану лежить концепція так зва-
ного  внутрішньоутробного  програмування  плода  (ВУП),  висунута 
Д. Баркером в 1988 році, яка заключається в тому, що схильність до 
розвитку вищевказаної патології протягом подальшого життя індиві-
да  програмується  внутрішньоутробно.  Зокрема  при  ускладненому 
перебігу вагітності, нераціональному харчуванні,  гострих та хроніч-
них стресах майбутньої матері відбуваються спочатку функціональ-
ні,  а  потім морфологічні  зміни в органах  і  системах,  які  інтенсивно 
розвиваються. Це призводить в подальшому до народження дитини 
з  дезадаптацією  метаболічних  процесів  і  запрограмованою  надалі 
численною патологією[2].

Але не тільки внутрішньоутробний період є критичним для здо-
ров’я дитини. Протягом перших двох років життя організм теж інтен-
сивно росте, і всі метаболічні процеси ще володіють достатнім запа-
сом пластичності. Це, так зване, «вікно можливостей», коли при ра-
ціональному вигодовуванні можлива їх корекція. Беззаперечним «зо-
лотим стандартом» вигодовування новонароджених малюків  і дітей 
перших 1,5–2 років життя, що має довгострокові протективні ефекти 
щодо  їхнього здоров’я, є грудне вигодовування. Воно має  ідеально 
збалансований для кожної дитини склад, оптимально забезпечуючи 
його  індивідуальні харчові потреби, підтримує  імунний захист орга-
нізму дитини, сприяє формуванню післяпологового комплаєнсу між 
матір’ю і дитиною, не потребує додаткових фінансових затрат[3].

Підготовка матері до грудного вигодовування майбутнього малю-
ка починається ще на допологовому етапі, коли під впливом фізіоло-
гічних змін в організмі жінки, розвивається специфічний психонейро-
ендокринний синдром, пов’язаний з вагітністю. При цьому формуєть-
ся, так звана домінанта вагітності, яка надалі змінюється домінантою 
пологів  і  домінантою  лактації.  Це  досить  динамічний  процес,  який 
залежить від багатьох чинників і є дуже вразливим до дії різних фак-
торів, особливо стресорних.

Згідно даних літератури [4], і наших власних досліджень, перина-
тальний стрес є причиною ускладненого перебігу вагітності і пологів, 
невиношування,  а  також  народження  дітей  з  «запрограмованими» 
метаболічними  порушеннями,  для  яких  просто  необхідно  забезпе-
чити раннє грудне вигодовування і підтримання його протягом опти-
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мального періоду. Саме тому метою нашого дослідження стало до-
слідження можливої ролі психологічних чинників як причини ранніх 
порушень лактації в ранній неонатальний період.

Матеріали і методи. Однією  з  груп  високого ризику щодо дії 
хронічних і гострих стресорів під час вагітності є жінки-вимушені пе-
реселенки з Донецької  та Луганської областей, які  частіше мають 
гірше  соціально-економічне  становище,  а  також  серйозні  психо-
логічні травми, що знаходить відображення не тільки на погіршен-
ні якості  їхнього життя, а  і  в  стані  їхнього  здоров’я. Для вивчення 
можливої ролі психологічних чинників в якості ранніх причин пору-
шень  грудного  вигодовування  нами  було  проведено  психологічне 
тестування (рівень тривожності Спілберга-Ханіна, тест відношення 
до вагітності І. В. Добрякова) в ІІІ триместрі вагітності, проаналізо-
вано  результати  розродження,  стан  новонароджених,  а  також  ви-
раженість функціональних порушень травлення у новонароджених 
в ранній неонатальний період  у 50 жінок-вимушених переселенок 
(основна група), і 50 жінок, які знаходились під спостереженням жі-
ночої консультації КМПБ № 2 з неускладненим перебігом вагітності 
(контрольна група).

Критерії  включення:  доношена  вагітність,  одноплідна  вагітність, 
відсутність тяжкої екстрагенітальної патології, задовільний стан плода.

Критерії виключення: недоношена вагітність, багатоплідна вагіт-
ність, жінки, які мали патологію сосків, тяжкий стан новонародженого 
при народженні.

Суттєвої  різниці  за  віком,  соціальним статусом,  паритетом між 
двома групами не було.

Результати та їх обговорення. Дослідження рівня тривожності 
за методикою Спілберга-Ханіна дозволяє оцінити реактивну тривож-
ність (рівень тривожності в даний момент) і особистісну (тривожність 
як стійка характеристика). Рівень тривожності,  зокрема реактивної, 
можна розглядати як рівень і вид стресу. Згідно отриманих нами ре-
зультатів, у жінок основної групи, визначався вищий рівень реактив-
ної  тривожності,  порівняно  з  контрольною  групою, що  закономірно 
відображало вищий рівень стресу, пов’язаний не тільки з переживан-
нями за свій стан і страх майбутніх пологів, а й вищий рівень соціаль-
ного  стресу  внаслідок  матеріальних  затруднень,  відсутності  дієвої 
підтримки в сім’ї, невпорядкованості побуту і ін.

Рівень реактивної тривожності корелює з рівнем ускладнень пе-
ребігу вагітності і пологів, що може стати додатковим фактором, який 
матиме  негативний  ефект  в  становленні  грудного  вигодовування. 
Крім  того,  високий  рівень  тривожності  є  перешкодою формуванню 
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мотиваційної  складової  майбутнього  материнства,  у  вигляді  пору-
шень його домінант.
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Діаграма 1. Рівень реактивної тривожності  
у обстежених жінок.

В  основі  вчення  про  домінанти  материнства,  положено  вчення 
П. К. Анохіна, згідно з яким  індивідуум пристосовує всі системи свого 
організму для реалізації головної на даний момент функції життєдіяль-
ності [5]. У випадку вагітності і пологів ці зміни набагато ширші і стосу-
ються не тільки фізіологічних змін організму жінки, пов’язаних з вино-
шуванням і народженням дитини, а й перебудовою її психіки, направле-
ною на прийняття дитини, її вигодовування, вирощування і виховання.

Особистісні зміни та реакції жінки, тобто зміни у системі її став-
лень, зокрема у відношенні жінки до своєї вагітності, до її майбутньої 
дитини в нормі і патології характеризує тест відношення до вагітності 
(ТВВ) І. В. Добрякова[5], який визначає 5 типів психологічного компо-
нента гестаційної домінанти (ПКГД): оптимальний, гіпогестогнозичний, 
ейфоричний, тривожний та депресивний. При тестуванні обох груп ми 
отримали гетерогенні результати, з малою кількістю «чистих» підти-
пів, тому умовно розділили їх на безпечні підтипи ПКГД (оптимальний 
підтип  чи  оптимально-ейфорійний  з  незначними  значеннями  ейфо-
рійного підтипу — 1–2 бали), мінімального ризику (оптимально-гіпо-
гестогнозичний чи оптимально-тривожний з незначними значеннями 
гіпогестогностичного підтипу-1–2 бали) і високого ризику (решта) [6].

Діаграма 2 демонструє загальні результати тестування підтипів 
ПКГД, які виявили переважання підтипів високого ризику в групі жінок 
з високим рівнем стресу, порівняно з жінками контрольної групи. До-
датково для об’єктивізації отриманих результатів, ми провели їх якіс-
ний аналіз: у жінок групи високого ризику, ми виявили переважання 
страху перед майбутніми пологами, їх неспрятливим завершенням, 
сумнівів щодо гарного виконання ролі матері і годування дитини, а та-
кож погіршення стосунків з чоловіком.
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Діаграма 2. Розподіл підтипів ПКГД  
у жінок обстежуваних груп.

Таким чином, всі вони, ще на етапі підготовки до народження ди-
тини,  перебували  в  зоні  психологічного  дискомфорту,  в  той  час  як 
для успішного становлення матері-годувальниці потрібно мати сфор-
мований настрій на годування грудьми, впевненість в своїх можли-
востях, а також емоційний спокій. Адже процес виділення гормонів, 
які  відповідають  за  лактацію,  напряму  залежить  від  центрів  ЦНС. 
Тобто стресове напруження, стан тривоги, депресії, може їх пригні-
чувати [7].

У жінок всіх  груп вагітність  закінчилась  терміновими пологами, 
проте результати їх розродження, теж відрізнялись в основній і кон-
трольній групах і мали вплив на становлення лактації.

В успішній підтримці  грудного вигодовування декларуються на-
ступні фактори: раннє прикладання до грудей, сумісне перебування, 
годування за вимогою, годування лише грудьми, без необґрунтовано-
го призначення сумішей-замінників молока[3].

У жінок-вимушених переселенок в 14 % випадків, проти 6 % в кон-
трольній групі мали місце відстрочене раннє прикладання до грудей 
до 3 діб в зв’язку зі станом матері після оперативного розродження, 
необхідністю  призначення  медикаментів,  при  яких  протипоказане 
грудне  вигодовування,  чи  порушеним  станом  дитини.  Високий  рі-
вень патологічних пологів  (20 %),  інфікованих пологів  (26 %) в  групі 
жінок-переселенок проти 16 % і 6 % в контрольній групі, свідчить про 
те, що ці роділлі (пологи) відносяться до групи високого ризику інфек-
ційних ускладнень у новонароджених. В даному контексті знижується 
або випадає один з найважливіших протективних факторів грудного 
молока,  яке  містить  імуноглобуліни,  цитокіни, фактори  росту,  лізо-
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цим,  лактоферрин  і  олігосахариди, що  забезпечують  імунне  дозрі-
вання організму дитини в складній взаємодії з флорою кишечника[8].

На  сьогоднішній  день  введено  таке  поняття,  як  ентеральна 
нервова  система — це  вісь, що  включає мікрофлору-головний мо-
зок-кишечник.  Вона  забезпечує  двонаправлений  шлях  зв’язку  між 
мозком, шлунково-кишковими клітинами і кишковими мікробами, важ-
лива для імунологічного та неврологічного розвитку, і приймає участь 
в програмуванні подальшого здоров’я новонародженого. Саме тому, 
відповідно експериментальних, епідеміологічних і генетичних дослі-
джень, дані діти відносяться до групи не тільки програмування мета-
болічних порушень, а й високого ризику розвитку нервово-психічних, 
імунних розладів, атопії і ін.[9].

Крім того, відстрочення раннього прикладання до грудей, суміс-
ного перебування матері і дитини є додатковим фактором, який під-
вищує рівень післяпологового стресу, материнської тривоги, напру-
ження, подовжує час становлення материнсько-дитячої взаємодії.

Ми  не  будемо  зупинятись  на  росто-масових  показниках  дітей 
у  жінок  обстежуваних  груп,  і  оцінці  їх  індивідуальних  потреб  в  го-
дуванні в ранній неонатальний період, оскільки при дотриманні ос-
новних принципів грудного вигодовування, новонароджений отримує 
оптимальний за кількістю  і якістю об’єм грудного молока, а зупини-
мось на функціональних (поведінкових) розладах у немовлят жінок 
обстежених  груп. Для  об’єктивізації  результатів,  ми  провели  дослі-
дження на 3 добу після пологів.
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Діаграма 3. Частота функціональних (поведінкових) розладів 
у немовлят на 3 добу після народження.

Найбільшу питому вагу серед функціональних розладів травлен-
ня немовлят у жінок обстежених груп мали аерофагія (заковтування 
надлишкового  повітря,  з  послідуючим  його  відригуванням),  а  також 
кольки і метеоризм. Аерофагія проявляється неспокоєм дитини, кри-
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ком,  відмовою брати  грудь. При детальному аналізі  причин,  вияви-
лось, що практично всі ці матері відносяться до групи «високотривож-
них», які переживають за те, що вони погано справляються з роллю 
матері, що дитина недогодована, мало отримує молока. Кольки та ме-
теоризм, а також неспокій дитини, який породіллі оцінювали як «від-
мову» брати грудь, частіше були зумовлені переоцінкою стану дитини, 
або неправильною його оцінкою, в зв’язку з недостатньою підготовкою 
на етапі вагітності і після пологів. Незважаючи на високий рівень три-
вожності ще на етапі вагітності щодо своєї ролі як майбутньої мате-
рі-годувальниці, вони не отримали чи не хотіли отримувати відповідні 
знання щодо підтримки грудного вигодовування. Ці жінки, як правило, 
не диференціюють плач дитини відповідно її потреб, сприймаючи все 
за голод і кожного разу прикладаючи немовлят до грудей, а також тур-
буючись про необхідність догодовування штучними сумішами.

Таким  чином,  замість  того,  щоб  отримувати  позитивні  емоції, 
пов’язані  з  такою  абсолютно  фізіологічною,  природною,  функцією 
кожної матері, як годування дитини груддю, «високотривожні» поро-
діллі  продовжували  знаходитись  в  стані  хронічного  стресу.  Проте, 
завдяки конструктивній роботі медичного персоналу, у вигляді своє-
часно наданої інформаційної і практичної підтримки, ці скарги швид-
ко коригувались.

Висновки:
1. Особливості  психологічного  компоненту пологової домінанти 

у жінок з високим рівнем стресу, вищий рівень оперативних, усклад-
нених та інфікованих пологів є причиною відстроченого початку груд-
ного  вигодовування  та  більшої  частоти  функціональних  розладів 
травлення немовлят.

2. Підтримка грудного вигодовування немовлят у даних жінок є 
«золотим  стандартом»,  оскільки  вони  відносяться  до  групи  ризику 
програмованих метаболічних та нервово-психічних розладів.

3. Жінки з високим рівнем пренатального стресу мають порушен-
ня психологічного компоненту пологової і лактаційної домінанти.

4. На етапі вагітності і в післяпологовому періоді повинні прово-
дитись їх консультування, корекція, а також інформаційна підготовча 
програма щодо пологів, післяпологового періоду та грудного вигодо-
вування.
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Психологические факторы становления лактации
С. И. Жук, О. Д. Щуревская

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

Введение.  Поддержка  грудного  вскармливания  младенцев 
у женщин с высоким уровнем стресса является «золотым стандар-
том», поскольку они являются группой риска программируемых ме-
таболических расстройств.

Цель: исследование роли психологических факторов в ранних 
нарушениях лактации в ранний неонатальный период.

Материалы и методы: проведено психологическое тестирова-
ние в III триместре беременности у 50 женщин-вынужденных пере-
селенок (основная группа), и 50 женщин, с неосложненным течением 
беременности (контрольная группа). Проанализирован характер ста-
новления грудного вскармливания в ранний послеродовой период.

Результаты.  Женщины  с  высоким  уровнем  пренатального 
стресса  имеют  нарушения  психологического  компонента  родовой 
и лактационной доминанты, является причиной отсроченного нача-
ла грудного вскармливания (16 % против 6 % в контрольной группе) 
и большей частоты функциональных расстройств пищеварения мла-
денцев: аэрофагия  (12 % против 8 %), а  также колики и метеоризм 
(8 % против 4 %). Это позволяет сделать вывод о необходимости про-
ведения консультативной и корректирующей работы на этапе бере-
менности.
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рожденный, психологический компонент доминанты.

Psychological factors of lactation
S. I. Zhuk, O. D. Shchurevskaya

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. The “gold standard” for newborns in women with high 
levels  of  stress  is  to  support  breastfeeding.  They  are  at  risk  group  of 
programmed metabolic disorders.

The aim of study is to establish the role of psychological factors in 
early lactation disorders in the early neonatal period.

Materials and methods:  Fifty  women-displaced  persons  (main 
group),  and  50  women  with  uncomplicated  pregnancy  (control  group) 
were  psychologically  tested  in  the  third  trimester  of  pregnancy.  The 
nature of  the  formation of breastfeeding  in  the early postpartum period 
was analyzed.

Results. Women with  high  levels  of  prenatal  stress  had  impaired 
psychological  component  of  the  dominant  of  labour  and  lactation.  It 
caused delayed onset of breastfeeding (16 % versus 6 %  in  the control 
group)  and  the  greater  frequency  of  functional  digestive  disorders  of 
infants: aerophagy (12 % versus 8 %), colics and flatulences (8 % versus 
4 %). This allows us to conclude about the necessity for consultative and 
corrective work at the stage of pregnancy.

Key words:  pregnancy,  childbirth,  lactation,  stress,  newborn, 
psychological component of the dominant.
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СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ БІОЦЕНОЗУ 
СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВІКУ, ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ
М. Б. Запорожченко, Д. Ю. Парубіна, А. В. Сидоренко

Одеський національний медичний університет, м. Одеса
Вступ. Тип біоценозу піхви впливає на загальних стан організму 

жінки, перебіг основного гінекологічного захворювання та супутньої 
патології.

Мета: вдосконалення способу лікування порушень біоценозу ста-
тевих шляхів у жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 216 жінок ре-
продуктивного віку, хворих на лейоміому матки. Ефективність тради-
ційної та запропонованої терапії визначали за оцінкою стану (типу) 
біоценозу піхви, клінічних ознак, порівняння результатів з вихідними 
даними.

Результати і висновки. Після  застосування  алгоритму  запро-
понованої  терапії  частота  дисбіозу  піхви  зменшилась  у  2,7  разів, 
вагініту — у 4,4 разів, ектопії шийки матки — у 1,4 разів, вторинної 
постгеморагічної  анемії,  гіперполіменореї  —  у  1,7  разів,  тазового 
болю — у 1,6 разів, клінічно значущої кількості (> 3 lg на 105 клітин) 
ВПЛ — у 2,4 разів (р<0,05). Аналіз результатів дослідження підтвер-
джує ефективність запропонованого алгоритму терапії у 2,2 разів по 
відношенню до традиційного лікування.

Ключові слова: лейоміома матки, мікробіоценоз статевих шля-
хів, репродуктивний вік, спосіб лікування.

Вступ. Лейоміома  матки  є  найбільш  розповсюдженою  добро-
якісною пухлиною в жінок  репродуктивного  віку,  причому  в  останні 
роки з’явилася тенденція до «омолодження» даного захворювання. 
Інфекції  генітального  тракту  визнано  одними  із  тригерних  чинників 
лейоміоми матки[1].

Важливе значення мають вид збудника, його вірулентність, шлях 
інфікування.  Так,  бактеріальна  інфекція  може  сприяти  надмірній 
активації  вільнорадикального  окислення,  впливати  на  поразки  клі-
тинних  мембран,  порушувати  процеси  ділення,  диференціювання 
клітин, трансформації, інактивації ферментів, що призводить до ме-
таболічних розладів, порушень енергетики клітин,  імунологічної ре-
активності організму, гормонального гомеостазу [3].
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Умовно-патогенна мікрофлора, що входить до складу «нормаль-

ного» біоценозу на тлі зниженого імунітету та резистентності організ-
му, ендокринних порушень,  кількісних співвідношень між окремими 
видами інфекційних чинників може сприяти виникненню інфекцій, що 
передаються статевим шляхом, сприяти хибному росту міоматозних 
вузлів, а отже, матки [2]. Висока частота інфекційних процесів піхви 
у хворих на лейоміому матки спонукає вчених шукати нові підходи до 
лікування цієї патології.

Мета дослідження:  вдосконалення  способу  лікування  пору-
шень біоценозу статевих шляхів у жінок репродуктивного віку, хворих 
на лейоміому матки.

Матеріали та методи дослідження. Відповідно  до  завдань 
роботи  проспективно  обстежено  216  (100 %)  хворих  на  лейоміому 
матки у віці від 25 до 40 років. Обстежувані були поділені на дві гру-
пи (група ІІ А та група ІІ Б) за клінічним перебігом лейоміоми матки. 
У групу ІІ А увійшли 108 (50 %) жінок із клінічно безсимптомним пере-
бігом лейоміоми матки (D 25.1 інтрамуральна лейоміома; D 25.2 суб-
серозна лейоміома матки). Група ІІ Б об’єднала 108 (50 %) хворих на 
лейоміому матки з клінічно симптомним перебігом (D 25.0 підслизова 
лейоміома матки; D 25.1 інтрамуральна лейоміома; D 25.2 субсероз-
на лейоміома матки).

У групі ІІ А видалення вузлів виконували під час консервативної 
міомектомії (15 випадків), у групі ІІ Б — радикальне хірургічне ліку-
вання (15 випадків).

Жінки були розподілені на підгрупи в залежності від характери-
стики біоценозу піхви та терапії, яку одержували. Стандартну тера-
пію призначали жінкам підгруп ІІ А1 і ІІ Б1 з лейоміомою матки по 54 
в кожній. Запропоновану терапію призначали в підгрупах ІІ А2 і ІІ Б2 
по 54 в кожній.

Обстеження  проводили  за  загальновизнаними  алгоритмами, 
дотримуючись  відповідних  наказів  МОЗ  України.  Проводили  цито-
логічне (з ендоцервікса та екзоцервікса), бактерiологiчне, бактеріос-
копiчне, ПЛР дослiдження матеріалу із піхви, цервікального каналу. 
Обстеження виконували до початку курсу терапії та після закінчення 
лікування впродовж 3-х менструальних циклів/місяців.

У  досліджуваному матеріалі  оцінка  та  ідентифікація  виділених 
мікроорганізмів  базувалися  на  порівнянні  морфологічних,  культу-
ральних,  біохімічних  властивостей.  Для  оцінки  біоценозу  піхви  ви-
користовували  класифікацію Е. Ф. Кіра,  згідно  з якою мікроскопічна 
характеристика  біоценозу  піхви  оцінювалася  за  типом  біоценозу: 
«нормоценоз»,  «проміжний»  тип  мазка,  «дисбіоз»  піхви,  «запаль-
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ний» тип мазка. Аналіз лабораторної діагностики брав до уваги всі 
морфологічні форми мікроорганізмів: мікроби, клітини піхвового епі-
телію, «ключові клітини», лейкоцити, фагоцити тощо.

Стан  мікробіоценозу  «нормоценоз»  характеризувався  доміну-
ванням лактобактерій, відсутністю грамнегативної мікрофлори, спор, 
міцелію, псевдогіф, лейкоцитозу, наявністю поодиноких «чистих» епі-
теліальних клітин.

Стан мікробіоценозу «проміжний» тип визначався низькою або 
помірною  кількістю лактобактерій,  наявністю  грампозитивних  коків, 
грамнегативних паличок. У помірній кількості визначалися лейкоци-
ти, моноцити, макрофаги, епітеліальні клітини.

Стан мікробіоценозу «дисбіоз» піхви проявлявся при бактеріаль-
ному вагінозі, де були повністю відсутні лактобактерії або їх незначна 
кількість. Визначалася масивна кількість поліморфних грамнегатив-
них  і грампозитивних паличок, кокова мікрофлора, ключові клітини, 
полімікробна картина мазка.

Стан  мікробіоценозу  «запальний»  тип  мазка  чи  «вагініт»  під-
тверджували великою кількістю лейкоцитів, макрофагів, епітеліаль-
них клітин, виразним фагоцитозом, наявністю трихомонад, міцелію, 
псевдогіфів, спор тощо.

Ультразвукову діагностику органів малого таза виконували в І, ІІ 
фазу менструального циклу за загальновизнаними методиками тран-
сабдомінальної, транс вагінальної ехографії. У СDI-режимі (кольоро-
ва доплерографія) вивчали показники кровотоку матки, міоматозних 
вузлів. Визначали кількість міоматозних вузлів, розташування вузла 
(субмукозні, субсерозні, інтрамуральні), локалізація вузлів (тіло, дно 
матки, шийка матки), їх розміри за максимальним діаметром у трьох 
взаємно перпендикулярних площинах у різні фази менструального 
циклу (фолікулярна, лютеїнова). Доплерометричним дослідженням 
кровотоку  у маткових,  аркуатних,  яєчникових  артеріях,  у  міометрії 
визначали наявність, інтенсивність внутрішньопухлинного та навко-
лопухлинного  кровотоку,  васкуляризацію  вузла  (васкуляризовані, 
неваскуляризовані).  Оцінювали  максимальну  швидкість  судинного 
кровотоку,  опір  периферичного  судинного  русла,  швидкість  крово-
току  (см/с),  індекс резистентності  (ІР)  за формулою  (С – Д)/ С, де 
С — максимальна  систолічна швидкість,  Д —  кінцева  діастолічна 
швидкість.

Проведено  дослідження  на  наявність  асоційованої  інфекційної 
флори в тканинах міоматозних вузлів матки, видалених хірургічним 
шляхом.  Інтраопераційно  набирали матеріал  із  міоматозних  вузлів 
для бактеріологічного дослідження. У видалених тканинах міоматоз-
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них вузлів, у яких запалення було морфологічно підтверджено у ви-
гляді альтерації, ексудації та наявності процесів проліферації тощо, 
проводили дослідження методом ПЛР та визначали ДНК Mycoplasma 
genitalium,  ДНК  Chlamydia  trachomatis,  ДНК  Cytomegalovirus,  ДНК 
Virus Herpes Simplex I, II тощо. Дослідження виконували в тканинах 
кожного вузла окремо та співставляли з результатами урогенітально-
го матеріалу.

Результати дослідження та їх обговорення.  Проведене  до-
слідження показало, що стан біоценозу «нормоценоз» виявлено у 8 
(3,7 %) жінок: (група ІІ А — 8(7,4 %), у групі ІІ Б хворих із «нормоцено-
зом» не було). «Проміжний тип» біоценозу піхви діагностовано в 101 
(46,8 %) пацієнтки: 47 (43,5 %) групи ІІ А та 54 (50,0 %) групи ІІ Б. Ди-
сбіоз піхви був характерним у 85  (39,4 %) хворих: 46  (42,6 %) групи 
ІІ А та 39 (36,1 %) групи ІІ Б. Вагініт (запальний тип мазка) виявлено 
у 22 (10,2 %) хворих на лейоміому матки: 7 (6,5 %) у групі ІІ А та 15 
(13,9 %) у групі ІІ Б.

При  бактеріологічному  дослідженні  в  досліджуваному  мате-
ріалі  із  піхви  жінок  групи  ІІ  А  домінували  St.  epidermidis  (40,7 %), 
Escherichia  colli  (23,1 %),  Enterobacter  cl.  (23,1 %),  Bacteroides  spp. 
(17,6 %), Mobiluncus (14,8 %) тощо. У піхвовому матеріалі жінок гру-
пи ІІ Б домінували St. epidermidis (52,8 %), Candida albicans (33,3 %), 
Escherichia  colli  (26,9 %), Enterobacter  cl.  (26,9 %), Enterococcus  fec. 
(25,0 %), Bacteroides spp. (24, 1 %).

Щодо  міоматозних  вузлів,  виявлена  мікрофлора  переважно 
мала місце й у піхвовому вмісті, проте, у різних кількісних визначен-
нях — КУО/мл. За даними бактеріологічного дослідження,  у  ткани-
нах міоматозних вузлів визначалася умовно-патогенна та патогенна 
флора в діагностичних титрах із частотою до 80,0 % та лише в 20 % 
був відсутній ріст мікроорганізмів.

При проведенні ПЛР в тканинах міоматозних вузлів при багато-
вузловій міомі матки діагностовано Chlamydia  trachomatis  у  65,0 %, 
Virus Herpes  Simplex I,  II  у  45,0 %, Mycoplasma  genitalium  у  36,0 %, 
Cytomegalovirus у 15,0 % випадках тощо.

За результатами досліджень  визначали  інфекції  в  тканинах не 
у всіх вузлах (наприклад, із п’яти видалених лише у тканинах одно-
го вузла були позитивними визначення). Наявність інфекцій у вузлах 
була за різних гістологічних типів пухлини (проліферативна, клітинна, 
проста тощо), тоді як подана флора була в низьких титрах або відсут-
ня в матеріалі із піхви чи цервікального каналу. Отримані результати 
можуть  вказувати  на  те, що  інфекції  в  тканини міоматозних  вузлів 
могли  надходити  інтраканалікулярним,  гематогенним,  лімфогенним 
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шляхом. Не виключено, що ці інфекції були в організмі жінки в актив-
ній формі в минулому.

Терапія порушення мікробіоценозу статевих органів у жінок, хво-
рих на лейоміому матки, була комплексною, етапною. Враховували 
ступінь, тяжкість процесу, наявну патогенну флору в матеріалі з цер-
вікального каналу, піхви, уретри, тканин міоматозних вузлів. Чітко до-
тримувалися нині діючих Наказів МОЗ України.

Запропонований  алгоритм  терапії  порушень  біоценозу  піхви 
у  жінок  репродуктивного  віку,  хворих  на  лейоміому  матки,  полягав 
у:  1)  диференційованому  підході  в  залежності  від  ступеня  чистоти 
піхви, стану біоценозу, етіологічного чинника, чутливості до етіотроп-
них  препаратів;  2)  дотримуванні  етапності  лікування:  І —  нормалі-
зації  мікробного  гомеостазу  організму  в  цілому  та  резистентності 
слизової оболонки піхви шляхом застосування пробіотиків на основі 
живих лактобацил і біфідобактерій впродовж усього терміну комплек-
сної терапії; ІІ — етіотропній терапії жінці, статевому партнеру з п’я-
тої доби прийому пробіотиків; ІІІ — повторного курсу нормалізації мі-
кробного гомеостазу організму в цілому та резистентності слизової 
оболонки піхви шляхом застосування пробіотиків через 3 місяці по 
закінченню курсу комплексної терапії та за показаннями.

Терапію  починали  після  комплексного  клініко-лабораторного 
обстеження. Ефективність проведеної терапії по відношенню до ви-
хідного стану біоценозу піхви оцінювалась за мікроскопічною харак-
теристикою біоценозу піхви  (Кіра Є. Ф.), обстежуваних жінок репро-
дуктивного віку, хворих на лейоміому матки після проведеної терапії 
через 1, 3 місяців та один рік.

Ефективність запропонованої терапії через 1 місяць.
«Нормоценоз». Так як після проведеного традиційного лікування 

стан біоценозу піхви, який визначався як «нормоценоз» у даній  гру-
пі хворих не був визначений, то ефективність запропонованої терапії 
оцінювалася за результатом відносно вихідного стану — 8 (3,7 %). Час-
тота «нормоценозу» збільшилася у 4,2 разів або на 12,0 % (р < 0,001).

«Проміжний тип». Після лікування з застосуванням запропоно-
ваної терапії частота «проміжного» типу склала 78 (72,2 %), що 1,1 
разів або на 8,3 % більше, ніж при традиційному лікуванні (р > 0,05).

Після лікування з застосуванням запропонованої терапії частота 
«дисбіозу» склала 11 (10,2 %), що у 2,7 разів або на 17,6 % менше, 
ніж при традиційному лікуванні (р < 0,001).

Частота вагініту  після  запропонованої  терапії  склала 2  (1,9 %), 
що у 4,4 разів або на 6,4 % менше, ніж при традиційному лікуванні (р 
<0,05) — різниця в показниках достовірна.
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Отже, запропонована терапія через 1 місяць при «нормоценозі» 

була ефективнішою, ніж при традиційному лікуванні у 4,2 разів або 
на 12,0 % (р < 0,001), при «проміжному» типу — 1,1 разів або на 8,3 % 
(р > 0,05), при «дисбіозі» — у 2,7 разів або на 17,6 % (р < 0,001), при 
«вагініті» — у 4,4 разів або на 6,4 % (р < 0,05).

Ефективність запропонованої терапії через 3 місяці.
Через 3 місяці після проведеного лікування стан біоценозу піхви 

як «дисбіоз» та «вагініт» у жінок, хворих на лейоміому матки, був від-
сутній, що свідчить про 100 % ефективність як традиційної, так і за-
пропонованої терапії.

Через  3  місяці  після  проведеного  запропонованого  лікування 
стан  біоценозу  піхви,  який  визначався  як  «нормоценоз»,  склав  79 
(73,1 %) випадків, що у 2,1 разів або на 37,9 % більше, ніж при тради-
ційній терапії.

У той же час «проміжний» тип біоценозу піхви був характерним 
для жінок, які отримували традиційну терапію: 70 (64,8 %), що було 
у 2,4 разів або на 37,9 % більше, ніж при запропонованій терапії.

Отже, запропонована терапія при «нормоценозі» була ефектив-
нішою, ніж при традиційному лікуванні через 3 місяці у 2,1 разів або 
на 37,9 % (р < 0,001), а традиційна терапія при «проміжному» типі — 
у 2,4 разів або на 37,9 % (р < 0,001). При «дисбіозі» та «вагініті» ефек-
тивність як традиційної, так і запропонованої терапії була 100 %.

Ефективність запропонованої терапії за даними стану біоценозу 
піхви через 1 рік.

Дослідження стану біоценозу піхви у жінок, хворих на лейоміому 
матки, через 1 рік проведено з різних причин у 144 пацієнток: 72 у гру-
пі ІІ А та 72 — у групі ІІ Б.

Групі хворих, які одержували традиційну терапію, через 1 рік від-
мічено зменшення «нормоценозу» у 6,3 разів або на 29,6 % по відно-
шенню до результатів обстеження у терміні 3 місяці (р < 0,05). Час-
тота «проміжного» типу суттєво не змінилася і склала 65,7 %. Ознаки 
«дисбіозу» та «вагініту» через 1 рік визначались у 16 (14,8 %) групи 
ІІ А та у 5 (4,6 %) групи ІІ Б — збільшилися у 4,5 разів та 14,5 разів 
відповідно.

У групі хворих, які одержували запропоновану терапію, через 1 
рік відмічено зменшення «нормоценозу» у 1,8 разів або на 32,8 % та 
збільшення частоти «проміжного» типу у 2,2 разів або на 32,8 % по 
відношенню до терміну 3 місяці. Ознак «дисбіозу» та «вагініту» через 
1 рік не визначалося.

Таким чином, через 1 рік запропонована терапія за даними біо-
ценозу піхви була ефективнішою, ніж традиційна: при «нормоцено-
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зі» — у 7,2 разів або на 34,7 % (р < 0,001); при «проміжному» типі — 
1,1 разів або на 5,6 %; при «дисбіозі» — у 4,5разів або на 77,8 % (р < 
0,001), при «вагініті» — у 14,5 разів або на 95,1 % (р < 0,001). У се-
редньому ефективність запропонованої терапії була у 6,8 разів або 
на 53,3 % кращою, ніж при традиційному лікуванні (р < 0,001).

Для визначення ефективності виду терапії вивчена частота клі-
нічних проявів лейоміоми матки в залежності від / після проведеного 
традиційного та запропонованого лікування.

Після проведеної  традиційної  терапії  частота  клінічних проявів 
лейоміоми  матки  характеризувалася  певними  змінами  і  залежала 
від типу мікробіоценозу піхви. Частота екзоцервіциту з ерозією ший-
ки матки склала в середньому 21 (19,4 %) випадків: при «проміжно-
му» типі мікробіоценозу піхви — 11(15,9 %), при дисбіозі — 6(20,0 %), 
при  вагініті  —  4(44,4 %).  Вторинна  постгеморагічна  анемія  після 
традиційного лікування  визначалась  у  15  (13,9 %)  спостереженнях: 
при «проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 7  (10,1 %), при дис-
біозі — 4 (13,3 %), при вагініті — 4 (44,4 %). Частота гіперполімено-
реї була в 20 (18,5 %) хворих: при «проміжному» типі мікробіоцено-
зу  піхви —  11  (15,9 %),  при  дисбіозі —  5  (16,7 %),  при  вагініті —  4 
(44,4 %). Дискомфорт внизу живота відмічали 46 (42,6 %) пацієнток: 
при «проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 25(36,2 %), при дисбі-
озі — 17 (56,7 %), при вагініті — 4(44,4 %). Тазовий біль, тяжкість уни-
зу живота діагностовано в 31(28,7 %) жінок: при «проміжному» типі 
мікробіоценозу піхви — 18(26,1 %), при дисбіозі — 10(33,3 %), при ва-
гініті — 3(33,3 %). Радикулалгічним синдромом страждали 33(30,6 %) 
пацієнток: при «проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 21(30,4 %), 
при дисбіозі — 9(30,0 %), при вагініті — 3(33,3 %). Часте сечовипус-
кання  супроводжувало  перебіг  хвороби  в  31(28,7 %)  випадках:  при 
«проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 20(29,0 %), при дисбіозі — 
8(26,7 %), при вагініті — 3(33,3 %) відповідно.

Після  проведеної  запропонованої  терапії  частота  екзоцервіци-
ту з ерозією шийки матки склала в середньому 15(13,9 %) випадків: 
при «проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 9(13,0 %), при дисбі-
озі — 3(10,0 %), при вагініті — 3(33,3 %). Вторинна постгеморагічна 
анемія визначалась у 9  (8,3 %) спостереженнях: при «проміжному» 
типі мікробіоценозу піхви — у 5 (7,2 %), при дисбіозі — 2 (6,7 %), при 
вагініті — 2 (22, 2 %). Частота гіперполіменореї була у 12 (11,1 %) хво-
рих: при «проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 7  (10,1 %), при 
дисбіозі —  3  (10,0 %),  при  вагініті —  2  (22,2 %).  Дискомфорт  унизу 
живота  відмічали  28  (25,9 %)  пацієнток:  при  «проміжному»  типі  мі-
кробіоценозу піхви — 15 (21,7 %), при дисбіозі — 11 (36,7 %), при ва-
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гініті — 2 (22,2 %). Тазовий біль, тяжкість унизу живота діагностовано 
у 19 (17,6 %) жінок: при «проміжному» типі мікробіоценозу піхви — 11 
(15,9 %),  при дисбіозі — 7  (23,3 %),  при вагініті — 1  (11,1 %). Ради-
кулалгічним  синдромом  страждали  17  (15,7 %)  пацієнток:  при  про-
міжному  типі мікробіоценозу піхви — 13  (18,8 %),  при дисбіозі — 3 
(10,0 %), при вагініті — 1 (11,1 %). Часте сечовипускання супроводжу-
вало перебіг хвороби у 19 (17,6 %) випадках: при «проміжному» типі 
мікробіоценозу  піхви — 14  (20,3 %),  при дисбіозі — 4  (13,3 %),  при 
вагініті — 1 (11,1 %) відповідно. Отримані дані характеризують клініч-
ний перебіг лейоміоми матки в залежності від стану біоценозу піхви 
та виду лікування.

Проведене стандартне лікування дозволило знизити частоту клі-
нічно значущої кількості (> 3 lg на 105 клітин) віруса папіломи людини 
(ВПЛ) у групі ІІ А 1 у 1,2 разів або на 9,3 %, у групі ІІ Б 1 — у 1,2 разів або 
на 12,9 %. У той же час комплексне запропоноване лікування знизило 
клінічно значущу кількість (> 3 lg на 105 клітин) ВПЛ у групі ІІА 2 у 2,8 
разів або на 33,4 %, у групі ІІ Б2 — у 3,1 разів або на 46,3 % (р<0,05)

Частота клінічно значущої кількості (> 3 lg на 105 клітин) ВПЛ піс-
ля стандартної терапії в жінок, хворих на лейоміому матки у серед-
ньому  склала  53  (49,1 %),  після  запропонованої — 22  (20,4 %), що 
було у 2,4 разів або на 28,7 % менше, що свідчить про її ефективність 
(р<0,05).

Після  застосування  алгоритму  запропонованої  терапії  частота 
дисбіозу піхви зменшилась у 2,7 разів, вагініту — у 4,4 разів, екзо-
цервіциту, ектопії шийки матки — у 1,4 разів, вторинна постгемора-
гічна анемія, гіперполіменорея — у 1,7 разів. Частота дискомфорту 
знизилась у 2,2 разів, тазового болю, тяжкості внизу живота, частого 
сечовипускання — у 1,6 разів,  радикулалгічного  синдрому — у 1,9 
разів, клінічно значущої кількості (> 3 lg на 105 клітин) ВПЛ — у 2,4 
разів (р<0,05).

Таким  чином,  запропонована  терапія  підтверджує  її  ефектив-
ність у 2,2 рази по відношенню до традиційного лікування.

Висновки. Отже, стабілізація піхвового біоценозу представляє 
певну проблему в клінічній практиці, що полягає в наявності безпо-
середньо піхвових інфекцій хронічного, рецидивного перебігу, відсут-
ності стійкого специфічного імунітету, вірулентності мікроорганізмів, 
резистентності макроорганізму, соматичного стану пацієнтки, дисгор-
мональних порушень тощо.

Запропонований  алгоритм  ведення  пацієнток  репродуктивно-
го  віку,  хворих на лейоміому матки  з  різним  типом біоценозу  піхви 
полягає  у:  1)  диференційованому  підході  в  залежності  від  ступеня 
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чистоти піхви, стану біоценозу, етіологічного чинника, чутливості до 
етіотропних  препаратів;  2)  дотримуванні  етапності  лікування:  І  — 
нормалізації мікробного гомеостазу організму в цілому та резистент-
ності  слизової оболонки піхви шляхом застосування пробіотиків на 
основі живих лактобацил  і біфідобактерій впродовж усього терміну 
комплексної терапії;   ІІ — етіотропній терапії жінці, статевому парт-
неру з п’ятої доби прийому пробіотиків; ІІІ — повторного курсу нор-
малізації мікробного гомеостазу організму в цілому та резистентності 
слизової  оболонки  піхви шляхом  застосування  пробіотиків  через  3 
місяці по закінченню курсу комплексної терапії та за показаннями.

Корекція порушень біоценозу урогенітальних органів та підтри-
мання мікробного гомеостазу організму сприяє запобіганню дії три-
герних чинників як виникнення лейоміоми матки, так і переходу росту 
пухлини з простого типу у проліферативний та значно знижує частоту 
ускладнень лейоміоми матки. Запропонована терапія підтверджує її 
ефективність у 2,2 разів по відношенню до традиційного лікування.
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Способ лечения нарушений биоценоза половых 
путей у женщин репродуктивного возраста, больных 

лейомиомой матки
М. Б. Запорожченко, Д. Ю. Парубина, А. В. Сидоренко
Одесский национальный медицинский университет,  

г. Одесса
Введение. Тип биоценоза влагалища влияет на общее состоя-

ние организма женщины, течение основного гинекологического забо-
левания и сопутствующей патологии.

Цель: совершенствование способа лечения нарушений биоце-
ноза половых путей у женщин репродуктивного возраста, больных 
лейомиомой матки.

Материалы и методы исследования. Обследовано 216 жен-
щин  репродуктивного  возраста,  больных  лейомиомой  матки.  Эф-
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фективность традиционной и предложенной терапии оценивали по 
состоянию  (типам)  биоценоза  влагалища,  клиническим  признакам, 
сравнение результатов с исходными данными.

Результаты и выводы.  После  применения  алгоритма  пред-
ложенной терапии частота дисбиоза влагалища уменьшилась в 2,7 
раз, вагинита — в 4,4 раз, эктопии шейки матки — в 1,4 раз, вторич-
ной  постгеморрагической  анемии,  гиперполименореи —  в  1,7  раз, 
тазовой боли — в 1,6 раза, клинически значимого количества (> 3 lg 
на 105 клеток) ВПЧ — в 2,4 раза (р<0,05). Анализ результатов исс-
ледования подтверждает эффективность предложенного алгоритма 
терапии в 2,2 раза по отношению к традиционному лечению.

Ключевые слова: лейомиома матки, микробиоценоз  половых 
путей, репродуктивный возраст, способ лечения.

A method of treatment of impaired vaginal biocenosis  
in reproductive‑aged women with uterine leiomyoma

M. B. Zaporozhchenko, D. Yu. Parubina, A. V. Sidorenko
Odesa National Medical University, Odesa

Introduction. Vaginal biocenosis type can affect the general condition 
of the woman`s body, the course of the underlying gynecological disease 
and concomitant pathology.

Aim. To  improve  the method  of  treatment  of  disorders  of  vaginal 
biocenosis in reproductive-aged women with uterine leiomyoma.

Materials and methods.  Two  hundred  and  sixteen  reproductive-
aged women with uterine leiomyoma were examined. The effectiveness of 
traditional and proposed therapy was evaluated by the state (types) of vaginal 
biocenosis, clinical signs, comparison of outcomes with baseline data.

Results and conclusions. After applying the proposed treatment, the 
frequency of vaginal dysbiosis decreased by 2.7 times, vaginitis — 4.4 times, 
cervical  ectopia  —  1.4  times,  secondary  post-hemorrhagic  anaemia, 
hyperpolymenorrhea — 1.7 times, pelvic pain — 1.6 times, and clinically 
significant quantity (>3 lg 105cells) of HPV — by 2.4 times (p<0.05). Analysis 
of  the outcomes confirms the effectiveness of  the proposed algorithm of 
therapy by 2.2 times as compared with the traditional treatment.

Key words: uterine leiomyoma, microbiocenosis of the genital tract, 
reproductive age, method of treatment.
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ВИБІР АНЕСТЕТИКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО 
ЗНЕБОЛЕННЯ ЕТАПУ ДОНОРСЬКОЇ НЕФРЕКТОМІЇ 

ВІД ЖИВОГО РОДИННОГО ДОНОРА
М. І. Кириченко, А. В. Біляєв, А. П. Мазур, О. В. Ашаренков

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

Вступ. На сьогодні трансплантація нирки є єдиним радикальним 
методом лікування термінальної стадії хронічної ниркової недостат-
ності. Під час трансплантації нирки виникає гостре ішемічне пошко-
дження трансплантата, пов’язане з  травмою механізмом  ішемії-ре-
перфузії. Ступінь якого  і буде визначати як трансплантована нирка 
буде функціонувати в організмі реципієнта в найближчому і в більш 
віддаленому періоді.

Мета дослідження. Дослідити та порівняти функцію трансплан-
тата  в  організмі  реципієнта  протягом  1  року  після  живої  родинної 
трансплантацїї. Проаналізувати роль анестезіологічного забезпечен-
ня на основі пропофола та севофлюрана в протиішемічному захисті 
трансплантата нирки під час забору органа від живого родинного до-
нора та запропонувати оптимальний вид анестезіологічного забезпе-
чення донора на етапі забору органа.

Матеріали і методи дослідження. Досліджено 40 пар донор-ре-
ципієнт, яким проводилася трансплантація нирки від живого родинно-
го донора. Анестезіологічне забезпечення донорів: в 1 групі донорів 
(n=20), анестезія проводилася на основі пропофола. В 2 групі доно-
рів  (n=20),  анестезія  проводилась  на  основі  севофлюрана. Реципі-
єнтам двох груп проводилось анестезіологічне забезпечення на ос-
нові севофлюрана. Оцінка ефективності дослідження проведена на 
основі загально клініко-лабораторних методів дослідження, а також 
методів оцінки функції трансплантата в організмі реципієнта. Термін 
спостереження за роботою трансплантата в організмі реципієнта 1 
рік після трансплантації.

Результати. Оцінюючи функцію трансплантата через 6  і 12 мі-
сяців статистично достовірним  (р <0,05) є підвищення ШКФ в  групі 
севофлюрана,  в  порівнянні  з  групою  пропофола.  Частота  гострого 
відторгнення алотрансплантата нирки, частота первинної дисфункції 
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трансплантата та часткова затримка функції трансплантата статис-
тично не відрізнялася в досліджуваних  групах, хоча  і була нижчою 
в  відсотковому  співвідношенні  в  групі  севофлюрана,  в  порівнянні 
з групою пропофола.

Висновки. Застосування  анестезіологічного  забезпечення  на 
основі севофлюрана у донора під час забору органа покращує про-
тиішемічний  захист  трансплантата,  та  підвищує  ефективність  його 
функціонування.

Ключові слова: трансплантація нирки, севофлюран, пропофол, 
анестезіологічне  забезпечення донора,  інгаляційні анестетики,  іше-
мічна травма нирки, протиішемічний захист нирки.

Вступ. Відповідно до спостережень за пацієнтами, яким надава-
лась допомога в відділенні  трансплантації нирки Національного  ін-
ституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова з 2008 по 2018 
роки, частота виживання трансплантата, становить: 91,8 % — перші 
3 місяці після трансплантацій, 90,6 % — перші 6 міс після трансплан-
тації, 89,6 % — перші 9 міс після трансплантації, 88,8 % — перший 
рік після трансплантації, 67 % — через 10 років після транспланта-
ції.  Під  час  операції  з  приводу  трансплантації  нирка  отримує  іше-
мічну травму від моменту відключення кровопостачання від донора 
(нефректомії) до завершення анастомозу ниркової артерії у реципі-
єнта. Патофізіологія  цієї  травми обумовлена некрозом  і  апоптозом 
ниркових  канальців  і  ендотеліальних  клітин,  інфільтрацією  лейко-
цитів, а також продукцією і виділенням прозапальних цитокінів і ак-
тивних форм кисню.[2,7]. Друга травма виникає при реперфузії, під 
час якої  в  кровоток потрапляють вільні  радикали  кисню, які  викли-
кають ферментативні реакції, такі як перокисне окислення ліпопро-
теїнів плазми, що призводить до окисної деструкції клітинних мемб-
ран і продукції токсичних реакційно здатних метаболітів і клітинного 
ушкодження з використанням ДНК, білків і ліпідів [5]. В подальшому 
ця комбінована травма ішемії — реперфузії (ІРТ) визначає функцію 
трансплантованої  нирки  в  найближчому  післяопераційному  періоді 
і  більш довгостроковому  періоді.[2].  Зменшення  інфарктної  травми 
нирки призведе до покращення функції трансплантата та в кінцево-
му підсумку підвищення якості та тривалості життя у реципієнта.[1,5]. 
Пошук методів захисту і збереження трансплантата на етапі забору 
органа від живого родинного донора, в тому числі шляхом модифі-
кації анестезіологічних методів, є актуальним. За даними різних спо-
стережень з приводу цієї проблеми однозначного погляду і рішення 
на сьогодні немає. Широко вивчається багатьма дослідниками вплив 
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газових анестетиків на ІРТ органів. Деякі з них доводять захисні вла-
стивості  галогеновмісних  газових  анестетиків  проти  ІРТна  міокард, 
печінку, легені, головний мозок, тощо. [11, 17,12, 4]. Ці захисні ефекти 
пов’язані з пре- і посткондиціонуючим ефектами і апоптозом. Меха-
нізми цих ефектів досліджуються. Клітинні механізми ішемічної трав-
ми нирки досить складні.  Ішемічна травма в нирках призводить до 
продукції деяких прозапальних цитокінів, хемокінів і молекул адгезії 
в пошкоджених клітинах нирки [7] (клітинах проксимальних канальців 
і ендотеліальних клітин). Крім того відбувається інфільтрація лейко-
цитами,  включаючи  нейтрофіли,  макрофаги  і  лімфоцити. Природні 
цитотоксичні Т-лімфоцити у нирках  спричинюють місцеве  запален-
ня  після  ішемічної  травми.  [10,14].  На  протидію  цього,  регуляторні 
Т-клітини  виробляють  протизапальні  посередники  ектонуклеозид-
трифосфатдифосфогідролазу(CD 39),  екто-5’-нуклеотидазу(CD 73), 
що перетворюють прозапальний АТФ в цитопротективний аденозин. 
Підсилена  генерація аденозина в свою чергу надає протизапальну 
дію  через  рецептори  аденозина.[1,8,9].  Тривають  дослідження, що 
вивчають  застосування  галогеновмісних  інгаляційних  анестетиків, 
як  методу  анестезіологічного  протиішемічного  захисту  нирки  і  про-
філактики ниркової недостатності.  [13,18,3,6,15,16]. Проте роль се-
вофлюрана в якості захисту трансплантата (ще в організмі донора) 
при операції  з  приводу  трансплантацїї  нирки від живого родинного 
донора, досі залишається малодослідженою і невизначеною. [14,10].

Мета. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечен-
ня виживання трансплантата від живого родинного донора.

Методи та методики дослідження. Проведено анестезіологіч-
не  забезпечення 40 донорам нирки при операціях  з  приводу  тран-
сплантації  нирок  від живого родинного донора. В 1-й  групі  донорів 
(n=20), анестезія здійснювалася на основі пропофола. Індукція ане-
стезії  проводилася:  фентаніл  2–3  мкг/кг,  есмерон  0,6  мг/кг,  пропо-
фол 2 мг/кг маси тіла. Підтримуюча анестезія: фентаніл 2–3 мкк/кг/
год,  пропофол — 4–15 мг/кг/год,  есмерон — 0,2–0,4 мг/кг/год.  Кон-
троль  глибини  анестезії  здійснювався  за  допомогою  ВІS  монітора 
(BIS-bispectralindex,  монітор  BISVISTA  —  AspectMedicalSystems, 
США),  цільове  значення  показника  ВІS 40–60.  У  2-й  групі  донорів 
(n=20)  анестезія  проводилась  на  основі  газового  анестетика  се-
вофлюрана. Індукція анестезії: фентаніл 2–3 мкг/кг, есмерон 0,6 мг/кг, 
пропофол  2  мг/кг  маси  тіла.  Підтримуюча  анестезія: фентаніл  1–2 
мкк/кг/год, есмерон — 0,1–0,2 мг/кг/год, севофлюран в вікових дозах, 
цільова мінімільна альвеолярна концентрація анестетика (МАК)для 
севофлюрана — 0,8–1,0.  Контроль  глибини анестезії  здійснювався 
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за допомогою ВІS монітора, цільове значення показника ВІS 40–60. 
Анестезіологічне  забезпечення  реципієнтів  проводилось  з  застосу-
ванням севофлюрана. Індукцію анестезії: фентаніл 5–7 мкг/кг, есме-
рон 0,5 0,6 мг/кг, пропофол 1–2 мг/кг маси тіла. Підтримуюча анесте-
зія: фентаніл 1–2 мкк/кг/год, есмерон — 0,1–0,2 мг/кг/год, севофлюран 
в вікових дозах, цільова МАК для севофлюрана — 0,8–1,0. Контроль 
глибини анестезії здійснювався за допомогою ВІS монітора, цільове 
значення ВІS 40–60. Оцінка ефективності дослідження проведена на 
основі оцінки наступних показників: 1. Оцінки функції трансплантата 
в організмі реципієнта. Моніторинг: електрокардіограми, пульсокси-
метрії, капнографії, вимірювання артеріального тиску, центрального 
венозного тиску (ЦВТ), температури тіла, погодинного діуреза, розра-
хунок водного балансу на всіх етапах операції. 2. Аналіз виживання 
трансплантата.  Дослідження  показників  концентраційної  та  виділь-
ної функції нирок (кислотно-основного стану і газів крові, швидкості 
клубочкової фільтрації(ШКФ), біохімічних показників крові та сечі) — 
0,1,2,3 день після трансплантації, та за потребою до виписки зі ста-
ціонара.  Методи  інструментального  дослідження  (ехокардіографія, 
рентгенографія  органів  черевної  порожнини,  ультразвукове  дослі-
дження  органів  черевної  порожнини  і  нирок,  доплерографія  судин 
нирок) — 1 день після трансплантації, та за потребою до виписки зі 
стаціонара. 3. Частота гострого відторгнення алотрансплантата нир-
ки (часова рамка — протягом 1 року спостереження). Гостре відтор-
гнення визначалося зниженням функції нирок, потребуючим лікуван-
ня (підтвердженим біопсією). 4. ШКФ (часовий інтервал 3,6,12 міся-
ців). 5. Часткова затримка функції трансплантата (часовий інтервал: 
перший тиждень після трансплантації). Визначається як необхідність 
діаліза в перший тиждень після трансплантації. 6. Частота первинної 
дисфункції (часовий інтервал — перші 3 місяці після трансплантації). 
Визначається як постійна відсутність функції трансплантованої нир-
ки. Ця нирка не буде функціонувати після трансплантації.

Критерії  виключення  з  дослідження:  вік  пацієнтів  молодше  18 
років. Несумісність за групою крові за системою ABO у пари донор — 
реципієнт. Термін спостереження за роботою трансплантата в орга-
нізмі реципієнта 1 рік після трансплантації.

Результати дослідження та їх обговорення.  Донори  в  двох 
досліджуваних  групах  були  співставними  за  віком,  статтю,  масою 
тіла, оцінці анестезіологічного ризику по шкалі ASA (Шкала Амери-
канського товариства анестезіологів, для оцінки операційно-анесте-
зіологічного ризику пацієнта), ШКФ, тощо (див. табл. 1). Реципієнти 
двох досліджуваних груп дослідження були співставними по віку, ста-
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ті, масі  тіла,  оцінці  анестезіологічного ризику по шкалі ASA. Серед 
первинних захворювань, що призвели до пошкодження нирок пере-
важали  гломерулонефрит, цукровий діабет, аутоімунні  захворюван-
ня. Супутні серцево-судинні захворювання (найчастіше артеріальна 
гіпертензія) відмічалися у більшості реципієнтів обох досліджуваних 
груп (див. табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика пацієнтів.

Донори Група
Пропофола(n=20)

Група 
Севофлюрана(n=20)

Вік (роки) 54 ± 9 * 53 ± 13 *
Стать чоловіча (n (%)) 10 (50) * 9 (45) *
ІМТ (Індекс маси тіла) (кг/м2) 26.1 ± 3.7 * 27.4 ± 3.3 *
ASAI/II 11/9 * 12/8 *
ШКФ (мл/хв) 113 ± 21 * 116 ± 25 *
Паління (n (%)) 5 (25) * 5 (25) *
АТ сер (мм. рт. ст) 94 ± 9 * 95 ± 10 *
Реципієнти n=20 n=20
Вік (роки) 49 ± 15 * 52 ± 11.5 *
Стать чоловіча (n (%)) 11 (55) * 8 (40) *
ІМТ (кг/м2) 26.1 ± 3.2 * 25.2 ± 3.8 *
ASA II/III 7/13 * 5/15 *

Захворювання нирок, що лежать в основі пошкодження нирки (n)
Діабет 3 2

Аутоімунні захворювання 3 1
Гломерулонефрит 7 6

Полікістоз нирок 1 5

Тубулоінтерстенальний нефрит 1 1
Інші 5 5

Серцево-судинні супутні захворю-
вання (n (%))

17 (85)* 20 (100)*

АТ сер (мм. рт. ст.) 106 ± 11.1* 100 ± 15.3*

Примітка: * — статистично недостовірна різниця (р>0,05).

Cтатистична  обробка  даних  проводилась  за  допомогою  про-
грами StatPlus. Для визначення статистичної значимості різниці по-
казників при нормальному розподілі між групами використовувався 
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t-критерій  Стьюдента  (при  р<0,05  різниця  вважалася  статистично 
значима).

Таблиця 2
Інтраопераційні особливості пацієнтів.

Донор n=20 n=20
Периопераційний об’єм рідини (мл/кг) 59.8 ± 12.3* 60.0 ± 11.1*
BIS 38±7* 45 ± 6*
АТ сер (мм. рт. ст.) на момент забору нирки 87 ± 9* 85± 17*

Аналіз крові на момент забору нирки
pH 7.41 ± 0.03 7.39 ± 0.04*
Лактат (ммоль/л) 1.5 ± 0.4 1.7 ± 0.7*
Реципієнт n=20 n=20
Тривалість періоду ішемії трансплантата (хв)¹ 200 ± 29 217 ± 33*
Периопераційний об’єм рідини (мл/кг) 55.9 ± 13.0 58.2 ± 17.8*
BIS 38 ± 7 46 ± 7*
АТ сер (мм. рт. ст.) на момент включення нирки 
в кровоток

92 ± 12 83 ± 8*

Аналіз крові на момент включення нирки в кровоток
pH 7.38 ± 0.04 7.37 ± 0.05*
Лактат (ммоль/л) 1.4 ± 0.4 1.7 +0.6*

Примітка: ¹ — Тривалість періоду ішемії трансплантата (хв) — час від 
моменту забору нирки з організму донора до моменту включення нирки в 
організм реципієнта. 
*- статистично недостовірна різниця (р>0,05).

Оцінюючи функцію  трансплантата  через  6 місяців  статистично 
достовірним (р<0,05) є підвищення ШКФ в групі севофлюрана 68 ± 7 
мл/хв в порівнянні з групою пропофола 61 ± 8 мл/хв. Та через 12 міся-
ців ШКФ в групі севофлюрана становила 62 ± 3 мл/хв, в групі пропо-
фола — 57 ± 4мл/хв. (див. табл. 3). Часткова затримка функції тран-
сплантата статистично не відрізнялась в досліджуваних групах хоча 
і  була нижчою в відсотковому співвідношенні  в  групі  севофлюрана 
(5 %), в порівняння з групою пропофола (10 %) (див. табл. 3). Частота 
гострого  відторгнення  алотрансплантата  нирки  статистично  не  від-
різнялась в досліджуваних групах хоча і була нижчою в відсотковому 
співвідношенні  в  групі  севофлюрана  (10 %),  в  порівняння  з  групою 
пропофола (30 %)(див. табл. 3). Частота первинної дисфункції тран-
сплантата статистично не відрізнялася в досліджуваних групах, хоча 
і  була нижчою в відсотковому співвідношенні  в  групі  севофлюрана 
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(5 %), в порівняння з групою пропофола(15 %) (див. табл. 3). Статис-
тична недостовірність даних може бути пов’язана з малою кількістю 
досліджуваних в кожній групі на даний момент дослідження.

Таблиця 3
Оцінка функції трансплантата в організмі реципієнта.

Показник Група 
пропофола 

(n=20)

Група севофлюрана 
(n=20)Термін спостереження за роботою 

трансплантата.
ШКФ (мл/хв)
3 місяці після трансплантації 64 ± 5 (n=19) * 66 ± 5 (n=20) *
6 місяці після трансплантації 61 ± 8 (n=18) 68 ± 7 (n=19) (р=0,007)
1 рік після трансплантації 57 ± 4 (n=17) 62 ± 3 (n=19) (р=0,001)
Часткова затримка функції тран-
сплантата (n (%))

2 (10)* 1 (5) * (Х²=0,36, р = 0,5)

Частота гострого відторгнення 
алотрансплантата нирки (n (%))

6 (30)* 2 (10) * (Х²=2,5, р = 0,11)

Частота первинної дисфункції (n (%)) 3 (15)* 1 (5) * (Х²=1,1 р = 0,29)
Примітка: — * статистично недостовірна різниця (р>0,05).

Висновки. В ході дослідження було порівняно можливості про-
пофола  та  севофлюрана  в  наданні  протиішемічного  захисту  тран-
сплантату нирки під час забору органа від живого родинного донора. 
Оцінивши  функцію  трансплантата  протягом  12  місяців  після  тран-
сплантації, можна зробити висновки, що застосування анестезіоло-
гічного забезпечення на основі севофлюрана покращує протиішеміч-
ний захист трансплантата, та підвищує ефективність його функціону-
вання, а саме спостережено підвищення ШКФ в групі севофлюрана 
68 ± 7 мл/хв в порівняння з групою пропофола 61 ± 8 мл/хв через 6 
місяців, та через 12 місяців ШКФ в групі севофлюрана становила 62 
± 3 мл/хв, в групі пропофола — 57 ± 4мл/хв. (див. табл. 3). Частко-
ва затримка функції трансплантата в групі севофлюрана становила 
(5 %), в порівняння з групою пропофола (10 %). Частота гострого від-
торгнення алотрансплантата нирки в групі севофлюрана становила 
10 %,  в  порівняння  з  групою  пропофола  (30 %).  Частота  первинної 
дисфункції  трансплантата  в  групі  севофлюрана  становила  (5 %), 
в порівняння з групою пропофола (15 %).
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Выбор анестетика для общего обезболивания  

этапа донорской нефрэктомии от живого 
родственного донора

М. И. Кириченко, А. В. Беляев, А. П. Мазур, О. В. Ашаренков
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. На сегодняшний день трансплантация почки- един-

ственный радикальный метод лечения терминальной стадии хрони-
ческой почечной недостаточности. Во время трансплантации почки 
возникает  острое  ишемическое  повреждение  трансплантата,  кото-
рое  связано  с  травмой механизмом  ишемии-реперфузии.  Степень 
которой и будет определять  как  трансплантированная почка будет 
функционировать в организме реципиента в ближайшем и более от-
даленном периоде.

Цель исследования. Исследовать  и  сравнить функцию  тран-
сплантата в организме реципиента на протяжении 1 года после жи-
вой  родственной  трансплантации. Проанализировать  роль  анесте-
зиологического обеспечения на основе пропофола и севофлюрана 
в противоишемической защите трансплантата почки от живого род-
ственного донора. Предложить оптимальный вид анестезиологичес-
кого обеспечения донора на этапе забора органа.

Материалы и методы исследования. Исследовано 40 пар до-
нор-реципиент, которым проводилась трансплантация почки от живо-
го родственного донора. Анестезиологическое обеспечение доноров 
проведено в зависимости от группы исследования: в 1 группе доно-
ров (n=20), анестезия проводилась на основе пропофола. В 2 группе 
доноров (n=20), анестезия проводилась на основе газового анестети-
ка севофлюрана. Реципиентам обеих групп проводилось одинаковое 
анестезиологическое обеспечение на основе севофлюрана. Оценка 
эффективности  исследования  проведена  на  основе  общих  клини-
ко-лабораторных  методов  исследования,  а  также  методов  оценки 
функции трансплантата в организме реципиента. Срок наблюдение 
за работой трансплантата в организме реципиента 1 год после тран-
сплантации.

Результаты.  Оценивая  функцию  трансплантата  через  6  и  12 
месяцев статистически достоверным (р<0,05) есть увеличение СКФ 
в группе севофлюрана, в сравнении с группой пропофола. Частота 
острого  отторжения  трансплантата  почки,  частота  первичной  дис-
функции трансплантата и частичная задержка функции транспланта-
та статистически не отличалась в исследуемых группах, хотя и была 
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ниже в процентном соотношении в группе севофлюрана, в сравне-
нии с группой пропофола.

Выводы.  Использование  анестезиологического  обеспечения 
на основе севофлюрана у донора во время забора органа улучшает 
противоишемическую защиту трансплантата, и улучшает эффектив-
ность его функционирования.

Ключевые слова:  трансплантация  почки,  севофлюран,  про-
пофол,  анестезиологическое  обеспечение  донора,  ингаляционные 
анестетики, ишемическая травма почки, противоишемическая защи-
та почки.

The choice of anesthetic for general anesthesia  
in the stage of donor nephrectomy from  

a live relative donor
M. I. Kyrychenko, A. V. Biliaev, A. P. Mazur, O. V. Asharenkov

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. As  of today,  kidney  transplantation  is  the  radical 
method  of  treating  the  terminal  stage  of  chronic  renal  failure.  During 
transplantation of the kidney, acute ischemic graft damage occurs, which 
is associated with affected ischemic-reperfusion mechanism. The degree 
of the damage to the above mechanism determines the functioning of the 
transplanted  kidney  in  the  recipient’s  body  in  the  immediate and  long-
term period.

Aim. To  investigate  and  compare  the  transplant  function  in  the 
recipient’s  body  for  one  year  after  transplantation. To  analyze  the  role 
of anesthetic support with propofol and sevoflurane in the anti-ischemic 
defense of the kidney transplant in organ harvesting from a live relative 
donor.  To  propose  the  optimal  anesthetic  management  of  the  donor 
during transplantation.

Materials and methods. Forty  couples  of  donors-recipients,  who 
were  involved  in kidney transplantation from a  live relative donor, were 
studied. Anesthetic  support  of  donors  in  group 1  (n =  20) was  carried 
out  using  propofol.  In  group  two  of  donors  (n  =  20),  anesthesia  was 
performed with sevoflurane. The  recipients of  the both groups had  the 
anesthetic support with sevoflurane. The evaluation of the effectiveness 
of  the  study  was  conducted  based  on  general  clinical  and  laboratory 
methods of investigation, as well as methods for evaluating the function 
of the graft in the recipient’s body. The follow-up period was one year after 
transplantation.
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Results. While  assessing  the  function  of  transplants  at  6  and  12 

months,  there was  revealed a statistically significant  (p<0,05)  increase 
in  GFR  in  sevoflurane  group  as  compared  with  propofol  group.  The 
frequency  of  acute  renal  allograft  rejection,  the  incidence  of  primary 
transplant dysfunction and the partial delay in the function of the graft were 
not statistically different  in  the studied groups. However,  in percentage 
terms they were lower in sevoflurane group.

Conclusion. Anesthetic support using sevoflurane in donors during 
organ harvesting can improve the anti-ischemic defense of the graft, and 
increase the efficiency of its functioning.

Key words: acute renal failure, ischemia-reperfusion, ischemic renal 
failure.
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ПОСТОПЕРАЦІЙНИЙ КОГНІТИВНИЙ ДЕФІЦИТ 
У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАТИВНЕ 

ВТРУЧАННЯ АОРТОКОРОНАРНОГО  
ШУНТУВАННЯ В УМОВАХ ШТУЧНОГО  

КРОВООБІГУ
Д. О. Радюшин 1,2, О. А. Лоскутов 1

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, 

2Одеська обласна клінічна лікарня, м. Одеса
Вступ. Когнітивна дисфункція займає одне з перших місць серед піс-

ляопераційних ускладнень при виконанні кардіохірургічних операцій. Існуючі 
методи профілактики післяопераційних когнітивних дисфункцій є недостат-
ньо ефективними.

Метою роботи є вивчення об’єму церебральної мікроемболізації в ба-
сейні середніх мозкових артерій при проведенні АКШ в умовах штучного кро-
вообігу та дослідити зв’язок між церебральною мікроемболізацією та розвит-
ком післяопераційних когнітивних розладів.

Матеріали та методи.  Дослідження  проведене  на  базі  Обласної 
клінічної  лікарні  (м.  Одеса)  впродовж  2015–2019  рр.  У  дослідження 
включено 112 пацієнтів, яким було проведено АКШ з використанням ШК. 
Загальна  вибірка  була  розподілена  на  три  підгрупи,  в  тому  числі  кон-
трольну  (n=34),  основну  (n=38)  та  групу  порівняння  (n=40).  Пацієнтам 
основної групи для профілактики повітряної мікроемболізації, пацієнтам 
в кінці стадії штучного кровообігу впродовж 9–10 хвилин вводили нітро-
гліцерин в дозі 3–5 мкг/кг/хв. на фоні високої  (120–130 % від розрахун-
кової) об’ємної скорості перфузії  з підтриманням середніх цифр АД на 
рівні  50–70 мм рт  ст. Пацієнтам  групи  порівняння  вводили  вазопресор 
норадреналін у дозі 50–100 нг/кг/хв з підтриманням перфузійного тиску 
на рівні 100–120 мм рт. ст.

Результати. Показано, що в ході інтраопераційного дослідження, мікро-
емболічні сигнали в проекції середньої мозкової артерії, були зареєстровані 
у всіх обстежених пацієнтів. При цьому, середня кількість мікроемболів, за-
реєстрованих в проекції СМА впродовж усієї операції склала 753.44±15.60. 
При  застосуванні  у  якості  периферичного  вазодилятатору  нітрогліцерину 
в дозі 3–5 мкг/кг/хв на фоні високої (120–130 %) об’ємної скорості перфузії 
вираженість показників когнітивної дисфункції — в середньому на 15–20 %.

Висновки.  Застосування  вазопресорів  поступається  за  ефективністю 
профілактики  післяопераційної  когнітивної  дисфункції  периферійним  вазо-
дилятаторам.

Ключові слова: мікроемболізація, церебральний кровотік, аортокоро-
нарне шунтування, штучний кровообіг.
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Вступ.  Пошкодження  головного  мозку  займає  одне  з  перших  місць 

у списку післяопераційних ускладнень при виконанні кардіохірургічних опе-
рацій. За статистикою такі пошкодження виявляються приблизно у 80 % про-
оперованих [14, 21, 23–25].

На лікування хворих з порушеннями функції центральної нервової сис-
теми (ЦНС), які спостерігаються після виконання операцій аортокоронарного 
шунтування (АКШ), в світі щорічно витрачається від 2 до 4 млрд доларів [13].

У  сучасній  науковій  літературі  обговорюються  наступні  механізми  по-
шкодження  головного  мозку  у  кардіохірургічних  хворих,  прооперованих 
в умовах штучного кровообігу (ШК) [4–7, 11, 16]:

• інтраопераційна мікроемболізація церебральних артерій;
•  системна гіпоперфузія в умовах ШК з порушенням ауторегуляції моз-
кового кровотоку;

• системна і церебральна запальна відповідь;
• набряк головного мозку;
• дисфункція гематоенцефалічного бар’єру;
• контактна активація клітин крові в ході ШК;
• метаболічні порушення;
• фармакологічний вплив анестетиків;
• інші хірургічні та індивідуальні фактори.
Важливо відзначити, що роль кожного з перерахованих вище патогенетич-

них факторів периопераційного пошкодження мозку дискутується сучасними до-
слідниками, і єдина концепція етіопатогенезу порушення неврологічних функцій 
у кардіохірургічних хворих в післяопераційному періоді поки не сформульована.

У цілому ряді досліджень був продемонстрований зв’язок між обсягом 
мікроемболізації церебральних артерій  і ступенем пошкодження мозку при 
операціях з ШК [3, 4, 8].

Інтраопераційні мікроемболи реєструються у переважної більшості кар-
діохірургічних хворих. Достовірна залежність між кількістю церебральних мі-
кроемболів, з одного боку, і післяопераційними когнітивними порушеннями, 
з  іншого боку, була продемонстрована в значній кількості нейропсихологіч-
них досліджень [2, 3, 8].

Мета роботи. Вивчити об’єм церебральної мікроемболізації в басейні 
середніх мозкових  артерій  (СМА)  при  проведенні  АКШ в  умовах штучного 
кровообігу та дослідити зв’язок між церебральною мікроемболізацією та роз-
витком післяопераційних когнітивних розладів.

Матеріали та методи дослідження.  Дослідження  проведене  на  базі 
Обласної клінічної лікарні (м. Одеса) впродовж 2015–2019 рр. У досліджен-
ня включено 112 пацієнтів, яким було проведено АКШ з використанням ШК. 
Загальна вибірка була розподілена на три підгрупи, в тому числі контрольну 
(n=34), основну (n=38) та групу порівняння (n=40).

Дослідження  виконані  з  дотриманням  основних  положень  «Правил 
етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю лю-
дини», затверджених Гельсінською декларацією  (1964–2013 рр.),  ICH GCP 
(1996  р.),  Директиви ЄЕС № 609  (від  24.11.1986  р.),  наказів МОЗ  України 
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. 
Кожен пацієнт підписував інформовану згоду на участь у дослідженні.
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Середній вік пацієнтів становив 67.3±5.2 років. Середній показник індексу 

маси тіла — 27.4±5.2 кг/м2. Середня тривалість операції складала 269.4±7.8 
хв., тривалість штучного кровообігу — 145±4.5 хв.

Залежно від функціонального класу (ФК) стенокардії всі пацієнти розпо-
ділилися наступним чином: II ФК — 17 осіб (15.2 %), III ФК — 79 осіб (70.5 %), 
IV ФК та нестабільна стенокардія — 18 осіб (16.1 %).

Один інфаркт міокарда (ІМ) в анамнезі мали 74 (66.1 %) пацієнта, два 
ІМ —  9  (8.0 %)  хворих.  У  29  (25,9 %)  обстежених  ішемічна  хвороба  серця 
(ІХС) перебігала без ІМ.

Фракція  викиду  лівого шлуночка  (ФВ)  вище  40 %  була  зареєстрована 
у 86 (76.8 %) хворих, нижче 40 % — у 26 (23.2 %) осіб.

При дуплексному скануванні магістральних судин шиї, на доопераційно-
му етапі, у всіх пацієнтів, гемодинамічно значущих стенозів в області загаль-
ної сонної або внутрішньої сонної артерії виявлено не було.

Усі  пацієнти  оперувались  в  умовах  загальної  анестезії  на  основі  се-
вофлурану  (1,5–2МАК).  Вступний  наркоз  включав  в  себе  пропофол  (1,5  ± 
0,3 мг/кг)  і фентаніл  (1 мкг/кг). Міорелаксація  забезпечувалась  піпекуронія 
бромидом  (0,07–0,08  мг/кг),  подальша  аналгезія  —  фентанилом  (21,5  ± 
3,4 мкг/кг на весь час оперативного втручання).

Штучна вентиляція легенів у обстежених пацієнтів проводилась повітряно-кис-
невою сумішшю (FiO2 = 50 %) в режимі нормовентіляції, під контролем газового скла-
ду крові (середнє значення рСО2 артеріальної крові складало 35,3 ± 2,4 мм рт ст).

Штучний  кровообіг  проводився  на  апараті  «S 3»  (Stockert,  Німеччина) 
у  ламінарному  режимі,  з  використанням  одноразових мембранних  оксиге-
наторів «Affinity» (Medtronic, США) в умовах помірної гіпотермії (Т = +32 °C).

Первинне обстеження пацієнтів проводилось за три дні до операції і ра-
зом  із  загальноприйнятими методами  включало  в  себе  транстемпоральну 
доплерографію апаратом «Siemens» (Німеччина).

В  процесі  всіх  операцій  використовувався  стандартний протокол ане-
стезії, хірургічної техніки і штучного кровообігу.

Оцінка когнітивного статусу пацієнтів проводилась за допомогою вер-
бальних, та невербальних тестів.

1.  МоСА —  монреальська  шкала  оцінки  когнітивних  функцій  [18] — 
батарея тестів, розроблена для швидкої оцінки когнітивних порушень. Тест 
оцінює пам’ять, «лобові» функції  (зорово-конструктивні навички, швидкість 
мови, абстракція і ін.), номінативну функцію мови, зорово-просторовий прак-
сис. Тривалість оцінки у літніх пацієнтів в середньому становила 15–20 хв. 
У післяопераційному періоді для оцінки за шкалою МоСА використовувалися 
альтернативні варіанти тесту (в тесті на запам’ятовування використовували-
ся інші слова, а в тесті копіювання — інша фігура).

2.  MMSE — коротка шкала оцінки психічного статусу [12] — методика 
широко застосовується з метою діагностики деменції. Досліджуються орієн-
тування, пам’ять,  увага, мова, виконавчі функції  і  конструктивний праксис. 
Тривалість опитування у літніх людей зазвичай не перевищувала 15 хв.

3.  Повноцінне  дослідження  різних  когнітивних  функцій:  Тrail-making 
test,  Grooved  Pageboard,  тест  на  тонку  моторику  рук,  заучування  10  слів 
А. Р. Лурия, тест Векслера, таблиці Шульте.
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Критерієм діагностики ПОКД були зниження результатів тестування на 

10 % і більше при повноцінному дослідженні в двох тестах і більш та знижен-
ня на 2 бали і більше в тестах МоСА і MMSE.

Інтраопераційно  моніторування  церебрального  кровотоку  проводи-
лося  на  апараті  «Ангіодін  2К»  («Биос»,  Росія).  Вимірювання  проводили-
ся  транстемпоральним  доступом  за  стандартною методикою  [1].  Базова 
оцінка  лінійних  показників  кровотоку  проводилася  напередодні  операції, 
і  в  подальшому  інтраопераційно,  починаючи  з  етапу  вступного  наркозу. 
При  цьому  використовувалися  ультразвукові  датчики  лінійного  формату 
з частотним діапазоном 5–10 МГц.

Пацієнтам основної групи для профілактики повітряної мікроемболіза-
ції, в кінці стадії штучного кровообігу впродовж 10–15 хвилин вводили нітро-
гліцерин в дозі 8–10 мкг/кг/хв. на фоні високої (120–130 % від розрахункової) 
об’ємної скорості перфузії. Пацієнтам групи порівняння вводили вазопресор 
норадреналін у дозі 50–100 нг/кг/хв з підтриманням перфузійного тиску на 
рівні  100–120  мм  рт.  ст.  Статистична  обробка  проводилася  за  допомогою 
програмного забезпечення Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США).

Результати дослідження та їх обговорення. В ході інтраопераційного 
дослідження, мікроемболічні сигнали в проекції середньої мозкової артерії, 
були зареєстровані у всіх обстежених пацієнтів. При цьому, середня кількість 
мікроемболів, зареєстрованих в проекції СМА впродовж усієї операції скла-
ла 753.44±15.60, максимальна — 841, а мінімальна — 659.

Слід зазначити, що практично у всіх пацієнтів епізоди групової мікроем-
болії (від 2–3 до 10 і більше сигналів за проміжок часу в 1–5 секунд) відзна-
чалися в зв’язку з хірургічними маніпуляціями на аорті, наприклад, під час 
канюляції або в момент накладання  і зняття аортальних затискачів. В ба-
гатьох випадках групова мікроемболізація спостерігалася на початку штуч-
ного  кровообігу,  а  також  при  відновленні  ефективної  серцевої  діяльності, 
що також фіксувалося за допомогою трансстравохідного Ехо-КГ. У деяких 
хворих реєструвалася значна кількість мікроемболічних сигналів протягом 
всього періоду ШК. Вони з’являлися відразу ж після включення апарату ШК 
і зникали безпосередньо після його зупинки незалежно від подій в операцій-
ному полі. Таким чином, у багатьох пацієнтів обсяг інтраопераційної мікро-
емболії визначався безпосередньо функціонуванням апарату ШК.

Під час дослідження в жодного пацієнта мікроемболізація СМА не супро-
воджувалася реакціями зіниць та значними гемодинамічними порушеннями.

За кількістю МЕ групи дослідження не відрізнялися, у контрольній групі скла-
ла 753,4±8,0, в основній – 735,5±6,6, а у групі порівняння – 741,1±10,0 (p>0,05).

При співставленні показників когнітивної функції було встановлено, що 
в цілому зміни були менш вираженими аніж в основній групі. Це пояснюєть-
ся суттєвою неоднорідністю груп та більш вираженим вихідним когнітивним  
дефіцитом у групі порівняння. Так, за шкалою МоСА відбулося зниження з 
20,4±0,3 балів до 16,7±0,5 балів (∆МоСА ≈Ме(25%;75%) – -3,0   (-2,0; -5,0). 
За шкалою MMSE показники  змінилися  з 27,0±0,2 балів до 24,8±0,3 балів 
(∆MMSE≈ Ме(25%;75%) –-2,0 (-1,0; -3,0). 

Щодо шкали ТМТ, то вихідні дані за нею склали 70,4±1,5 балів, а у піс-
ляопераційному  періоді  показник зріс до 80,9±1,5 балів (∆ТМТ +9,0 (+7,0; 
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+15,0)  –  p<0,05.  За шкалою GBP  відбулося  статистично  значуще  (p<0,05) 
зростання з 91,2±2,8 балів до 121,2±3,8 балів (∆GBP=+30,0 (+17,0; +41,0)).  
Подібна  динаміка  спостерігалася  й  за  іншими  показниками. 

Зокрема,  здатність  виконувати  завдання  з  шифрування  знизилася  з 
65,9±2,0 до 61,4±2,0 символів (∆=-4 (-3;-5), натомість за таблицями Шульте 
показники зросли  з 157,8±2,2 до 173,7±2,4 балів (∆=+15 (+12; +19)). Нарешті, 
за шкалою Лурія відбулися зміни у бік зменшення (від 36,4±0,8 до 25,4±1,3 
балів, тобто ∆=-11 (-6; -19)).

В ході дослідження був виявлений статистично значущий сильний по-
зитивний кореляційний взаємозв'язок між великою кількістю зареєстрованих 
мікроемболів (>750) в басейні СМА та зниженням рівня когніцій  в  ранньому  
післяопераційному  періоді (r = 0,8 р<0,05) (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Зв'язок вираженості когнітивних дисфункцій та кількості 
мікроемболів (rs=0,8).

Статистично значущі кореляційні зв’язки спостерігалися за показниками 
зниження когнітивного потенціалу порівняно з доопераційним періодом (для 
∆ МоСА – rs=0,74-0,85, ΔTMT 0,82-0,91, ΔGBP 0,85-0,92, Δ тесту з кодуван-
ням 0,86-0,88, Δ тесту Шульте 0,77-0,87, Δ тесту Лурії 0,92-0,94). 

Це цілком узгоджується з динамікою показників, що характеризують ког-
нітивну функцію. Так, в основній групі ΔМоСА склала -2.79±0,26 балів, ΔdТМТ 
6.8±0.6  балів,  ΔdMMSE  -2.1±0.2  балів,  ΔdGPB  22.2±2.1  балів,  ΔdШифров 
-3.3±0.2 балів,  ΔdШульте 14.4 ±0.7, ΔdЛурія -10.2±0.7, що на 15-20% менше 
ніж у контрольній групі (p<0,05). Таким чином, застосування вазодилятоторів 
вочевидь справляло протективну дію щодо ризику виникнення  когнітивної  
дисфункції  у  ранньому післяопераційному періоді.

У групі порівняння при співставленні показників когнітивної функції було 
встановлено, що  в  цілому  зміни  були менш  вираженими    аніж  в  основній 
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групі. Це пояснюється суттєвою неоднорідністю груп та більш вираженим ви-
хідним когнітивним дефіцитом у групі порівняння. Так, за шкалою МоСА від-
булося зниження з 20,4±0,3 балів до 16,7±0,5 балів (∆МоСА ≈Ме(25%;75%) 
– -3,0   (-2,0; -5,0). За шкалою MMSE показники змінилися з 27,0±0,2 балів до 
24,8±0,3 балів (∆MMSE≈ Ме(25%;75%) –-2,0 (-1,0; -3,0). 

Щодо шкали ТМТ, то вихідні дані за нею склали 70,4±1,5 балів, а у після-
операційному періоді показник зріс до 80,9±1,5 балів (∆ТМТ +9,0 (+7,0; +15,0) 
– p<0,05. За шкалою GBP відбулося статистично значуще (p<0,05) зростання з 
91,2±2,8 балів до 121,2±3,8 балів (∆GBP=+30,0 (+17,0; +41,0)). Зокрема, здат-
ність виконувати завдання з шифрування знизилася з 65,9±2,0 до 61,4±2,0 сим-
волів (∆=-4 (-3;-5), натомість за таблицями Шульте показники зросли з 157,8±2,2 
до 173,7±2,4 балів (∆=+15 (+12; +19)). Нарешті, за шкалою Лурія  відбулися  змі-
ни  у бік зменшення (від 36,4±0,8 до 25,4±1,3 балів, тобто ∆=-11 (-6; -19)).

Висновки.
1.  У всіх пацієнтів, прооперованих з приводу АКШ в умовах ШК, визначала-

ся мікроемболізація церебрального кровотоку.
2.  При застосуванні у якості периферичного вазодилятатору нітрогліцерину 

в дозі 8–10 мкг/кг/хв на фоні високої (120–130 %) об’ємної скорості пер-
фузії кількість мікроемболів у басейні СМА зменшується на 2,4 %, а ви-
раженість показників когнітивної дисфункції — в середньому на 15–20 %.

3.  Застосування вазопресорів поступається за ефективністю профілактики 
післяопераційної когнітивної дисфункції периферійним вазодилятаторам.
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Постоперационный когнитивный дефицит  

у больных, перенесших оперативное вмешательство 
аортокоронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения
Д. А. Радюшин, О. А. Лоскутов

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

Одесская областная клиническая больница, г. Одесса
Введение. Когнитивная дисфункция  занимает одно из  первых 

мест  среди  послеоперационных  осложнений  при  выполнении  кар-
диохирургических операций. Существующие методы профилактики 
послеоперационных когнитивных дисфункций  недостаточно эффек-
тивны.

Целью работы было изучение объема церебральной микроэм-
болизации  в  бассейне  средних  мозговых  артерий  при  проведении 
АКШ  в  условиях  искусственного  кровообращения  и  исследовать 
связь между церебральной микроэмболизацией и развитием после-
операционных когнитивных расстройств.

Материалы и методы.  Исследование  проведено  на  базе  об-
ластной  клинической больницы  (г. Одесса)  в  течение 2015–2019 гг. 
В исследование включено 112 пациентов, которым было проведено 
АКШ с использованием ШК. Общая выборка была разделена на три 
подгруппы, в том числе контрольную  (n = 34), основную  (n = 38) и 
группу сравнения (n = 40). Пациентам основной группы для профи-
лактики  воздушной  микроэмболизации,  пациентам  в  конце  стадии 
искусственного кровообращения в течение 9–10 минут вводили ни-
троглицерин в дозе 3–5 мкг/кг/мин. на фоне высокой (120–130 % от 
расчетной) объемной скорости перфузии с поддержанием средних 
цифр АД на  уровне 50–70 мм рт  ст. Пациентам  группы сравнения 
вводили вазопрессоры норадреналин в дозе 50–100 нг/кг/мин с по-
ддержанием перфузионного давления на уровне 100–120 мм рт. ст.

Результаты. Показано, что в ходе интраоперационного иссле-
дования, микроэмболические сигналы в проекции средней мозговой 
артерии, были зарегистрированы у всех обследованных пациентов. 
При этом, среднее количество микроэмболов, зарегистрированных 
в проекции СМА в течение всей операции составила 753.44 ± 15.60. 
При  применении  в  качестве  периферического  вазодилятатора  ни-
троглицерина  в  дозе  3–5  мкг/кг/мин  на фоне  высокой  (120–130 %) 
объемной скорости перфузии выраженность показателей когнитив-
ной дисфункции — в среднем на 15–20 %.
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Выводы.  Применение  вазопрессоров  уступает  по  эффектив-

ности  профилактики  послеоперационной  когнитивной  дисфункции 
периферийным вазодилятаторам.

Ключевые слова: микроэмболизация, церебральный кровоток, 
аортокоронарное шунтирование, искусственное кровообращение.

Postoperative cognitive deficit in patients undergone 
aortocoronary bypass surgery under the conditions  

of artificial blood circulation
D. O. Radiushyn, О. A. Loskutov

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv,  

Odesa Regional Clinical Hospital, Odesa
Introduction. Cognitive dysfunction takes one of the first positions 

amongst postoperative complications following cardiac surgery. Current 
prophylaxis of postoperative cognitive dysfunction is inadequate.

The purpose  of  the  work  was  to  study  the  volume  of  cerebral 
microembolization  in  the middle cerebral artery basin while performing 
ABS under artificial blood circulation and to  investigate the relationship 
between cerebral microembolism and the development of postoperative 
cognitive disorders.

Materials and methods. The study was conducted at the regional 
clinical  hospital  (Odessa)  between  2015  and  2019.  It  included  112 
patients who had ABS using an artificial blood circulation. The general 
sample was divided into three subgroups, including the control (n = 34), 
the main  (n =  38)  and  the  comparison group  (n =  40). At  the  end of 
the artificial blood circulation, for the prevention of air microembolysis, 
patients of the main group were injected nitroglycerin at a dose of 3–5 
mkg/kg/min. for 9–10 minutes against a background of high (120–130 % 
of the calculated) volume velocity of perfusion with the maintenance of 
average numbers of blood pressure at the level of 50–70 mm Hg. Patients 
of the comparison group received noradrenaline as a vasopressor at a 
dose  of  50–100  ng/kg/min  while maintaining  a  perfusion  pressure  of 
100–120 mm Hg.

Results. During the intraoperative study, microembolic signals in the 
projection of the middle cerebral artery were recorded in all of the patients 
examined.  At  the  same  time,  the  average  number  of  microembolies 
recorded in the projection of CMA during the entire operation was 753.44 
±  15.60. When  using  nitroglycerin  at  a  dose  of  3–5 mkg/kg/min  as  a 
peripheral vasodilator against the background of high (120–130 %) volume 
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rate of perfusion,  the severity of  the  indicators of cognitive dysfunction 
decreased on average by 15–20 %.

Conclusions. Vasopressors are inferior to peripheral vasodilators for 
the effectiveness of the prevention of postoperative cognitive dysfunction.

Key words: microembolization, cerebral blood flow, aortocoronary 
bypass, artificial blood circulation.

Відомості про авторів:
Радюшин  Дмитро  Олександрович  —  лікар-анестезіолог 

Одеської обласної клінічної лікарні. Адреса: м. Одеса, вул. академіка 
Заболотного 26/32.

Лоскутов Олег Анатолійович — доктор медичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Наці-
ональної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.



46 Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

НЕВРОЛОГІЯ

УДК 616.831–005.4–06–039.36:616.89–008.19–008.46/.48
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Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ

Вступ. Мозковий  інсульт  із-за  високої  поширеності  та  важких 
наслідків для здоров’я населення являє собою важливу медичну та 
соціальну проблему. Смертність від мозкового інсульту займає друге 
місце від загальної смертності. У 62 % хворих, які перенесли інсульт, 
зберігаються у різному ступені вираженості порушення рухів, чутливі 
розлади, розлади координації, зниження інтелекту, пам’яті, емоційні 
та депресивні стани. Від 20 до 43 % цих хворих потребують сторон-
ньої допомоги.

Метою нашої роботи було вивчення пізніх ускладнень мозкового 
інсульту та корекція їх.

Матеріали та методи дослідження: обстежено 125 хворих, що 
перенесли мозковий ішемічний інсульт у віці 67,3±12,2 роки. Розподіл 
за статтю: чоловіки — 65 осіб, жінки — 60 осіб. В роботі використані 
візуалізаційні методи: СКТ, МРТ, ультразвукові та сучасні нейропси-
хологічні тести (MMSE, методику заучування 10 слів, таблицю Шуль-
те,  тест  парних  взаємопов’язаних  слів,  тест  кольорово-словесної 
взаємодії, тест IS CNT. В основному хворі були після інсульту в 6, 12 
місяців, 1–2 роки

Результати та їх обговорення. Хворі були розділені на 3 групи:
І — 50 хворих, що отримували цитіколін (нейраксон) по 1000 мг, ІІ 

група — 50 хворих, що отримували по 30 мг Едаравону, ІІІ група — 25 
хворих, які отримували традиційну терапію.

Із ускладнень у більш віддаленому періоді були неврологічні: ру-
хові, чутливі, координаційні, судомні синдроми. У 51 % хворих спосте-
рігалися емоційні розлади, відхилення в поведінці, втрата соціальних 
функцій, тривога, когнітивні порушення, деменція, апатико-абулічний 
синдром, депресія, зниження мотивації до дії, апатія, манія, психози, 
осесивно-компульсивні  порушення. Всі  ці  симптоми  спостерігалися 
в залежності від ураження стратегічних зон мозку.
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Вивчали динаміку когнітивних порушень при застосуванні Циті-

коліну  (І  група)  та Едаравону  (ІІ  група)  і  традиційного лікування  (ІІІ 
група). Встановлена позитивна динаміка когнітивних функцій при за-
стосуванні Цитіколіну  і Едаравону, при чому останній перевищував 
ефективність Цитіколіну.

Проведено  динаміку  нейропсихологічного  тестування  під  дією 
вище вказаних препаратів у 3-х групах. Встановлено достовірне по-
кращення показників короткочасної пам’яті, зростання швидкості про-
цесів обробки інформації, темпу сенсомоторних реакцій. У контроль-
ній групі було лише незначне підвищення нейропсихологічних функ-
цій. Відмічено превалювання ефективності Едаравона.

У деяких хворих базисна терапія підсилювалася психотерапією, 
призначенням снодійних, транквілізаторів, лікувальним харчуванням.

Висновок.
1. В  післяінсультному  періоді  у  хворих  розвивається  багато 

ускладнень як органічного так і психопатологічного характеру, когні-
тивні порушення аж до деменції.

2. Доведено (доказово) позитивний ефект при корекції цих пору-
шень з допомогою застосування нейропротекторного препарату Циті-
колін (Нейроксон) та антиоксиданта з нейропротекторними властивос-
тями Едаравону.

3.  Едаравон  є  препаратом  ефективним  і  при  гострих 
і  при  хронічних  формах  судинної  патології  головного  мозку, 
в тому числі при ішемічному інсульті в гострий, ранній та віддалений  
періоди.

Ключові слова: ішемічний  інсульт,  діагностика,  лікування, 
ускладнення.

Вступ. Мозковий інсульт із-за високої поширеності  і тяжких на-
слідків для здоров’я населення представляє собою важливу медичну 
і соціальну проблему (1,2), смертність від мозкового інсульту займає 
друге місце від  загальної  смертності.  За даними провідних дослід-
ників через 30 днів від початку інсульту помирає 20 % хворих, через 
рік  15–40 %,  а  через  5  років  40–50 %.  Лише  10 %  пацієнтів  можуть 
повернутися до активної трудової діяльності  (1). У 62 % хворих, які 
перенесли  інсульт,  зберігаються  у  різному  ступені  вираженості  по-
рушення рухів,  чутливі  розлади, розлади  координації,  зниження  ін-
телекту,  пам’яті,  емоційні  та  депресивні  стани.  Від  20  до  43 %  цих 
хворих потребують сторонньої допомоги.

Мета. Метою нашої роботи було вивчення пізніх ускладнень моз-
кового інсульту та корекція їх.
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Матеріали та методи дослідження:  обстежено  125  хворих, що 

перенесли мозковий  ішемічний  інсульт у віці 67,3±12,2 роки. Розподіл 
за статтю: чоловіки — 65 осіб, жінки — 60 осіб. В роботі використані  
візуалізаційні методи: СКТ, МРТ, ультразвукові та сучасні нейропсихоло-
гічні тести (MMSE, методику заучування 10 слів, таблицю Шульте, тест 
парних взаємопов’язаних слів, тест кольорово-словесної взаємодії, тест 
IS CNT. В основному хворі були після інсульту в 6, 12 місяців, 1–2 роки.

Результати та їх обговорення: Слід відмітити, що існують ранні 
ускладнення після інсульту (у перші три місяці) та пізні (впродовж року). 
Зі збільшенням періоду спостереження за хворими після інсульту (1–2 
роки) дозволяє виявити значно більший рівень когнітивних порушень, 
ніж до 1 року. Так частка хворих з деменцією через рік після інсульту зу-
стрічається від 9 до 17 %, а після 3-х років від 24 до 28 %. Постінсультні 
порушення мають різну етіологію і тісно пов’язані з неврологічним ста-
тусом пацієнта, з когнітивними порушеннями до інсульту. У більшості 
випадків вони пояснюються багато вогнищевим ураженням головного 
мозку і втягненням в патологічний процес тих чи інших структур, осо-
бливо котрі пов’язані з регуляцією когнітивної і психічної діяльності. Су-
часні методи нейровізуалізації дозволяють виявити церебральні зміни, 
що підвищують ризик розвитку цих порушень (інфаркт, мікрогематурія, 
лейкоаріоз, дифузне ураження білої речовини головного мозку).

Вирізняють легкі, помірні і тяжкі ускладнення після перенесеного 
інсульту. Факторами ризику багатьох із них є наявність патологічних 
станів,  які  були  перед  інсультів:  похилий  вік  пацієнтів,  артеріальна 
гіпертензія,  ІХС  з  кардіальними  ускладненнями  (порушення  ритму, 
фібриляція передсердь, церебральні і судинні тромбоемболії). Важ-
ливе значення мають інші коморбідні стани (цукровий діабет, метабо-
лічний синдром з його складовими), а також соціально-економічний 
статус, освіта, спосіб життя.

Кардіальні  ускладнення  є  однією  із  основних  причин  раптової 
серцевої смерті так і сам інсульт може спровокувати порушення веге-
тативної регуляції (особливо автономної вегетативної регуляції сер-
ця і привести до кардіальних ускладнень. Серцеві аритмічні можуть 
бути попередниками розвитку смертельних тромбоемболій, інфаркту 
мозку, а інфаркт міокарда до мозкового інсульту.

Основними ускладненнями мозкового інсульту все-таки є невро-
логічні: рухові, координаторні, чутливі, судомний синдром, головний 
біль, когнітивні порушення, емоційні і поведінкові реакції, значно зни-
жена якість життя. У 10 % пацієнтів після ішемічного інсульту розви-
вається судомний синдром (при ураженні скроневої долі, при вели-
ких кортикальних вогнищах в скронево-тім’яних областях).
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Емоційні розлади спостерігаються у 51 % хворих, що перенесли 

інсульт. Вони можуть бути як у ранній так, особливо, у пізній період. 
Нерідко  важко  дати  визначення  емоційним  реакціям.  Емоції —  це 
складний феномен, який має психічні  та поведінкові аспекти. Емо-
ційний стан може розглядатися в трьох взаємопов’язаних аспектах: 
почуття — радість, сум, страх, гнів; вегетативні зміни — частота сер-
цебиття, артеріальний тиск, потовиділення; поведінкові реакції — вті-
кати при страху або сміятися при радості. Емоції можуть часто змі-
нюватися: зникати або виникати. Різновидністю емоцій є настрій. Він 
є більш стійким явищем внутрішнього стану з домінуванням тих чи 
інших емоцій. У хворих у постінсультний період змінюється поведінка 
на тлі емоційних розладів. На поведінку впливають такі фактори як: 
мотивація, побажання, тяга до чогось. Прикладом «відхилення» в по-
ведінці може бути негативізм, абулія, гіперактивність.

Після інсульту порушується стан здоров’я, який згідно визначен-
ня ВООЗ називають «Неврологічні порушення», «функціональні пору-
шення» і «втрата соціальних функцій». Із емоційно-поведінкових по-
рушень найчастіше зустрічаються депресія (30–80 %), зміна харчових 
звичок (33 %), подразливість  і нетерпимість (28–33 %), апатія (27 %), 
тривога (23 %), безтактність, ейфорія, марення, галюцинації (18 %).

Однією із основних причин інвалідизації хворих в постінсультно-
му періоді є когнітивні порушення (амнезія, афазія, апраксія). У 2/3 
хворих розвивається деменція,  частота якої  підвищується від 37 % 
через 1 рік до 48 % через 25 років (1). Ризик розвитку деменції може 
бути в 10 разів більший серед пацієнтів, що перенесли  інсульт, ніж 
без нього. У цих пацієнтів моторна афазія (Брока) часто поєднуєть-
ся з ажитацією (патологічна упертість — 81 %), відмова порадам — 
75 %, лайка, посилка прокльонів — 75 %. Сенсорна афазія (Верніке) 
супроводжуються  поганим  усвідомленням  свого  дефекту,  що  при-
зводить до психосоматичного  збудження  (у 37 %), подразливості  (у 
62 %), до епізодів агресії (у 21 % пацієнтів).

Анозогнозія виникає у 37 % у випадках зони ураження  (ішемія, 
геморагічне поросчування) в правій півкулі. Анозогнозія — це повне 
або часткове несприйняття наявного неврологічного дефіциту. Ано-
зогнозія при моторній афазії супроводжується неологізмами і параф-
разіями, різними жаргонними виразами, нецензурними словами. Ви-
користання жаргону і нецензурних слів є наслідком комбінації афазії 
і анозогнозії, що спостерігається у пацієнтів до мовного порушення.

Порушення  у  фундаментальних  процесах  у  пацієнтів  після  ін-
сульту  проявляється  апатикоабулічним  синдромом  або  депресією, 
манією, тривожністю, нав’язливими станами, психозами.
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У частини хворих у віддаленому періоді після інсульту (близько 

9 % пацієнтів) порушується мотивація до дії, виникає апатія. Мотива-
ція — це внутрішній стан, який визначається необхідністю і психоло-
гічною енергією індивіда. Наслідком дефіциту мотивації є апатія, яка 
може  зустрічатися разом  з  абулією,  відсутністю бажань,  безучасні-
стю. Апатія зустрічається при ураженні лобних долей, поясної звиви-
ни, мигдалин, хвостатого ядра (підкоркових зон). В клінічній практиці 
апатія маніфестується пасивністю (84 %), втратою інтересу до пове-
дінкової діяльності і до рідних (68 %), небажанням вступати у розмо-
ву (50 %). В гострому періоді  інсульту апатія зустрічається у 7–71 % 
хворих. Факторами ризику апатії є когнітивні порушення, низький рі-
вень освіти, депресія, геміагнозія, інфаркт в правій півкулі. У пацієн-
тів з цереброваскулярними захворюваннями апатію часто помилково 
розцінюють як депресію, безучасність або лінь. Апатія і депресія не-
гативно впливають на якість життя людини.

У 1 % хворих після інсульту, при ураженні правої півкулі спостері-
гається манія і навіть психози. Манія — піднесений настрій, недооцін-
ка себе і навколишніх. В гострий період інсульту зустрічаються пси-
хози,  інколи розцінюється як делірій. Патофізіологічний механізм  їх 
невідомий. Частіше вони розвиваються у людей похилого віку. Манія 
і депресія зустрічається при ураженні правого таламуса і фронто-лім-
бічних утворень. У частини хворих (1–2 %) зустрічається редупліка-
ційна парамнезія при якому неможливо переконати хворого в тому, 
що він знаходиться в іншому місці, ніж тому здається.

При інфарктах в базальних ядрах мозку зустрічаються (20–30 %) 
обсесивно-компульсивні  порушення,  які  супроводжується  нав’язли-
вими  думками,  переживаннями  або  страхами,  нав’язливими  риту-
альними діями. Може зустрічатися гіперфазія, хворий не може зупи-
нитися, говорячи про одне і те ж.

У 20–30 % хворих може спостерігатися «емоційне нетримання», 
яке  супроводжується  нападами непояснюваного  плачу  чи  сміху. Ці 
симптоми бувають при ішемії в лобних і скроневих долях, при пору-
шенні зв’язків лобних долей з руховими ядрами стовбура.

Описують «катастрофічну реакцію», яка проявляється як емоцій-
ний шторм і носить стереотипний характер. Частіше вона буває при 
ураженні мовних центрів в лівій півкулі.

Таким чином постінсультні  когнітивні  та  інші  нейропсихологіч-
ні (психіатричні) ускладнення зустрічаються в результаті ураження 
стратегічно  важливих  зон  головного  мозку:  таламуса,  базальних 
гангліїв, гіпокампа, скроневої і лобної кори), зони стику скронево-ті-
мяно-потиличної долей головного мозку. Перебіг характеризується 
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періодами  стаціонарного  стану  цих  функцій  і  епізодами  значного 
погіршення.

Не  можна  виключити  і  факту  ураження  судин  малого  калібру, 
в першу чергу, підкіркових базальних ядер на тлі неконтрольованої 
артеріальної  гіпертензії.  Часто  ці  зміни  мають  безперервний  про-
гресуючий характер, що призводить до деменції. Не слід виключати 
поєднання судинно-мозкової недостатності з нейродегенеративними 
змінами (хвороба Альцгеймера, деменція з тільцями Леві).

Судинні  ураження  головного  мозку  приводять  до  порушення 
функціонування нейротрансмітерних систем, що приймають участь 
в регуляції когнітивних функцій, що призводить до зниження актив-
ності холінергічних та норадренергічних систем.

Т. С. Лещенко  (2012)  виділяє  когнітивні  порушення  у  постін-
сультних хворих як судинні когнітивні порушення (СКП) і судинна де-
менція (СД).

СКП включають в себе всі форми когнітивного дефіциту, зумов-
лені  церебро-васкулярними  захворюваннями.  При  СД  і  СКП  вияв-
ляють  дефіцит  швидкості  опрацювання  інформації,  уваги,  робочої 
пам’яті, функції гіпнозу і праксису. Правда ці зміни більше виражені 
при  судинній  деменції.  При СКТ  пам’ять  залишається  здебільшого 
збереженою.

Клінічно післяінсультна деменція має свої особливості в тому, що 
поряд з когнітивними порушеннями є неврологічний дефіцит, часто 
розвиваються  епілептичні  напади. Раннім  симптомом є  порушення 
ходи, симптоми дисфункції лобних долей (імпульсивність, некритич-
ність, персеверації). Має місце астенічне забарвлення психічних роз-
ладів, втрата пластичності психічних процесів, підвищена афектив-
ність. Все це різко знижує якість життя пацієнтів.

Для корекції виявлених порушень ми розділили всіх хворих на 3 групи:
І — 50 хворих, що отримували цитіколін (нейраксон) по 1000 мг 

на 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно кра-
пельно 1 раз на добу, 14 днів (через 6 місяців після інсульту),

ІІ група — 50 хворих, що отримували по 30 мг Едаравону на 200 
мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно крапельно 
1 раз на добу, 14 днів,

ІІІ група — 25 хворих, які отримували традиційну терапію (більше 
симптоматичну), як контрольна група.

Групи пацієнтів були ідентичними по віку, статі, цереброваскуляр-
ній патології. У більшості хворих були помірні когнітивні порушення.

Ми вивчали динаміку когнітивних порушень у пацієнтів всіх трьох 
груп. За даними ММSE. Дані представлені на рис. 1.
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Рис. 1 Динаміка когнітивних порушень у хворих всіх груп після 
лікування.

Як видно з рисунку зменшилася вираженість когнітивних пору-
шень в  І  і  ІІ  групах, майже порівну (х 2= 16,2, р<0,01). До лікування 
загальний бал  за  тестом ММSE в  І  і  ІІ  групах  становив 23,40±0,68 
і 24,50±0,63 р<0,05.

Після  лікування  відмічено  вірогідне  зростання  показника  до 
27,01±0,82 (р<0,01) і 27,0±0,94 (р<0,05). У контрольній групі відмічено 
незначна позитивна динаміка на фоні лікування (ММSE до лікування 
24,50±0,57, після — 24,80±0,59 (р<0,05).

Крім того нами проведено дослідження основних груп (І і ІІ) за ре-
зультатами нейропсихологічних тестів, що представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати нейропсихологічних тестів  

у хворих І і ІІ груп до та після лікування.

№ 
п/п Тести І група (n=50) ІІ група (n=50)

Вірогідність 
відмінностей
(показник)

1. Методика 10 слів 30,10± 2,75
39,71± 4,52

30,0±3,45
40,4±2,64

p˂0,001

2. Таблиця Шульте (сек) 218,3±17,42
176,7±16,32

219,3±16,32
168,5±14,3

p˂0,001

3. Тест малювання го-
динника (бали)

8,25±0,76
10,0±0,32

8,15±0,62
9,6±0,75

p˂0,001

4. PALT (короткочасна 
пам’ять (слова)

22,04±3,60
28,01±3,55

23,0±2,75
27,09±3,25

p˂0,001
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Як показано в таблиці 1 у пацієнтів І і ІІ групи (цитіколін і едара-

вон) відмічено достовірне покращення показників короткочасної вер-
бальної та семантичної пам’яті (39,7 ± 4,52 і 40,4 ± 2,64) за методикою 
заучування 10 слів порівняно з таким до лікування; значне зростання 
швидкості процесів обробки інформації, уваги, темпу сенсомоторних 
реакцій  за  таблицею  Шульте  (176,7±16,32  і  168,5±14,3);  покращи-
лося виконання хворими тесту малювання  годинника  (10,0±0,32 та 
9,6±0,75).

Разом з тим у контрольній групі спостерігалося лише незначне 
підвищення короткочасної та семантичної пам’яті (до 29,3±4,5 і 2,4± 
2,75). Зміни інших показників були недостовірними.

Все це дало можливість стверджувати про позитивну дію цитіко-
ліну та едаравону на когнітивні функції у хворих після перенесеного 
інсульту. Хворі обох груп після завершення лікування відзначали по-
кращення пам’яті, сну, зменшення головного болю, запаморочення, 
шуму у вухах, хиткості при ходьбі, збільшилася сила в кінцівках, мо-
більність, настрій, зменшилися депресивні стани.

Крім того, поряд з цим медикаментозним лікуванням ми прово-
дили нормалізацію сну, призначали раціональне харчування, фізичні 
вправи,  проводили  психотерапію.  У  хворих  з  депресією  з  медика-
ментозної  терапії  призначали амітриптилін,  нормотриптилін,  тетра-
лін, препарати зворотного захоплення серотоніну (венлафаксин, ду-
локсетин) (4,5)

Базова  терапія  тривожності  включала  психотерапію,  седативні 
препарати (тразодон, агомелатин, мілнацеприн, транквілізатори бен-
зодазепінового ряду, особливо гідазепам, анксіолітик афобазол). Ці 
препарати  призначалися  кожному  хворому  в  індивідуальних  дозах 
і комбінаціях.

Наше дослідження показує ефективність застосування едараво-
ну в практиці лікування хворих з гострими і судинними неврологічни-
ми розладами (ішемічний інсульт).

Едаравон в дозі 30 мг (на 200 мл ізотонічного розчину натрію хло-
риду внутрішньовенно крапельно) протягом 10–14 днів надає досто-
вірний вплив на тяжкість неврологічних порушень. У даних випадках 
біохімічною основою  терапевтичної  дії  едаравону  є  його  виражена 
антиоксидантна та нейропротективна активність, яка зменшує окисну 
активність нейрональних мембран, а також відновлення активності 
ендогенної антиоксидантної системи (6). Доведено, що даний препа-
рат слід застосовувати в максимально ранні періоди захворювання, 
тобто в період терапевтичного вікна у хворих з ішемічним інсультом, 
в перші години доби, що значно підвищує клінічну ефективність тера-
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пії. Дана наша робота показує, що едаравон достатньо ефективний 
і у відновному періоді після перенесеного інсульту (до 2-х років).

В  ранньому  відновному  періоді  едаравон  відновлює  загальну 
активність  у  пацієнтів,  свідомість,  пам’ять.  У  хворих  збільшуються 
темпи  виконання  завдань,  мислення.  Проведені  нейропсихологічні 
дослідження дали можливість стверджувати, що едаравон позитив-
но впливає на психологічні процеси у хворих, що перенесли інсульт.

Відповідно відмінні,  добрі  та  задовільні  результати  такого ліку-
вання спостерігаються у 70,3 % пацієнтів після перенесеного інсуль-
ту. Достатньо добрий ефект спостерігається у пацієнтів з нестабіль-
ним настроєм, тривогою, порушеннями емоційно-вольової сфери.

Позитивна динаміка спостерігається при кохлевестибулярному, 
антено-невротичному і цефалічному синдромах. Скоріше це пов’яза-
но з підвищенням антиоксидантного статусу організму. Позитивний 
ефект зберігається з 4–5 дня застосування до 5–6 тижнів.

Таким чином едаравон є препаратом, ефективним при  гострих 
і хронічних формах судинної патології головного мозку, що супрово-
джуються синдромом ішемії та гіпоксії, може використовуватися для 
корекції наслідків як гострої так  і хронічної  ішемії мозку, нормалізу-
ючи метаболічні зміни, усуваючи цитокіновий дисбаланс, знижуючи 
вираженість оксидантного стресу та ексайтотоксичність.

Доведено, що едаравон інгібує пошкодження клітин ендотелію 
судин  (9),  набряк  головного  мозку  (6,7),  пошкодження  тканин  та 
пізню загибель нейронів (8), а отже зменшує неврологічні розлади 
(14). Крім того, було повідомлено про збереження N-ацетиласкор-
бату,  нейрон-специфічної  амінокислоти  в  ішемізованих  ділянках 
мозку  пацієнтів.  З  точки  зору  хімічних  характеристик,  едеравон 
може  пригнічувати  пероксидацію  фосфатихолінової  ліпосомаль-
ної мембрани, ініційовану як водорозчинним так і жиророзчинними 
радикалами.  Едаравон  є  низькокомплексним  акцептором  вільних 
радикалів,  у якого,  за оцінками, проникність через ГЕБ становить 
близько 60 % (9). Він усуває високоцитотоксичні гідроксильні ради-
кали в мозку в перифокальній ділянці, можливо, в ішемічній напівті-
ні (пенумбра), що призводить до зменшення ступеня пошкодження 
головного мозку (13). Він не впливає на згортання крові, агрегацію 
тромбоцитів, фібриноліз та час згортання кровотечі (28,29). Едара-
вон розглядається як готовий до застосування нейропротекторний 
препарат (10).

Дуже  важливо  те, що  едаравон  не  має  ризику  кровотечі,  його 
можна  використовувати  в  комбінації  з  фібринолітичними  та  анти-
тромбоцитарними  засобами шляхом  вилучення  вільних  радикалів, 
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пов’язаних з травмами реперузії, що приведе до розширення терапе-
втичного часового проміжку.

Висновок.
1. В  післяінсультному  періоді  у  хворих  розвивається  багато 

ускладнень як органічного так і психопатологічного характеру, когні-
тивні порушення аж до деменції.

2. Доведено (доказово) позитивний ефект при корекції цих пору-
шень з допомогою застосування нейропротекторного препарату Ци-
тіколін (Нейроксон) та антиоксиданта з нейропротекторними власти-
востями Едаравону.

3. Едаравон є препаратом ефективним і при гострих  і при хро-
нічних формах судинної патології головного мозку, в тому числі при 
ішемічному інсульті в гострий, ранній та віддалений періоди.
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Поздние осложнения после ишемического инсульта

И. С. Зозуля, А. А. Волосовец, А. И. Зозуля, Е. Б. Саранчук
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Мозговой инсульт из-за его высокой распространен-

ности и тяжелых последствий представляет собою важнейшую меди-
цинскую и социальную проблему. Смертность от мозгового инсульта 
занимает второе место от общей смертности. У 62 % больных которые 
перенесли инсульт у разной степени выраженности наблюдаются на-
рушения  двигательной  активности,  чувствительности,  координатор-
ные сдвиги, снижения интеллекта, эмоциональные и когнитивные на-
рушения. От 20 до 43 % больных нуждаются в посторонней помощи.

Целью работы было изучение поздних осложнений мозгового 
инсульта и их коррекция.

Материалы и методы исследования: обследовано 125 боль-
ных, которые перенесли ишемический инсульт в возрасте в среднем 
67,5±12,2 лет. Мужчин было 90, женщин 60. В работе использованы 
визуализирующие методы исследования (СКТ, МРТ), ультразвуковые 
и  современные  международные  шкалы,  нейропсихологические 
тесты (MMSE, методику заучивания 10 слов, таблицы Шульте, тест 
парных взаимосвязанных слов, рисование часов, тест цвето-словес-
ного взаимодействия, тест SCNT). Больные были после инсульта че-
рез 6–12 мес. и 1–2 года.

Результаты и их обсуждение. Больные были разделены на 3 
группы: I группа — 50 пациентов, которые получали цитиколин (ней-
роксон), II группа — 50 пациентов, принимавших эдаравон и III груп-
па — 25 пациентов, лечившихся традиционными методами.

Из осложнений в более отдаленном периоде были: двигатель-
ные,  чувствительные,  координаторные  и  судорожные  припадки. 
У  31 %  больных  наблюдались  эмоциональные  и  поведенческие 
расстройства,  потеря  социальных  функций,  тревога,  когнитивные 
нарушения,  деменция,  апатико-абулический  синдром,  депрессия, 
снижение мотивации к действию, апатия, мания и даже психозы, об-
сессивно-компульсивный синдром. Все эти симптомы наблюдались 
в зависимости от поражения стратегических зон мозга.

Изучали динамику  когнитивных нарушений при использовании 
цитиколина  (нейроксона)  в  первой  группе,  эдаравона  во  второй 
и  традиционного  лечения  в  третьей  группе  больных.  Определена 
позитивная  динамика  когнитивных функций  при  применении  цити-
колина и эдаравона, причем эдаравон оказался даже эффективнее.
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Проведено динамику нейропсихологического тестирования под 

действием выше перечисленных препаратов в трех группах. Опреде-
лено достоверное улучшение показателей краткосрочной, вербаль-
ной  и  семантической  памяти:  рост  скорости  процессов  обработки 
информации, скорости сенсомоторной реакции. В контрольной груп-
пе  было  лишь  незначительное  повышение  нейропсихологических 
функций.

У некоторых больных базисная терапия усиливалась психотера-
пией, снотворными, транквилизаторами, коррекцией питания.

Выводы:
1.  В постинсультном периоде у больных развиваются много ос-

ложнений как органического, так и психологического характера, ког-
нитивные нарушения, вплоть до деменции.

2.  Доведено позитивный эффект при коррекции этих нарушений 
с  помощью  применения  нейропротектора  цитиколина  и  антиокси-
дантного препарата с нейропротекторным действием эдаравона

3.  Эдаравон есть препаратом эффективным при острых и хро-
нических формах сосудистой патологии головного мозга, в том числе 
при ишемическом инсульте в раннем и восстановительным периоде.

Ключевые слова: ишемический инсульт, диагностика, лечение, 
осложнения.

Late complications after ischemic stroke
I. S. Zozulya, A. O. Volosovets, A. I. Zozulya, K. B. Saranchuk

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. Brain stroke is a major medical and social problem due 
to  its high prevalence and severe health consequences.  In 62 % of stroke 
patients  remains  various  movement  disorders,  sensory  disturbances, 
coordination disorders, decreased intelligence, memory loss, emotional and 
depressive states. More than 43 % of these patients require a third-party care.

The purpose  of  our  work  was  to  study  the  late  complications  of 
cerebral stroke and correct them.

Materials and methods of research:  125  patients  with  cerebral 
ischemic  stroke  at  the  age  of  67.3  ±  12.2  years  were  examined. 
Gender distribution: men — 65 people, women — 60 people. We have 
used  different  diagnostic  methods:  CT,  MRI,  ultrasound  and  modern 
neuropsychological  tests  (MMSE, 10-minute  learning method, Schultt’s 
table, a pair of interrelated words test, color-verbal interaction test, SCNT 
test) in periods of 6-th, 12-th month and 1–2 years after stroke.
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Results and discussion. The patients were divided into 3 groups:
I  —  50  patients  receiving  Citicoline  for  1000  mg,  II  group —  50 

patients that receiving 30 mg of Edaravon, Group ІІІ — 25 patients that 
received traditional therapy.

Some  complications  in  distant  period  were  neurological:  motor, 
sensory, coordination, convulsive syndromes. In 51 % of patients, there 
were emotional disorders, deviations in behavior, loss of social functions, 
anxiety,  cognitive  impairment,  dementia,  apathycoabolic  syndrome, 
depression,  decreased motivation  to  action,  apathy, mania,  psychosis, 
obsessive-compulsive  disorder.  All  these  symptoms  were  observed 
depending on the impairment of the strategic zones of the brain.

We  studied  the  dynamics  of  cognitive  impairment  in  the  use  of 
Citicoline  (Group I)  and  Edaravon  (Group II)  and  traditional  treatment 
(Group III). The positive dynamic of cognitive functions in case of treatment 
by Citicoline and Edavaron was observed, and the  latter exceeded the 
efficacy of Citicoline.

We  have  analyzed  the  dynamics  of  neuropsychological  testing 
of  patients  treated with mentioned drugs  in  3  groups was  conducted. A 
significant improvement of short-term memory, the growth of the speed of 
information processing and sensory-motor reactions have been shown. In 
control group we have observed only a slight increase in neuropsychological 
functions. The prevalence of clinical effectiveness of Edaravon is noted.

In  some patients, basic  therapy was  intensified by psychotherapy, 
the prescription of sleeping pills, tranquilizers, and medical nutrition.

Conclusion.
1. In post-stroke period patients have a lot of complications of both 

organic  or  psychopathological  nature  and  cognitive  impairment  up  to 
dementia.

2. We have proven a positive effect of neuroprotective drug Citicoline 
(Neuroxon)  and  antioxidant  with  neuroprotective  features  Edavaron  in 
correction of these impairments.

3. Edaravon has shown its effectiveness in treatment of acute and 
chronic  forms of vascular pathology of  the brain,  including at  ischemic 
stroke in acute, early and distant periods.

Key words: ischemic stroke, diagnosis, treatment, complications.
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КРОВІ В ШЛУНОЧКОВУ СИСТЕМУ 
У ПАЦІЄНТІВ З ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

Т. В. Колосова, Д. Ю. Гриниха, Т. І. Насонова, 
Ю. І. Головченко
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Вступ.  Геморагічний  інсульт  становить  лише  15 %  випадків  ін-
сультів, при цьому летальність може досягати 75–95 % [1; 2]. Однак, 
зустрічаються рідкісні випадки нетравматичних внутрішньомозкових 
крововиливів (ВМК) з проривом крові в шлуночки мозку з успішним 
результатом.

Мета дослідження. Аналіз причин, що визначають сприятливий 
прогноз ВМК з проривом крові в шлуночки мозку на підставі резуль-
татів клініко-неврологічного обстеження  і даних комп’ютерної томо-
графії головного мозку. Порівняльний аналіз клінічних випадків ВМК 
з проривом крові в шлуночки і без нього при дотриманні рівних умов 
(по локалізації та розмірами вогнища).

Матеріали та методи.  Використовувалися  методи:  клініко-не-
врологічне обстеження, комп’ютерна томографія (КТ) головного моз-
ку, шкала коми Глазго (ШКГ), шкала інсульту Національного інституту 
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Матеріали та методи.  Використовувалися  методи:  клініко-не-
врологічне обстеження, комп’ютерна томографія (КТ) головного моз-
ку, шкала коми Глазго (ШКГ), шкала інсульту Національного інституту 



60 Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

НЕВРОЛОГІЯ
здоров’я (NIHSS). З 129 пацієнтів з геморагічним інсультом, 39 паці-
єнтів (30,2 %) мали ВМК з проривом крові в шлуночки мозку.

Результати та висновки.  Пацієнти  були  розділені  на  3  групи 
по тяжкості стану, перебігу і результату захворювання. У першій (13 
випадків)  і другий (21 випадок) групах дослідження з вкрай важким 
і важким перебігом (відповідно ШКГ 7,4 ± 2,2 балів; NIHSS 22 ± 2,1 
балів  і ШКГ 7,4 ± 2,2 балів; NIHSS 22 ± 2,1 балів)  розвивалися ви-
ражені ліквородинамічні порушення навіть до гострої обструктивної 
гідроцефалії. Медіальні і змішані t гематоми великих розмірів з про-
ривом в ІІІ та ІV шлуночки частіше виявлялися в першій і другій гру-
пах дослідження. У пацієнтів 3-ї  групи ліквородинамічні порушення 
були незначними, що ймовірно визначалося малим об’ємом гематом, 
їх латеральною локалізацією, проривом крові в бічні шлуночки без 
поширення на 3 та 4 шлуночки.

Перебіг  ВМК  без  прориву  в  порівнянні  з  ВМК  з  проривом  крові 
в шлуночки мозку представлено більш вираженими загальномозкови-
ми симптомами, більш тривалим періодом відновлення свідомості (ШКГ 
13,2 ± 1,1 балів), більш вираженим неврологічним дефектом (NIHSS 12,5 
± 1,6 балів). Однак, показники не досягли достовірних відмінностей при 
порівнянні. Порівняльний аналіз випадків ВМК з проривом крові в шлу-
ночки  і без нього на підставі аналізу клініко-неврологічного статусу та 
даних КТ при рівних умовах (латеральне розташування гематом з об’є-
мом V <15 см³) дозволяє припустити, що прорив крові в шлуночки мозку 
при збереженні лікворного відтоку виконує функцію дренажу, евакуює 
кров з гематоми, тим самим виявляється механізм саморегуляції вну-
трішньочерепного тиску, що полегшує перебіг і результат захворювання. 
Отримані результати дозволили зробити наступний висновок.

Успішний результат ВМГ можливий при прориві переважно в біч-
ні шлуночки мозку без поширення на 3 і 4, при малому об’ємі крово-
виливу (V <15 см³), що не призводить до ліквородинамічнихих пору-
шень з формуванням обструктивної гідроцефалії. 

Ключові слова: геморагічний інсульт, обструктивна гідроцефа-
лія, прорив крові в шлуночки мозку.

Вступ.  Геморагічний  інсульт  становить  лише  15 %  випадків  ін-
сультів,  при  цьому летальність може досягати  75–95 %  [1;  2]. Най-
більш важкий перебіг супроводжує геморагічний інсульт з проривом 
крові в шлуночки мозку. Сферою наших  інтересів з’явилися рідкісні 
випадки  нетравматичних  внутрішньомозкових  крововиливів  (ВМК) 
з  проривом  крові  в  шлуночки  мозку,  що  протікають  в  більш  легкій 
формі з успішним результатом.
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Мета дослідження. Аналіз причин, що визначають сприятливий 

прогноз ВМК з проривом крові в шлуночки мозку на підставі результа-
тів клініко-неврологічного обстеження і даних комп’ютерної томогра-
фії (КТ) головного мозку. Провести порівняльний аналіз клінічних ви-
падків ВМК з проривом крові в шлуночки і без нього, використовуючи 
дані клініко-неврологічного обстеження і результати КТ головного моз-
ку при дотриманні рівних умов (по локалізації та розмірам вогнища).

Матеріали та методи.  Використовувалися  методи:  клініко-не-
врологічне  обстеження,  комп’ютерна  томографія  головного  мозку, 
шкала  ком  Глазго  (ШКГ),  шкала  інсульту  Національного  інституту 
здоров’я (NIHSS). Обстежено 129 пацієнтів з геморагічним інсультом 
(14,7 % серед усіх інсультів), в тому числі 39 пацієнтів (30,2 %) з ВМК 
з проривом крові в шлуночки мозку. У 89 % випадків фактором ризику 
була артеріальна гіпертензія. Середній вік пацієнтів 66,56 ± 11,3 року, 
жінок — 37,5 %, чоловіки — 62,5 %. Летальність при ВМК з проривом 
крові в шлуночки мозку склала 46,2 %. Пацієнти були розділені на 3 
групи по тяжкості стану, перебігу і результату захворювання. До пер-
шої групи увійшли пацієнти з вкрай важким і важким перебігом (13 па-
цієнтів), 7 з яких померли в перші три доби. Летальність склала в пер-
шій  групі  100 %  за  час  спостереження.  Захворювання  розвивалася 
швидко переважно з загальномозкової симптоматики і вегетативних 
реакцій: раптовий сильний  головний біль, блювота, порушення сві-
домості до коми, брадикардія, гіпертермія, ознобоподібний тремор. 
Вогнищева неврологічна симптоматика була представлена руховими 
порушеннями, які швидко досягають гемі- або тетраплегії. (ШКГ 7,4 ± 
2,2 балів). На дислокацію стовбура мозку вказували порушення ди-
хальної та серцевої функцій, анізокорія, синдром Гертвіга — Мажанді, 
менінгеальний синдром, рухові автоматизми, горметонія (NIHSS 22 ± 
2,1 балів). На КТ  головного мозку виявлені  геморагічні  вогнища по 
локалізації частіше медіальні  і  змішані, великих розмірів на тлі різ-
кого зниження диференціації білої і сірої речовини на всьому протязі 
півкуль,  різке розширення шлуночкової  системи, рясне  заповнення 
шлуночків мозку свіжою кров’ю (ІІІ, IV, бічних шлуночків з однієї або 
2-х сторін), асиметрія бічних шлуночків за рахунок мас-ефекту, змі-
щення серединних структур в протилежну від вогнища сторону від 7 
до 20 мм, скронево-тенторіальное вклинення (7 описів).

Другу групу (21 пацієнт) склали пацієнти з важким станом  і се-
редньої  тяжкості.  Клінічна  картина  поєднувала  як  загальномозкові 
симптоми (головний біль, порушення свідомості), вегетативні реакції 
(коливання артеріального тиску, озноб, тахі-, брадикардія), так і вог-
нищеві. Порушення свідомості частіше було представлено оглушен-
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ням, сопором, рідше комою (ШКГ 11,4 ± 2,1 балів). Рухові порушення 
(NIHSS 14 ± 4,2 балів) у вигляді геміпарезу або геміплегії, рідше те-
траплегії, центрального парезу мімічних м’язів, парез погляду в про-
тилежну від вогнища сторону поєднувалися з гемігіпестезією і гемі-
анопсією; сенсо-моторною афазією при локалізації вогнища в лівій 
півкулі, анозогнозією при ураженні правої півкулі. Менінгеальний син-
дром  у  вигляді  симптому  Керніга,  проявлявся  на  здоровій  стороні, 
рідше — ригідність м’язів потилиці, нижній симптом Брудзинського. 
Стан стабілізувався протягом перших 7–14 днів. За даними КТ / МРТ 
головного мозку геморагічні вогнища як правило були поодинокими, 
по локалізації частіше латеральні, мали середні розміри, зниження 
диференціації  білої  і  сірої  речовини  мозку  на  обмежених  ділянках 
мозку, розширення шлуночкової системи, рідко здавлення шлуночків 
мозку за рахунок мас-ефекту, наявність в шлуночках (ІІІ,  IV, бічних) 
мозку крові. Летальність в групі склала 23,8 %. Стан середньої тяж-
кості з переважанням вогнищевої неврологічної симптоматики пред-
ставляло клінічну картину третьої групи (5 пацієнтів), що нагадувало 
клініку  ішемічного  інсульту.  Односторонні  рухові  порушення  пред-
ставлені геміпарезом, центральним парезом мімічних м’язів, гемігіпе-
стезією. (NIHSS 8,7 ± 1,4 балів). Оболонкові синдроми не характерні. 
Загальмозкова симптоматика проявлялася періодичними головними 
болями. Порушення свідомості, як правило, не спостерігалося (ШКГ 
14,8 ± 0,3 балів). За даними КТ головного мозку візуалізувалося ча-
стіше  одне  вогнище  невеликих  розмірів,  розташоване  латерально, 
без асиметрії і розширення шлуночків мозку. При цьому виявлялася 
кров в бічних шлуночках однієї гемісфери (в 1 випадку — в обох ге-
місферах)  без  поширення  на  III,  IV шлуночки. Були ознаки  атрофії 
головного мозку у вигляді розширення конвекситальних просторів.

Результати та висновки.  «Встановлено, що прорив  крові  в  III 
і  IV  шлуночки  мозку  (об’єм  внутрішньошлуночкового  крововиливу 
більше 15 см³ і щільність згортків крові більше 65 од. Н (Хаунсфіль-
да)), призводить до порушення ліквороциркуляції  і розвитку гострої 
обструктивної гідроцефалії, що є одним з провідних несприятливих 
факторів, які впливають на результати інсульту при консервативному 
лікуванні» [3] у першій і в другій групах дослідження тяжкість стану 
ВМК при прориві крові в шлуночки мозку пов’язана з розвитком оклю-
зійної гідроцефалії на тлі порушення ліквородинаміки. У третій групі 
відсутні  дані, що  свідчать  про  порушення  ликвороциркуляції  і  вну-
трішньошлуночкову гіпертензію.

Проведено порівняльний аналіз випадків ВМК з проривом крові 
в шлуночки (третя група дослідження, 5 випадків) і без нього (11 ви-
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падків) на підставі даних клініко-неврологічного обстеження і резуль-
татів КТ головного мозку при дотриманні рівних умов (по локалізації 
та розмірами вогнища). Виявлено, що у випадках ВМК без прориву 
крові  клінічна  картина  представлена  більш  вираженими  загально-
мозковими симптомами у вигляді постійного головного болю дифуз-
ного  характеру, що  поєднуються  з  нудотою  (блювотою)  на  початку 
захворювання,  більш  тривалим  періодом  відновлення  свідомості 
(ШКГ 13,2 ± 1,1 балів). Найчастіше зустрічається менінгеальний син-
дром.  Вогнищева  неврологічна  симптоматика  у  вигляді  геміпарезу, 
рідше  геміплегії, центрального парезу мімічних м’язів  і  язика пред-
ставлена  більш  вираженим  неврологічним  дефіцитом  (NIHSS 12,5 
± 1,6 балів), ніж в групі порівняння. Однак, середньостатистичні по-
казники не досягли достовірних відмінностей при порівнянні. За ре-
зультатами повторних КТ головного мозку при ВМК без прориву крові 
в шлуночки мозку перифокальний набряк більш виражений і стійкий.

Порівняльний аналіз випадків внутрішньомозкового крововиливу 
з проривом крові в шлуночки і без нього на підставі аналізу клініко-не-
врологічного статусу та даних КТ при рівних умовах (об’єм вогнища 
геморагій V <15 см³, по локалізації латеральні  гематоми) дозволяє 
припустити, що прорив крові в шлуночки мозку при збереженні лік-
ворного відтоку виконує функцію дренажу, евакуюючи  кров  з  гема-
томи, тим самим виявляється механізм саморегуляції внутрішньоче-
репного тиску, що полегшує перебіг і результат захворювання.

Отримані результати дозволили зробити наступні висновки.
Успішний результат захворювання можливий при прориві пере-

важно в бічні шлуночки мозку без поширення на III і IV, при малому 
об’ємі крововиливу (V <15 см³), що не призводить до ліквородинаміч-
них порушень з формуванням обструктивної гідроцефалії.
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Особенности саморегуляции внутричерепного 
давления при прорыве крови в желудочковую 

систему у пациентов с геморрагическим инсультом
Т. В. Колосова, Д. Ю. Гриниха, Т. И. Насонова, Ю. И. Головченко

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

Введение.  Геморрагический  инсульт  составляет  лишь  15 % 
случаев инсультов, при этом летальность может достигать 75–95 % 
(В. И. Скворцова,  В. В. Крылов,  2005;  Д. Р. Штульман,  Левин О. С., 
2005;). Однако,  встречаются редкие  случаи нетравматических вну-
тримозговых  кровоизлияний  (ВМК)  с  прорывом  крови  в  желудочки 
мозга с благоприятным исходом.

Цель исследования.  Анализ  причин,  способствующих  бла-
гоприятному  исходу  ВМК  с  прорывом  крови  в  желудочки  мозга  на 
основании  результатов  клинико-неврологического  обследования 
и данных компьютерной томографии головного мозга. Сравнитель-
ный  анализ  клинических  случаев  ВМК  с  прорывом  крови  в  желу-
дочки и без него при соблюдении равных условий (по локализации 
и размерам очага).

Материалы и методы.  Использовались  методы:  клинико-не-
врологическое обследование, компьютерная томография (КТ) голов-
ного мозга, шкала комы Глазго (ШКГ), шкала инсульта Национально-
го института здоровья (NIHSS). Из 129 пациентов с геморрагическим 
инсультом, 39 пациентов (30,2 %) имели ВМК с прорывом крови в же-
лудочки мозга.

Результаты и выводы. Пациенты были разделены на 3 груп-
пы по тяжести состояния, течения и исходу заболевания. В первой 
(13  случаев)  и  второй  (21  случай)  группах  исследования  с  крайне 
тяжелым и тяжелым течением (соответственно ШКГ 7,4±2,2 баллов; 
NIHSS 22±2,1 баллов и ШКГ 7,4±2,2 баллов; NIHSS 22±2,1 баллов) 
развивались выраженные ликворо-динамические нарушения вплоть 
до острой обструктивной гидроцефалии. Медиальные и смешанные 
t гематомы больших размеров с прорывом в ІІІ и І V желудочки чаще 
выявлялись в первой и второй группах исследования. У пациентов 
3-й  группы  ликвородинамические  нарушения  были  незначительно 
выражены, что вероятно определялось малым объемом гематом, их 
латеральной локализацией,  прорывом  крови в боковые желудочки 
без распространения на 3 и 4 желудочки.

Течение ВМК без прорыва по сравнению с ВМК с прорывом кро-
ви в желудочки мозга представлено более выраженными общемоз-
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говыми симптомами, более длительным периодом восстановления 
сознания  (ШКГ 13,2±1,1 баллов), более выраженным неврологиче-
ским дефектом (NIHSS 12,5±1,6 баллов). Однако, показатели не до-
стигли достоверных различий при сравнении.

Сравнительный анализ случаев ВМК с прорывом крови в желу-
дочки  и  без  него  на  основании  анализа  клинико-неврологического 
статуса  и  данных  КТ  при  равных  условиях  (латеральное  располо-
жение  гематом с объемом V<15 см³) позволяет предположить, что 
прорыв крови в желудочки мозга при сохранности ликворного отто-
ка выполняет функцию дренажа, эвакуирует кровь из гематомы, тем 
самым проявляется механизм саморегуляции внутричерепного дав-
ления, что облегчает течение и исход заболевания.

Полученные результаты позволили сделать следующий вывод. 
Благоприятный исход ВМГ возможен при прорыве преимуществен-
но в боковые желудочки мозга без распространения на III и IV, при 
малом объеме кровоизлияния (V<15 см³), что не приводит к ликворо-
динамическим нарушениям с формированием обструктивной гидро-
цефалии. 

Ключевые слова:  геморрагический  инсульт,  обструктивная 
гидроцефалия, прорыв крови в желудочки мозга.

Particularities of self‑regulation of intracranial pressure 
in cases of intraventricular extension in patients with 

haemorrhagic stroke
T. V. Kolosova, D. Y. Hrynykha, T. I. Nasonova, Y. I. Holovchenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv
Introduction. Haemorrhagic strokes account for only 15 % of stroke 

cases, while  the mortality  can  reach 75–95 %  (V. Skvotsova, V. Krylov, 
2005; D. Shtulman, O. Levin,  2005). However,  there  are  rare  cases  of 
non-traumatic  intracerebral  haemorrhage  (ICH)  with  intraventricular 
extension with favourable outcomes.

Research purpose. To investigate the analysis reasons contributing 
to  the  favourable  outcomes  of  the  ICH  with  intraventricular  extension 
based on the results of clinical and neurological examination and data of 
computed tomography of the brain. To perform a comparative analysis of 
clinical cases of ICH with intraventricular extension and without it under 
equal conditions (in terms of location and size of the focus).

Materials and methods. The following methods were used: clinical 
and neurological examination, computed tomography (CT) of the brain, 
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the Glasgow coma scale (GCS), stroke scale of the National Institute of 
Health (NIHSS). Of the 129 patients with hemorrhagic stroke, 39 patients 
(30.2 %) had ICH with intraventricular extension.

Results and conclusion. The patients were divided into three groups 
according to the severity of the condition, course and outcome of the dis-
ease. Patients  included  in study group one  (n=13) and  two  (n=21) with 
extremely severe and severe course  (respectively, a score of 7.4 ± 2.2 
on the GCS and a score of 22 ± 2.1 on the NIHSS; a score of 7.4 ± 2.2 
on the GCS; a score of 22 ± 2.1 on the NIHSS) developed pronounced 
liquor-dynamic  disorders  up  to  acute  obstructive  hydrocephalus.  Large 
sized medial and mixed hematomas with hemorrhage in the ІІІ and ІV ven-
tricles were more often in study groups one and two. In patients of group 
three, liquor dynamic disorders were insignificantly expressed, which was 
probably conditioned by small-volume hematomas, their  lateral  location, 
intraventricular hemorrhage without extension to the ІІІ and ІV ventricles.

The  course  of  the  ICH  without  intraventricular  extension  as  com-
pared  with  the  ICH  with  intraventricular  extension  is  represented  with 
more pronounced cerebral symptoms, a longer period of consciousness 
recovery (a score of 13.2 ± 1.1 on the GCS), a more severe neurological 
defect (a score of 12.5 ± 1.6 on the NIHSS). However, when compared, 
the values did not achieve significant differences. The outcomes allowed 
us to draw the following conclusions.

Comparative analysis of cases of ICH with intraventricular extension 
and without it based on the analysis of clinical and neurological status and 
CT data under equal conditions (lateral location of hematomas with a vol-
ume <15 cm³) suggests that intraventricular hemorrhage with the preser-
vation of CSF outflow performs the drainage function, evacuates the blood 
from the hematoma, thereby revealing the mechanism of self-regulation 
of intracranial pressure, which facilitates the course and outcome of the 
disease. The results allowed us to draw the following conclusion.

A favourable outcome of ICH is possible with intraventricular exten-
sion mainly in the lateral ventricles of the brain without spreading to ven-
tricles  III  and  IV, with  a  small-volume hemorrhage  (V <15  cm³), which 
does not lead to liquor dynamic disorders with the formation of obstructive 
hydrocephalus.

Key words: hemorrhagic  stroke,  obstructive hydrocephalus,  intra-
ventricular hemorrhage.

Відомості про авторів:
Колосова Тетяна Володимирівна — кандидат медичних наук, 

доцент кафедри неврології № 1 Національної медичної академії піс-



67Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

НЕВРОЛОГІЯ
лядипломної  освіти  імені П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ,  вул. Доро-
гожицька, 9, тел.: (044) 466-10-44.

Гриниха  Дмитро  Юрійович  —  лікар-інтерн  кафедри  не-
врології  № 1  Національної  медичної  академії  післядипломної 
освіти  імені  П. Л. Шупика.  Адреса:  м.  Київ,  вул.  Дорогожицька,  9, 
тел.: (044) 466-10-44.

Насонова Тетяна Іванівна — доктор медичних наук, доцент ка-
федри неврології № 1 Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
тел.: (044) 466-10-44.

Головченко Юрій Іванович — доктор медичних наук, професор 
кафедри  неврології  № 1  Національної  медичної  академії  післяди-
пломної освіти імені П. Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 9, тел.: (044) 466-10-44.

УДК 616.8–009.7:[617.546]-07–08–039.73–036.8

ВПЛИВ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ  
НА ХРОНІЗАЦІЮ БОЛЮ В СПИНІ

І. Г. Маслова
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ, 
Медико‑санітарна частина АТ “Мотор Січ”, Запоріжжя

Вступ. Емоційні порушення та соматична коморбідна патологія 
є факторами ризику хронізації болі в спині, але дані літератури щодо 
ролі кожного з цих факторів досить суперечливі.

Мета. Виявити взаємозв’язки між коморбідними (емоційними та 
соматичними) порушеннями у пацієнтів з болем в спині та регресом 
больової симптоматики протягом 90 днів спостереження та лікування.

Матеріали та методи. Досліджено 139 пацієнтів (які є співробіт-
никами заводу АТ «Мотор-Січ» в Запоріжжі) з гострим болем в спині 
та хронічним — в стадії загострення. Больовий синдром оцінювався 
за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) з 1-й по 10-ту добу пере-
бування в стаціонарі, а потім — на 30-у та 90-у добу; емоційний фон 
оцінювали за допомогою шкали депресії Бека (BDI) та шкали тривоги 
Бека (BAS), якість життя — за шкалою SF-36.

Результати. Найвищі середні рівні тривожності (за шкалою BAS) 
виявились характерними для хворих з цервікокраніалгією (17,4±11,50 
балів). Дещо нижчими, однак також статистично значимо відмінними 
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були середні показники рівня депресії у групі з цервікалгією (16,3±10,4 
балів). Виявлена статистично значуща кореляція інтенсивності болю 
на 90-й день спостереження із рівнем депресії на початку лікування 
(ρ=0,22, р=0,010).

Висновки: 
1. Прояви цервікокраніалгії частіше супроводжуються розвитком 

депресії та тривожності у порівнянні із іншими локалізаціями болю.
2. Пацієнти  із вищими рівнями депресії мають ризик хронізації 

больового синдрому та потребують особливостей лікувального під-
ходу. Інші досліджувані фактори не мали статистично значущої сили 
впливу на ступінь та тривалість больового синдрому.

Ключові слова: біль в спині, депресія, тривога, хронічний біль, 
коморбідність.

Вступ. Згідно епідеміологічних даних від болю в спині стражда-
ють 24 % чоловіків та 32 % жінок [10]. На ступінь больового синдрому, 
його перебіг  та ризик його хронізації можуть впливати  індивідуаль-
ні особливості пацієнта та супутня патологія, яка часто не врахову-
ється при лікуванні та оцінці прогнозу у хворих з неспецифічним бо-
лем в спині. Пошук таких взяємозв’язків є необхідним для більшого 
розуміння  особливостей  сприйняття  болю даним  пацієнтом  та  для 
прийняття оптимальних рішень для надання адекватної медичної до-
помоги. Роль емоційного стану у виникненні болю різної локалізації 
була доведена у багатьох дослідженнях [1]. У великому дослідженні 
з участю близько 4000 жінок показано, що жінки, які відчувають ве-
ликі або надмірні стресові навантаження, в 1,8 разів частіше мали 
непостійний біль у спині та в 1,6 разів частіше повідомляли про по-
стійний біль у спині у порівнянні з жінками, що відчували невеликий 
вплив стресу [6].

Низька  задовільненість  роботою,  низький  рівень  підтримки  на 
роботі є фактором ризику для виникнення болю в нижній частині спи-
ни [6], у той час як високий рівень напруги на роботі та її монотон-
ність не довели такого зв’язку  [6]. Важкий фізичний труд, всупереч 
розповсюдженій думці, однозначно не довів асоціації з виникненням 
болю у спині. Результати різних систематичних оглядів з цього приво-
ду взаємовиключають один одного[5, 6].

Цукровий діабет є фактором ризику для розвитку радикулопа-
тії  з  невропатичним  болем,  схильним  до  рецидиву  та  хронізації. 
Всупереч цим даним, масштабне дослідження, що включало більш 
ніж 1000 пацієнтів віком від 65 років показало, що біль у літніх па-
цієнтів був асоційованим з депресивними симптомами та кількістю 
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наявних коморбідних захворювань, більше, ніж із самим цукровим 
діабетом [4]. В тому ж дослідженні було показано відсутність зв’яз-
ку між цукровим діабетом та інтенсивністю болю, а також його лі-
куванням.

Стреси на роботі, підвищені вимоги на роботі є факторами ризи-
ку для цервікалгій [5,6]; низький рівень ментального здоров’я є фак-
тором  ризику  для  торакалгій[7];  депресія[8],  низька  задоволеність 
роботою, низький рівень підтримки на роботі  [6] — фактори ризику 
для люмбалгій.

Деякі дослідження показали, що депресивні та тривожні розлади 
мають схожу та дуже сильну асоціацію з хронічним болем та м’язе-
во — скелетним болем порівняно із контрольною групою хворих без 
депресивних та тривожних розладів. Біль викликає негативні емоції, 
хронічний біль викликає депресію, а депресія, у свою чергу, посилює 
біль і його хронізує.

Люди, що мають хронічний біль, у три рази більш схильні до роз-
витку психіатричних симптомів — розладів настрою та тривоги. Де-
пресивні пацієнти мають в три рази більший середній ризик розвитку 
хронічного болю. Деякі дослідження припускають, що якщо лікарі бу-
дуть тестувати усіх пацієнтів із болем на наявність депресії, то у них 
буде можливість виявити 60 % наявної депресії, що не була діагнос-
тована раніше [8].

Тому, подальше вивчення причин, які можуть впливати на сту-
пінь сприйняття болю, є важливим для прогнозу чи можливого попе-
редження його хронізації.

Наявність  суперечливих  даних  на  рахунок  наявності  та  харак-
теру взаємозв’язків між болем в спині та різними факторами, в тому 
числі,  емоційними  порушеннями,  коморбідними  захворюваннями, 
спонукала нас на власне дослідження пацієнтів, що працюють на за-
воді АТ “Мотор Січ” в Запоріжжі. Біль в спині — найчастіша патологія, 
з якою працівники звертаються за допомогою.

Актуальність теми пов’язана з широкою розповсюдженістю болю 
в  спині  та  високою  вірогідністю  наявності  можливих  факторів  ри-
зику та коморбідних захворювань у більшості пацієнтів, що можуть 
впливати  на  характер  та  вираженість  больового  синдрому  та  його 
лікування. Розглядання пацієнта з болем у спині з урахуванням його 
індивідуальних особливостей та коморбідних станів допоможе краще 
розуміти причини вираженості больового синдрому та зможе сприяти 
пошуку оптимальних рішень для надання адекватної медичної допо-
моги та запобіганню її хронізації.
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Мета дослідження. Виявити взаємозв’язки між емоційним ста-

ном пацієнтів  з  болем в  спині  та  регресом больової  симптоматики 
протягом 90 днів лікування та спостереження.

Матеріали та методи. У дослідженні брало участь 139 пацієн-
тів, з них 83 жінки віком від 45 до 60 років та 56 чоловіків у віці від 30 
до 58 років із болем в спині різної локалізації. Основну групу склада-
ли пацієнти з гострим больовим синдромом, з них 34 чоловіка та 35 
жінок. В контрольну групу увійшли пацієнти із загостренням хронічно-
го больового синдрому — 21 чоловік та 48 жінок. Всі пацієнти — пра-
цівники заводу АТ «Мотор Січ». У всіх пацієнтів було діагностовано 
неспецифічний біль в спині. У 7 пацієнтів діагностовано корінцевий 
синдром шийного рівня, з них 3 чоловіка та 4 жінки, та у 21 пацієнта 
корінцевий синдром поперекового рівня — у 14 чоловіків та 7 жінок.

Усім  пацієнтам  з  корінцевими  болями  було  проведено  комп’ю-
терну томографію, при необхідності — магніто-резонансну томогра-
фію, іншим- рентгенографію.

Критеріями виключення були специфічний біль у спині на тлі он-
копатології, інфекційні захворювання хребта, а також радікулоішемії 
та клінічно-значимі стенози хребтового каналу.

Больовий синдром оцінювався за візуальною аналоговою шка-
лою (ВАШ) з 1-го по 10-ту добу перебування в стаціонарі, а потім про-
водили контрольну оцінку на 30-у та 90-у добу. Невропатичний ком-
понент болю виявляли за допомогою опитувальника DN 4, емоційний 
фон оцінювали  за  допомогою шкали депресії  Бека  (BDI)  та шкали 
тривоги Бека (BAS), якість життя — за шкалою SF-36. Оскільки дані, 
отримані з опитників є порядковими ознаками, для порівняння груп 
за ступенем інтенсивності болю ми використовували непараметрич-
ний  критерій  Уілкоксона-Манна-Уітні.  Розподіл  номінальних  ознак 
порівнювали за допомогою критерія хі-квадрат з корекцією на непе-
рерівність Йетса. Кореляцію між числовими ознаками вивчали, вико-
ристовуючи непараметричний кореляційний коефіцієнт Спірмена. Усі 
обчислення виконували у програмному середовищі для статистично-
го аналізу R 3.4.3. Для побудови графіків користувались програмною 
бібліотекою ggplot2.

Результати дослідження та їх обговорення. В дослідженні при-
ймали участь пацієнти з  гострим та загостренням хронічного неспе-
цифічного болю в спині. На момент надходження до закладу охорони 
здоров’я більшість показників інтенсивності болю та якості життя у па-
цієнтів основної групи статистично не відрізнялись від контрольної.

Найбільш часто зонами больового ураження у досліджуваних па-
цієнтів виступали шийний (74,2 % в основній групі, 71,7 % у контроль-
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ній)  та  поперековий  (62,4 % в основній  групі,  69,6 % у  контрольній) 
відділи хребта. Відмінності між основною та контрольною групами за 
рівнем ураження практично відсутні  і  не є статистично значимими. 
Вийняток становить краніалгія, яка в основній групі зустрічалась май-
же вдвічі частіше, ніж у контрольній (46,2 % проти 26,1 %, р=0,036). 
Оскільки відмінності між основною і контрольною групами у розподілі 
пацієнтів за рівнями ураження є незначними, наведені результати ви-
правдовують об’єднання даних цих груп з метою вивчення залежно-
сті показників інтенсивності болю в спинi та якості життя пацієнтів від 
рiвню ураження.

У пацієнтів з цервікокраніалгією та цервікобрахіалгією спостері-
гали вищі рівні депресії (за шкалою BDI–II) (рис. 1), порівняно із інши-
ми рівнями ураження (12,3±7,6 та 12,3±6,7 балів відповідно). Дещо 
нижчими були середні показники рівня депресії у групі з цервікалгією 
(11,8±7,81 бали), однак через найбільшу чисельність саме ця група 
характеризується найменшими значеннями р-величини.

Рис 1. Розподіл пацієнтів за ступенем депресії (шкала BDI–II) при 
різних рівнях больового ураження.

Найвищі середні рівні тривожності (за шкалою BAS) виявились 
характерними для симптомів цервікокраніалгії  (17,4±11,50 балів) та 
торакалгії (16,9±10,8 балів). Дещо нижчими, однак також статистич-
но значимо відмінними були середні показники рівня депресії у групі 
з цервікалгією (16,3±10,4 балів) (рис. 2). Слід відзначити, що, згідно 
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з  отриманими  даними,  прояви  краніалгії  частіше  супроводжуються 
розвитком депресії та тривожності у порівнянні із іншими регіонами 
локалізації болю.

Рис. 2. Розподіл пацієнтів за ступенем тривожності (шкала BAS) при 
різних рівнях больового ураження.

Досить  характерним  є  той  факт,  що  чим  ближче  знаходиться 
локус  болю до  голови,  тим більше  погіршується  у  пацієнтів  рівень 
ментального здоров’я (вісь MH шкали SF-36). При цьому відмінність 
пацієнтів з цервіко-краніалгією та цервікалгією за рівнем ментально-
го здоров’я від хворих інших груп має високу статистичну значимість 
(р=0,000039 та р=0,00031 відповідно).

Отже,  попри  те,  що  інтенсивність  гострого  болю  та  пов’язані 
з ним ментальні зрушення (депресія та тривожність) не залежить від 
наявності чи відсутності попереднього хронічного болю, пацієнти  із 
загостренням хронічного болю при зверненні за медичною допомо-
гою характеризуються помітно зниженим рівнем фізичного функціо-
нування, а також дещо погіршеною життєвою активністю та станом 
загального ментального здоров’я.

На 90-ий день від початку лікування 19 пацієнтів (13,7 %) все ще 
скаржились на високий рівень болю (6 балів та вище за шкалою ВАШ). 
Нами проведено аналіз ряду факторів, які могли б виявитись причи-
ною недостатньо успішного лікування. Зокрема, вивчались кореляції 
ступенів тривожності, депресії та  індексу маси тіла (за Спірменом), 
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виміряних у перший день лікування, з досягнутим показником болю 
на 90-ий день, а також порівнювались результати лікування у групах, 
сформованих  за  наявністю  таких факторів,  як  стреси  на  роботі  та 
вдома, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, цукрового 
діабету чи аутоімунного тиреоідиту (критерій Уілкоксона-Манна-Уіт-
ні).  Виявилось,  що  усі  з  перерахованих  факторів  (крім  наявності 
цукрового  діабету)  призводять  до  дещо  вищих  показників  болю  за 
шкалою ВАШ на  90-ий  день. Однак  ефект  кожного  з  цих факторів 
поодинці — слабкий (табл. 1). Лише кореляція інтенсивності болю на 
90-й день із рівнем депресії на початку лікування, виявилась статис-
тично значимою (ρ=0,22, р=0,010). Достатній знак даного коефіцієнта 
кореляції свідчить про те, що пацієнти із вищими рівнями депресії на 
початку лікування на 90-й день повідомляють про залишковий біль 
вищої  інтенсивності. Отримані результати дозволяють узагальнити: 
низька успішність лікування болю не може бути пов’язаною  із дією 
лише одного фактора. Саме поєднання кількох несприятливих фак-
торів у пацієнта (коморбідність) змушує бути обережним при наданні 
позитивних прогнозів щодо фармакотерапії болю в спині.

Таблиця 1.
Зв’язок можливих негативних факторів  
із інтенсивністю невропатичного болю,  

виміряного на 90‑й день після початку лікування.

Фактор
Показники впливу (коефіцієнт 

кореляції або інтенсивність болю 
за шкалою ВАШ у групах, M±SD)

Статистична 
значимість 

впливу
Тривожність (шкала BAS) ρ=0,15 р=0,11
Депресія (шкала BDI–II) ρ=0,22 p=0,010
Індекс маси тіла ρ=0,15 р=0,086
Стрес на роботі Наявний (n=46): 3,5±2,1;

Відсутній (n=93): 3,0±2,2
p=0,14

Стрес вдома Наявний (n=40): 3,6±2,2;
Відсутній (n=99): 3,0±2,1

p=0,13

Артеріальна гіпертензія Наявна (n=55): 3,5±2,1;
Відсутня (n=84): 3,0±2,2

p=0,14

Ішемічна хвороба серця Наявна (n=6): 4,7±2,4;
Відсутня (n=133): 3,1±2,1

p=0,10

Цукровий діабет Наявна (n=7): 2,6±2,4;
Відсутня (n=132): 3,2±2,2

p=0,47

Аутоімунний тиреоїдит Наявна (n=11): 4,6±2,8;
Відсутня (n=128): 3,0±2,1

p=0,057
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Висновки.
1.  Цервікокраніалгія  достовірно  супроводжувалась  розвитком 

депресивних та тривожних розладів за шкалами депресії та тривоги 
Бека, в порівнянні  з  іншими регіонами локалізації болю. Біль в об-
ласті голови достовірно супроводжувалась найнижчими показниками 
життєвої активності, соціального функціонування, рівнем ментально-
го здоров’я (за шкалою SF-36.

2. Наявність депресії виявилась статистично значущим факто-
ром хронізації болю в спині. Статистично значимою виявилась коре-
ляція інтенсивності болю на 90-й день із рівнем депресії на початку 
лікування (ρ=0,22, р=0,010), що свідчить про те, що пацієнти із вищи-
ми рівнями депресії на початку лікування на 90-й день повідомляють 
про залишковий біль вищої інтенсивності.

3.  При лікуванні хворих з болем в спині треба враховувати по-
єднання  емоційних  факторів  та  наявність  коморбідної  соматичної 
патології для успішного лікування та при наданні прогнозу щодо днів 
перебування на лікарняному.
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Влияние эмоциональных нарушений  
на хронизацию боли в спине

И. Г. Маслова
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Эмоциональные  нарушения  и  соматическая  ко-

морбидная патология являются факторами риска хронизации боли 
в  спине,  но  данные  литературы  о  роли  каждого  из  этих факторов 
достаточно противоречивы.

Цель. Выявить взаимосвязи между коморбидными (эмоциональ-
ными и соматическими) нарушениями у пациентов с болью в спине 
и регрессом болевой симптоматики в течение 90 дней наблюдения 
и лечения.

Материалы и методы. Исследовано 139 пациентов (которые яв-
ляются сотрудниками завода АО «Мотор- Сич» в Запорожье) с острой 
болью в спине и хронической — в стадии обострения. Болевой син-
дром  оценивался  по  визуальной  аналоговой шкале  (ВАШ)  с  1-й  по 
10-е сутки пребывания в стационаре, а затем — на 30-е и 90-е сутки, 
эмоциональный фон оценивали  с  помощью шкалы депрессии Бека 
(BDI) и шкалы тревоги Бека (BAS), качество жизни — по шкале SF-36.

Результаты.  Самые  высокие  средние  уровни  тревожности 
(по шкале BAS) оказались характерными для больных с цервикокра-
ниалгией (17,4 ± 11,50 баллов). Несколько ниже, однако также ста-
тистически  значимо  отличными  были  средние  показатели  уровня 
депрессии в группе с цервикалгией (16,3 ± 10,4 баллов). Обнаруже-
на статистически значимая корреляция интенсивности боли на 90-й 
день наблюдения и лечения с уровнем депрессии в начале лечения 
(ρ = 0,22, р = 0,010).

Выводы. 1. Проявления цервикокраниалгии чаще сопровожда-
ются развитием депрессии и тревожности по сравнению с другими 
регионами локализации боли в спине.

2. Пациенты с высокими уровнями депрессии имеют риск хрони-
зации болевого синдрома и требуют особенностей лечебного подхо-
да, другие исследуемые факторы (эмоциональные и соматические) 
не имели статистически значимой силы влияния на степень и продо-
лжительность болевого синдрома.

Ключевые слова: боль в спине, депрессия, тревога, хрониче-
ская боль, коморбидность.
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Influence of emotional disorders  

on law back pain chronicity
I. G. Maslova

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. Emotional abnormalities and somatic comorbidity are 
risk factors for chronic back pain, but literature data on the role of each of 
these factors is quite controversial.

Aim. To identify the correlations between comorbid (emotional and 
somatic)  disorders  in  patients  with  back  pain  and  regression  of  pain 
symptoms during 90 days of observation and treatment.

Materials and methods.  There  were  investigated  139  patients 
(employees  of  the  Motor-Sich  plant  in  Zaporizhzhia)  with  acute  back 
and chronic (at the stage of exacerbation) pain. The pain syndrome was 
assessed on a visual analog scale (WAS) from the first to the tenth days 
of hospitalization, and then at 30 and 90 days; the emotional background 
was evaluated using the Beck Depression Scale (BDI) and the Beck Alert 
Scale (BAS); quality of life was determined on the SF-36 scale.

Results. The highest average  levels of anxiety  (on  the BAS scale) 
were revealed in patients with cervical cranial illness (17.4 ± 11.50 points). 
Somewhat lower, although statistically significant, there were differences 
between  the  average  levels  of  depression  in  the  group  with  cervical 
cervicalgia (16.3 ± 10.4 points). A statistically significant correlation was 
found between the intensity of pain at 90 days of observation and treatment 
with depression at the beginning of treatment (ρ = 0.22, p = 0.01).

Conclusion. 
1. Manifestations of cervicocranialgia were more often accompanied 

by the development of depression and anxiety in comparison with other 
regions of pain location.

2.  Patients  with  higher  levels  of  depression  had  a  risk  of  chronic 
pain syndrome and required specific therapeutic approaches, while other 
investigated factors did not have statistically significant influence on the 
degree and duration of pain syndrome.

Key words: back pain, depression, anxiety, chronic pain, comorbidity.
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КЛІНІКО‑ВОЛЮМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У 
ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З КОГНІТИВНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Т. І. Насонова, Т. І. Колосова, Ю. І. Головченко

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

Вступ. Вивчення клінічних та волюметричних особливостей ура-
ження головного мозку при старінні і артеріальній гіпертензії (АГ) доз-
воляє визначити ділянки головного мозку, що страждають при когні-
тивних порушеннях.

Мета.  Діагностика  когнітивної  дисфункції  у  пацієнтів  похилого 
віку з АГ та визначення волюметричних показників головного мозку.

Матеріал та методи дослідження.  Когнітивні  порушення  (КП) 
визначали за допомогою шкал MMSE, MoCA, FAB, головний мозок та 
його лікворну систему оцінювали за допомогою волюметричних по-
казників. Визначали об’єм білої, сірої речовини мозку і його окремих 
часток та гіпокампу.

Результати. Значення балу за шкалою МОСА у пацієнтів 1 групи 
Ме=25,0(Q1=24,0, Q3=27,5),  2  групи — Ме=26,5(Q1=24,0, Q3=28,0) 
(p<0,05). У пацієнтів 1 групи за шкалою MMSE складав 25,0(Q1=24,0, 
Q3=26,5), 2 групи 26,5(Q1=24,0, Q3=28,0). За шкалою FAB у пацієн-
тів похилого віку з наявністю АГ –14,0(Q1=12,0, Q3=16,5) — визна-
чались  статистично  значуще нижчі  показники  (р<0,05)  в  порівнянні 
з  групою  пацієнтів  без  АГ  16,0(Q1=14,0,  Q3=17,5).  Для  виявлення 
зв’язку між  волюметричними  показниками  окремих  структур  голов-
ного мозку  з показниками  (бали)  за нейропсихологічними шкалами 
MMSE,  MоCA,  FAB  використовували  регресійний  аналіз.  В  моделі 
найбільш  інформативними були показники об’ємів  гіпокампу  і білої 
речовини лобової частки. Враховуючи отримані результати регресій-
ного аналізу, можна з певною статистичною вірогідністю стверджува-
ти, що порушення когнітивних функцій за шкалами може свідчити про 
наявність атрофії гіпокампу і лобової частки.

Висновки. КП у пацієнтів з наявністю АГ були статистично зна-
чуще (р<0,05) більш вираженими в порівнянні з пацієнтами без АГ. 
У  пацієнтів  похилого  віку  з  АГ  в  порівнянні  з  групою  пацієнтів  без 
АГ достовірно статистично значуще частіше зустрічались зменшення 
загального об’єму речовини великих півкуль  (р<0,001), об’єму сірої 
речовини (кори) великих півкуль мозку (р<0,001), об’єму білої речо-
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вини великих півкуль мозку  (р<0,001) та об’єму гіпокампу праворуч 
(р<0,001) і ліворуч (р<0,05). Рівень когнітивних порушень у пацієнтів 
похилого віку з АГ може виступати маркером зменшення об’єму го-
ловного мозку, але в першу чергу об’єму гіпокампу і білої речовини 
лобової частки головного мозку.

Ключові слова: когнітивні порушення, волюметрія, головний мозок.

Вступ. Дослідження нейробіологічних наук показали, що старін-
ня супроводжується зниженням активності нейротрофічних факторів, 
розладами пластичності мозку і зменшенням його «гомеостатичного 
потенціалу». Ці процеси провокують вразливість мозку до нейроде-
структивних процесів,  ішемії, судинної деменції, нейродегенератив-
них захворювань. Відомо, що при старінні відбувається зменшення 
кількості  нервових  клітин,  ваги  та  об’єму  мозку,  лінійних  розмірів 
кори і гангліїв, витончення звивин, збільшення гліальних елементів, 
зменшення  субстанції Нисля  і  розвитку  старечого  хроматолиза  [1]. 
Клінічно це може проявлятись прогресуючим зниженням сенсорних, 
моторних і когнітивних функцій.

Крім того, головний мозок являється одним з головних органів-мі-
шеней при гіпертонічній хворобі. Вплив артеріальної гіпертензії (АГ) 
на стан головного мозку продовжує вивчатись. Є свідчення, що висо-
кий артеріальний тиск може призвести до ураження головного мозку, 
наприклад,  інсульту.  Крім  того, АГ  вважається основною причиною 
хвороби дрібних судин, що призводить до інфарктів та ураження бі-
лої речовини головного мозку, а з часом збільшує ризик розвитку ког-
нітивних порушень (КП), сприяє атрофії мозку.

Своєчасна діагностика і адекватне лікування з урахуванням еті-
ології КП дозволяють значно покращити якість життя пацієнтів  і по-
передити, або уповільнити прогресування когнітивних розладів [3].

Діагностика когнітивних і емоційних порушень заснована на про-
веденні рутинного дослідження стану когнітивної та емоційної сфери 
на  прийомі  невролога  в  амбулаторній  практиці.  Включення  в  стан-
дартну схему неврологічного огляду тестів на когнітивну  і емоційну 
дисфункцію, а також аналіз рухових, чутливих та  інших неврологіч-
них функцій дозволяє значно підвищити рівень діагностики великої 
кількості захворювань головного мозку.

Для об’єктивізації емоційних і поведінкових порушень слід вико-
ристовувати спеціальні психометричні шкали, які представляють со-
бою опитувальники для пацієнта (госпітальна шкала тривоги і депре-
сії, опитувальник Бека та ін.), або рейтингові шкали, за якими тяжкість 
симптомів оцінює лікар (наприклад, шкала депресії Гамільтона) [4,5].
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При  обстеженні  пацієнтів  з  КП  важливо  виявляти  потенційно  

коморбідні зміни, пов’язані з ускладненнями різних соматичних або 
ендокринних захворювань (гіпотиреоз, дефіцит вітаміну В12 і фолієвої 
кислоти, ниркова та печінкова недостатність, дихальна недостатність, 
хронічна гіпоксія іншої природи і ін.). При своєчасній діагностиці КП 
в рамках дисметаболічної енцефалопатії можуть бути повністю зво-
ротними, і навпаки, при значній тривалості дисметаболічних розладів 
можуть відбутися незворотні структурні ушкодження мозку. Пацієнти 
з КП повинні пройти ретельне соматичне обстеження, відповідні ла-
бораторні дослідження, лікування супутніх захворювань [2, 3].

Тому, вивчення особливостей ураження головного мозку при ста-
рінні  і артеріальній  гіпертензії, волюметричне визначення основних 
характеристик окремих структур головного мозку, кореляційні зв’язки 
між клінічними проявами та ступенем атрофії білої, сірої речовини, 
часток мозку, гіпокампів являється актуальним.

Мета.  Діагностика  когнітивної  дисфункції  у  пацієнтів  похилого 
віку з АГ та визначення волюметричних показників головного мозку.

Матеріали та методи дослідження. Пацієнти  віком  від  60  до 
78 років були поділені на 2 групи в залежності від наявності АГ. До 1 
групи (17 пацієнтів) надійшли пацієнти з АГ, що мали ознаки помірних 
КП і м’якої деменції. Другу групу (13 пацієнтів) склали пацієнти, що 
мали ознаки когнітивних порушень без АГ. Оцінювали неврологічний 
статус пацієнта. Оцінку когнітивних функцій у пацієнтів проводили за 
шкалами MMSE (Folstein M. E. et al., 1975), MOCA (Nasreddine Z. S., 
Phillips N. A.,  Bedirian V.,  2005);  FAB  (Dubois  B. Litvan I.,  2000),  та-
блиць Шульте.

30 пацієнтам головний мозок та його лікворну систему оцінювали 
за допомогою волюметричних показників (вимірювання об’ємів окре-
мих структур мозку) на МРТ сканері ToshibaVantageTitan 1,5 T. Була 
застосована  робоча  станція  Vitrea  для  подальшої  обробки  зобра-
жень. Були використані МР-послідовності: T1 — зважене зображен-
ня, Т2 — зважене зображення, Isotropic, Flair, DWI, FSBB. Визнача-
ли загальний об’єм речовини мозку, загальний об’єм білої речовини 
мозку, загальний об’єм сірої речовини (кори) мозку; загальний об’єм 
лобової  частки;  об’єм  кори  лобової  частки;  об’єм  білої  речовини 
лобової частки; об’єм гіпокампів правого та лівого.

Обробка  та  аналіз  даних  проводилися  в  програмних  пакетах 
OpenOffice (Base, Calc, Writer, Draw, Math), GNUOctave зі збережен-
ням вихідних документів у форматі *. doc, *. xls — програмне забез-
печення з відкритим вихідним кодом і його використання регламенту-
ється ліцензією GPL (General Public License) та IBMSPSS from cloud.
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Результати. Значення балу за шкалою МОСА у пацієнтів 1 групи 

Ме=25,0(Q1=24,0, Q3=27,5),  2  групи — Ме=26,5(Q1=24,0, Q3=28,0) 
(p<0,05).

У  пацієнтів  1  групи  показник  за  шкалою  MMSE  складав  25,0 
(Q1=24,0, Q3=26,5), 2 групи — 26,5(Q1=24,0, Q3=28,0)(p<0,05).

За  шкалою  FAB  у  пацієнтів  похилого  віку  з  наявністю  АГ 
–14,0(Q1=12,0,  Q3=16,5)  —  визначались  статистично  значуще 
нижчі  показники  (р<0,05)  в  порівнянні  з  групою  пацієнтів  без  АГ 
16,0(Q1=14,0, Q3=17,5). Відхилення від норми показників когнітивних 
шкал  свідчило  про  переважно  судинний  характер  ураження мозку, 
а в деяких випадках — поєднаний (судинний і дегенеративний).

Була визначена різниця між показниками тестування за табли-
цями Шульте  у  пацієнтів  1  групи —  48,6±3,2  сек,  2  групи  76,4±4,7 
сек  (р<0,05). Показник «ефективності  роботи» виконання  завдання 
за таблицями Шульте показав, що у пацієнтів обох груп не знайдено 
статистично значущої різниці (р=0,69). Вірогідно, на швидкість тесту-
вання (ефективність роботи виконання завдання) у пацієнтів старше 
60 років вік впливає більше, ніж АГ.

Волюметричне  дослідження  головного  мозку  проводили  па-
цієнтам обох  груп. Попарне порівняння показників об’ємів прово-
дили за  критерієм Манна-Уітні. Виявили наступні дані:  загальний 
об’єм речовини великих півкуль в  см³  в  групах достовірно відріз-
нявся. Різниця між показниками 1 і 2 груп (p =0,004), досягла рівня 
статистичної значущості. Таким чином, у пацієнтів з наявністю АГ 
загальний об’єм речовини великих півкуль був менше, ніж у  групі 
порівняння.

Встановлено статистично значущу різницю між об’ємом(см³) сі-
рої речовини (кори) великих півкуль мозку в обох групах: 1 група — 
425,44±24,29;  2  група —  525,00±18,80(p<0,03).  Таким  чином,  у  па-
цієнтів  з  наявністю АГ  об’єм  сірої  речовини  (кори)  великих  півкуль 
мозку був меншим, ніж в групі пацієнтів без АГ.

Визначалась достовірна різниця в об’ємах (см³) білої речовини 
великих півкуль мозку між групами: 1 група –517,61±30,44; 2 група — 
640,25±36,21 (p=0,02). Таким чином, у пацієнтів з наявністю АГ об’єм 
білої речовини великих півкуль мозку був меншим у порівнянні з гру-
пою пацієнтів без АГ.

Визначення об’ємів(см³) лобової частки головного мозку показа-
ло: 1 група — 335,06±10,92; 2 група — 403,00±7,85. Між 1 і 2 групами 
існувала  статистично  достовірна  різниця  (p=0,001),  тобто  показник 
об’єму лобової частки у пацієнтів з АГ був меншим в порівнянні з па-
цієнтами без АГ.



81Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

НЕВРОЛОГІЯ
Об’єм білої речовини лобової частки (см³): 1група — 214,83±4,51; 

2 група — 226,86±4,14. Не визначалось статистично значущої різниці 
між показниками об’ємів білої речовини лобової частки пацієнтів з АГ 
і показниками об’ємів без АГ (р=0,09).

Об’єм  сірої  речовини  (кори)  лобової  частки  (см³):  1  група  — 
120,22±9,39; 2 група — 184,00±9,32. Між показниками групи пацієнтів 
з АГ і показниками пацієнтів групи без АГ існувала статистично значу-
ща різниця (p=0,001): у пацієнтів з АГ об’єм був меншим.

Об’єм гіпокампу праворуч (см³) в групах статистично відрізняв-
ся між собою: 1 група — 3,34±0,10; 2 група — 3,71±0,11; (p=0,024). 
Таким чином, об’єм гіпокампу праворуч у пацієнтів з АГ був меншим 
в порівнянні з об’ємом гіпокампу у пацієнтів без АГ.

Об’єм  гіпокампу ліворуч  (см³)  в обох  групах відрізнявся: 1  гру-
па —  3,13±0,97;  2  група —  3,10±0,05,  але  не  було  визначено  ста-
тистично значущої різниці між 1  і 2  групами (p=0,61). Таким чином, 
у пацієнтів з АГ об’єм гіпокампу ліворуч менший у порівнянні з групою 
пацієнтів без АГ, але ця різниця не досягла статистичної значущості.

Для виявлення зв’язку між волюметричними показниками окре-
мих структур головного мозку з показниками (бали) за нейропсихо-
логічними шкалами MMSE, MоCA, FAB використовували регресійний 
аналіз.  Розроблена  нова  лінійна  регресійна модель,  за  допомогою 
якої можна спрогнозувати наявність атрофічних змін головного мозку 
на підставі визначення когнітивних порушень за нейропсихологічни-
ми шкалами MMSE, MоCA, FAB.

Автоматизоване лінійне моделювання за даними вибірки показа-
ло, що об’єм білої речовини лобової частки та об’єм лівого гіпокампу 
впливали на результати дослідження за шкалою FAB (рис 1. а).

V — об’єм  (тут  і  далі) wmfl — white matter  of  frontal  lobe (біла 
речовина лобової частки) (тут і далі) hl — left hippocampus (гіпокамп 
ліворуч) (тут і далі).

Рівень значимості отриманій моделі — р< 0,001.
Автоматизоване лінійне моделювання за даними вибірки показа-

ло, що об’єм білої речовини лобової частки та об’єм лівого гіпокампу 
впливали на результати дослідження за шкалою МоСА (рис. 1. б).

МоСА_point = 0,076Vwmfl + 2,737Vhl.
Для групи пацієнтів пацієнтів похилого віку з АГ модель має та-

кий вигляд:
МоСА_point_1групи = 0,06 Vwmfl + 3,958Vhl
Статистична значущість в отриманій моделі — р<0,001.
Автоматизоване лінійне моделювання за даними вибірки пока-

зало, що об’єм білої речовини лобової частки  та об’єм лівого  гіпо-
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кампу впливали на результати дослідження за шкалою МMSE (рис 1. 
в). Однак, для уникнення мультиколінеарності показників (наявності 
сильного лінійного кореляційного зв’язку між регресорами) доцільно 
було виключити одну із незалежних змінних.

МMSE_point = 7,418Vhl.
МMSE_point_1групи = 7,94Vhl
Рівень значимості в отриманій моделі– р=0,001.

a) Регресори за шкалою FAB

б) Регресори за шкалою MOCA
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в) Регресори за шкалою MMSE
Рис. 1. Значимі предиктори лінійної регресійної моделі.

Індекс Дарбіна-Уотсона на автокореляцію у всіх моделях — 1,96. 
Це свідчить про відсутність систематичних зв’язків між залишками, 
тобто  між  відхиленнями  значень, що  спостерігаються  (емпіричних) 
і теоретично очікуваних (розрахункових).

Модель для загальної вибірки:
FAB_point = 0,056 Vwmfl + 1,154Vhl.
Модель для групи пацієнтів з АГ:
FAB_point_1групи = 0,44Vwmfl + 2,135Vhl
В моделі найбільш інформативними були показники об’ємів гіпо-

кампу і білої речовини лобової частки. Враховуючи отримані резуль-
тати регресійного аналізу, можна з певною статистичною вірогідністю 
стверджувати, що порушення когнітивних функцій за шкалами може 
свідчити про наявність атрофії гіпокампу і лобової частки.

Таким  чином,  рівень  когнітивних  порушень  у  пацієнтів  похило-
го віку з АГ може виступати маркером зменшення об’єму головного 
мозку, але в першу чергу об’єму гіпокампу і білої речовини лобової 
частки головного мозку.

Висновки. У пацієнтів похилого віку обох груп визначалось по-
рушення когнітивних функцій до ступеню помірних, або м’якої демен-
ції. КП у пацієнтів з наявністю АГ були статистично значуще (р<0,05) 
більш вираженими в порівнянні з пацієнтами без АГ. У пацієнтів похи-
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лого віку з АГ в порівнянні з групою пацієнтів без АГ достовірно ста-
тистично значуще частіше зустрічались зменшення загального об’є-
му речовини великих півкуль (р<0,001), об’єму сірої речовини (кори) 
великих півкуль мозку (р<0,001), об’єму білої речовини великих пів-
куль мозку  (р<0,001), лобових часток та об’єму гіпокампу праворуч 
(р<0,001) і ліворуч (р<0,05).

Автоматизоване лінійне моделювання за даними вибірки показа-
ло, що об’єм білої речовини лобової частки та об’єм лівого гіпокампу 
впливають на результати дослідження за шкалою FAB, МоСА і МMSE 
(р<0,001). Ступінь атрофії  у пацієнтів похилого віку  з АГ вища, ніж 
у пацієнтів похилого віку без АГ. Тобто атрофічні процеси головного 
мозку у пацієнтів похилого віку з АГ відбуваються швидше, ніж у па-
цієнтів похилого віку без АГ.
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Клинико‑волюметрические характеристики  
у пациентов пожилого возраста с когнитивными 

нарушениями при артериальной гипертензии
Т. И. Насонова, Т. В. Колосова, Ю. И. Головченко

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

Введение. Изучение клинических и волюметрических особенно-
стей поражения головного мозга при старении и артериальной гипер-
тензии (АГ) позволяет определить участки головного мозга, которые 
поражаются при когнитивных нарушениях (КН).

Цель. Диагностика когнитивной дисфункции у пациентов пожи-
лого возраста с АГ и определения волюметрических показателей го-
ловного мозга.
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Материалы и методы исследования. КН определяли с помо-

щью шкал MMSE, MoCA, FAB, головной мозг и его ликворную систе-
му  оценивали  с  помощью  волюметрических  показателей.  Опреде-
ляли объем белого, серого вещества мозга и его отдельных частей, 
а также гиппокампа.

Результаты.  Значение  балла  по  шкале  МОСА  у  пациентов 
1  группы Ме = 25,0  (Q1 = 24,0, Q3 = 27,5),  2  группы — Ме = 26,5  
(Q1 = 24,0, Q3 = 28,0) (p<0,05). У пациентов 1 группы по шкале MMSE 
составлял  25,0  (Q1  =  24,0,  Q3  =  26,5),  2  группы  26,5  (Q1  =  24,0,  
Q3 = 28,0). По шкале FAB у пациентов пожилого возраста с нали-
чием АГ –14,0 (Q1 = 12,0, Q3 = 16,5) — определялись статистически 
значимо низкие показатели (р <0,05) по сравнению с группой пациен-
тов без АГ 16,0 (Q1 = 14,0, Q3 = 17,5). Для выявления связи между 
объемным показателям отдельных структур головного мозга с пока-
зателями  (баллы)  за нейропсихологических шкалам MMSE, MоCA, 
FAB использовали  регрессионный  анализ.  В модели  наиболее  ин-
формативными были показатели объемов гиппокампа и белого ве-
щества лобной доли. Учитывая полученные результаты регрессион-
ного анализа, можно с определенной статистической вероятностью 
утверждать, что нарушения когнитивных функций по шкалам может 
свидетельствовать о наличии атрофии гиппокампа и лобной доли.

Выводы. КН  у  пациентов  с  наличием АГ  были  статистически 
значимо (р <0,05) более выраженными по сравнению с пациентами 
без АГ. У пациентов пожилого возраста с АГ по сравнению с группой 
пациентов  без  АГ  достоверно  статистически  значимо  чаще  встре-
чались уменьшения общего объема вещества больших полушарий 
(р <0,001), объема серого вещества (коры) больших полушарий моз-
га  (р  <0,001),  объема  белого  вещества  больших  полушарий  мозга 
(р <0,001) и объема гиппокампа справа (р <0,001) и слева (р <0,05). 
Уровень  когнитивных  нарушений  у  пациентов  пожилого  возраста 
с АГ может выступать маркером уменьшения объема головного моз-
га, но в первую очередь объема гиппокампа и белого вещества лоб-
ной доли головного мозга.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, волюметрия, голов-
ной мозг.
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Clinical and volyumertic characteristics of cognitive 

disorders in people with arterial hypertension
T. I. Nasonova, T. V. Kolosova, Y. I. Holovchenko

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. The study of clinical and volumetric  features of age- 
and arterial  hypertension  (AG)-related brain damage can be beneficial 
for identification of the affected areas of the brain that result in cognitive 
impairment.

Goal. Diagnosis of cognitive dysfunction in elderly patients with AG 
and determination of volumetric values of the brain.

Material and methods of research. Cognitive impairment (CI) was 
evaluated by the score on MMSE, MoCA, FAB scales; the condition of the 
brain and its liquor system was assessed using volumetric values. There 
was determined the volume of the white and grey matter and some other 
parts of the brain, including the hippocampus.

Results. In patients of group one, the score on the MOSA scale was 
Me = 25.0  (Q1 = 24.0, Q3 = 27.5);  in group  two,  the same score was  
Me  =  26.5  (Q1  =  24.0,  Q3  =  28.0)  (p  <0.05).  The  scores  on  the 
MMSE scale were 25.0 (Q1 = 24.0, Q3 = 26.5)  in group one and 26.5  
(Q1 = 24.0, Q3 = 28.0) in group two. In elderly patients with AG, the score 
on the FAB scale was 14.0 (Q1 = 12.0, Q3 = 16.5), which was significantly 
lower  (p  <0.05)  as  compared  with  non-hypertensive  patients  (16.0  
(Q1 = 14.0, Q3 = 17.5)).

A  regression  analysis was  used  to  detect  the  relationship  between 
the volumetric values of  individual structures of  the brain and scores on 
the MMSE, MоCA, and FAB neuropsychological scales. In the model, the 
most  informative were values of volumes of  the hippocampus and white 
matter of the frontal lobe. Taking into account the results of the regression 
analysis, it can be argued with a certain statistical probability that impaired 
cognitive functions by the scores on the neuropsychological scales may be 
indicative of the presence of atrophy of the hippocampus and frontal lobe.

Conclusions. CI  in  patients  with  hypertension  were  significantly 
(p  <0.05)  more  pronounced  when  compared  with  non-hypertensive 
patients.  In  contrast  with  non-hypertensive  patients,  significantly  more 
frequently,  elderly  hypertensive  patients  had  reduced  total  volume  of 
the substance of  the cerebral hemispheres (p <0.001),  the grey matter 
(cortex)  (p <0.001),  the white matter  (p <0.001) and  the volume of  the 
hippocampus on the right (p <0.001) and on the left (p <0.05). The level 
of cognitive impairment in the elderly with hypertension can be a marker 
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of  reducing  the  volume  of  the  brain,  but  foremost  the  volume  of  the 
hippocampus and white matter of the frontal lobe.
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Вступ. У бійців  збройних сил України,  котрі  воюють на Донба-
сі, досить часто спостерігаються тяжкі ушкодження опорно-рухового 
апарату в поєднанні з ушкодженням нервової системи.

Мета. Вивчити характер неврологічних ушкоджень у 145 бійців 
збройних сил України та добровольчих батальйонів, котрі оперували-
ся в інституті з приводу травми кінцівок.

Матеріали та методи дослідження. Поранених  обстежили 
клінічно  та  за  допомогою Монреальської шкали  оцінки  когнітивних 
функцій (МоСА) і госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS).

Результати. Контузію головного мозку діагностовано у 64 осіб, 
посттравматичні стресові розлади — у 23. При мінно-вибухових по-
раненнях частіше було поєднане пошкодження верхніх і нижніх кін-
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цівок,  частіше  зліва. Променевий  нерв  був  ушкоджений  у  6  бійців, 
серединний — у 10, ліктьовий — у 14, поєднане пошкодження лік-
тьового і серединного нервів — у 19 пацієнтів. На нижніх кінцівках ос-
новна гілка сідничного нерву була ушкоджена у 8 поранених, малого-
мілкового — у 21 і великогомілкового — у 10 чоловік. У 31 особи були 
забійні множинні рани обличчя. Легкі когнітивні порушення діагносто-
вано у 30,1 % пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями та у 21,7 % 
пацієнтів — з вогнепальними. Помірні когнітивні порушення виявлені 
у 23,4 % бійців з мінно-вибуховими пораненнями та у 17,9 % — з вог-
непальними.  У  2  пацієнтів  з  мінно-вибуховими  пораненнями  були 
когнітивні розлади тяжкого ступеня з елементами деменції.

Висновок. Бойова  травма  кісток  та  суглобів  кінцівок  супрово-
джується ушкодженням центральних та периферичних структур нер-
вової системи.

Ключові слова: бойова травма кінцівок, ушкодження нервової 
системи.

Вступ. Важкі  бойові  дії  на Сході  України  приводять  до  тяжких 
ушкоджень опорно-рухового апарату у солдатів, котрі воюють на пе-
редовій.  Застосування  високоенергетичних  видів  зброї  обумовлює 
тяжкість вогнепальних порушень, а поширення індивідуальних засо-
бів безпеки — частоту уражень кінцівок, що досягає 54–70 %  (Бор-
зих Н. О., 2018). Досить часто ці травми поєднуються із ушкодженням 
нервової системи (O. Yurik, 2017, 2018).

Мета. Метою наших досліджень було вивчити характер невроло-
гічних ушкоджень у поранених з бойовою травмою кінцівок.

Матеріали та методи дослідження. Проведено клінічне невро-
логічне обстеження 145 бійців збройних сил України та добровольчих 
батальйонів, котрі оперувалися в Київському інституті травматології 
та ортопедії з приводу травм кінцівок. У 78 бійців були мінно-вибухові 
поранення, у 51 — вогнепальні і 16 пацієнтів прооперовані з приво-
ду перевантаження ніг. Осіб молодого віку було 92  і  середнього — 
53. Прооперовано 144 осіб чоловічої статі та 1 жінку. При клінічному 
обстеженні використовували також Монреальську шкалу оцінки ког-
нітивних функцій  (МоСА)  та  госпітальну шкалу  тривоги  та  депресії 
(HADS). В дослідження не включались особи з ознаками контузії го-
ловного мозку та наявністю посттравматичних стресових розладів.

Результати. Контузію головного мозку діагностовано у 64 осіб. 
Вона  нерідко  супроводжувалася  короткочасною  зміною  свідомості 
потерпілого через різного роду зміни відчуттів, як то дзвін в голові, 
відчуття різного роду звуків, голосів, музики, короткочасною втратою 
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пам’яті, порушенням слуху. Всі пацієнти цієї групи скаржилися на го-
ловний біль,  відчуття обручу на  голові. Порушувалася  також  коор-
динація рухів, спостерігалися легкі мовні порушення (мова ставала 
дещо тягнучою), спостерігалися розлади сну. У 49 пацієнтів діагнос-
тувалися незначні геміпарези.

Посттравматичні стресові розлади діагностовані у 23 осіб. Вони 
супроводжувалися  ризикованою  поведінкою  потерпілих,  пробле-
мами  зі  сном,  відчуттям  непереможності,  перепроживанням  подій; 
проблемами із пам’яттю та розладами в емоційній сфері (відчуттям 
обрізаності власного життя, ізольованості від людей). У пацієнтів ча-
сто виникали нагадування військових травматичних подій, так звані 
флеш-беки, гнівливість, підвищена чутливість до стресових ситуацій, 
підвищена пильність.

При  мінно-вибухових  пораненнях  частіше  було  поєднане  по-
шкодження верхніх і нижніх кінцівок, частіше зліва. Діагностувалися 
багато  уламкові  переломи  кісток  кінцівок,  переважно  в  дистальних 
відділах. Часто ушкоджувалися великі суглоби (ліктьовий, промене-
во-зап’ястний,  колінний,  гомілково-ступневий),  котрі  призводили до 
виникнення  контрактур  кінцівок. При вогнепальних пораненнях уш-
кодження кісток кінцівок було більш ізольованим, але у таких бійців 
частіше виникали неконсолідовані переломи кісток передпліччя, го-
мілок  та  стоп.  У  9  бійців  із-за  значного  дефекту  променевої  кістки 
виникла променева клишорукість. Променевий нерв був ушкоджений 
у 6 бійців, серединний — у 10, ліктьовий — у 14, поєднане пошко-
дження ліктьового і серединного нервів — у 19 пацієнтів. На нижніх 
кінцівках ушкодження основної гілки сідничного нерву було у 8 бійців; 
малогомілкового нерву діагностовано у 21особи  і  великогомілково-
го — у 10 чоловік. Клінічна картина таких ушкоджень не відрізнялась 
від загальновідомих клінічних неврологічних розладів.

Окремо  слід  виділити  24  бійців,  котрим  ворожі  снайпери  про-
стрелили  стегно  і  заділи  основну  гілку  сідничного  нерву  та  крупні 
судини, що  призвело до  параліча  ноги  та  стійких  вегетативних бо-
лей. Оскільки голова і тулуб бійців були захищені куленепробивними 
касками та бронежилетами, то ворожі снайпери намагалися поцілити 
бійцям позаду у верхню третину стегна, що призводило до пошко-
дження стегнової кіски із значним її дефектом у цьому місці та роз-
ривом сідничного нерву. Виникав гострий параліч ноги, який супро-
воджувався нестерпним постійним болем в ушкодженій кінцівці, який 
не купувався ні анальгетиками, ні нейролептиками, ні наркотиками. 
Лише швидке оперативне втручання із своєчасною пластикою нерва 
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із  застосуванням сучасних PRP-технологій приводило до швидкого 
одужування бійців.

У 9 осіб на полі бою наступила ампутація кінцівки, яка супрово-
джувалася  гострим  фантомним  больовим  синдромом.  З’являлися 
больові  відчуття  у  відсутній  частині  кінцівки.  Вони  носили  пекучий, 
ниючий характер; спостерігалися прострілювання та судоми у втраче-
ній кінцівці, Пацієнти повністю втрачали можливість зосередитися на 
чому-небудь. Часто під час операції лікарі видаляли болючу неврому.

У 31 особи були забійні множинні рани обличчя.
При вогнепальних пораненнях у бійців часто виникав остеомієліт 

кінцівок, трофічні виразки. У 2 поранених при застосуванні цемент-
но-антибіотикових намистин виникли явища токсичної полінейропа-
тії.

При  перевантаженнях  ніг  у  бійців  ушкоджувалися  меніски  та 
зв’язки колінного суглоба, апоневрози ніг. У 2 із них виникла нейро-
патія  стегнового  нерва  і  у  7 —  гілочок мало-  та  великогомілкового 
нервів.

Часто при неврологічному обстеженні таких пацієнтів нами були 
виявлені ознаки лабільності чи спотвореної вегетативної реакції: па-
цієнти легко червоніли або блідли, шкіра у них була занадто спітні-
ла чи суха, діагностувалися гіперсаливація або сухість у роті, ознаки 
акроціанозу  або  гіпергідрозу  на  інтактних  кінцівках.  Дермографізм 
частіш за все був рожевим, котрий підвищувався над поверхнею шкі-
ри. У 12 % пацієнтів спостерігалися кризові стани за симпатикотоніч-
ним типом, у 9 % — за парасимпатикононічним типом і у 16 % — за 
змішаним типом.

Астенічний  синдром  виявлений  у  71,8 %  обстежених.  Пацієнти 
скаржилися на наявність головного болю постійного чи приступопо-
дібного  характеру,  підвищену втомлюваність,  погіршення  сну. Цикл 
«сон-неспання» був порушеним як за типом інсомнії, так і гіперсомнії. 
Виявлялися також ознаки підвищеної дратівливості, афективної ла-
більності, гіперестезії. Частота скарг, що погіршували якість життя за 
суб’єктивною оцінкою пацієнтів, була вищою, ніж частота виявлених 
неврологічних змін, які діагностував лікар.

Легкі  когнітивні  порушення  діагностовано  у  30,1 %  пацієнтів 
з мінно-вибуховим пораненням (МВП) та у 21,7 % пацієнтів — з вог-
непальним пораненням (ВП). У них зменшувалась толерантність до 
інтелектуальних  навантажень. Суттєвих  відхилень  від  вікових  нор-
мативних  показників  при  нейропсихологічному  тестуванні  не  вияв-
лено у блоках: «Орієнтація у часі  і просторі»; «Сприйняття»  (тести 
називання предметів). Значно нижчі показники у порівнянні із даними 
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контрольної групи, виявлено у доменах «Увага і рахування» (тести на 
повтор 5 цифр, повтор цифр у зворотному порядку, реакція на кожне 
називання певної букви, серійне віднімання); «Пам’ять» (відтерміно-
ване відтворення); «Абстрактне мислення»; «Конструктивний прак-
сис» (тести з’єднання цифр і букв, копіювання куба).

Сумарна  оцінка  (загальний  бал)  як  інтегративний  показник 
МоСА — тесту у пацієнтів цієї групи була вірогідна нижче, ніж у осіб 
контрольної групи: 23,2±0,5 у порівнянні  із 27,9±0,4 в групі контролю 
(р≤0,05).  Загальний  бал  тривожності  за  шкалою  HADS  у  них  сягав 
6,7±0,5, при показниках 4,8±0,6 в контрольній групі (р≤0,05). Загальний 
бал депресії за шкалою HADS у травмованих цієї групи був у межах 
4,1±0,3, при величині 2,9±0,4 бали у осіб контрольної групи (р≤0,05).

Помірні когнітивні порушення виявлені у 23,4 % бійців з МВП та 
у 17,9 % — з ВП. У цих осіб був сформований, клінічно окреслений 
синдром, проте без обмеження самостійності пацієнта. Вони зберіга-
ли професійні та соціально-побутові компенсації, але повсякденна ді-
яльність вимагала від них значного психофізіологічного напруження, 
що особливо проявлялося в незвичних для них видах діяльності. По-
рушувалась оперативна пам’ять, увага і відстрочене відтворення. У 2 
пацієнтів з МВП були когнітивні розлади тяжкого ступеня з елемента-
ми деменції. У них також виявлялися ознаки тривоги та депресії.

Встановлено  зв’язок між  виразністю  емоційно-вольових  розла-
дів і наявністю когнітивних порушень, їх стійкістю. Застосування но-
отропних препаратів сприяло покращенню нейропсихологічного ста-
ну пацієнтів.

Висновок. Бойова  травма  кісток  та  суглобів  кінцівок  супрово-
джується ушкодженням центральних та периферичних структур нер-
вової  системи.  Корекція  психоемоційних  розладів  у  пацієнтів  з  бо-
йовою травмою кісток та суглобів кінцівок сприяла більш ранньому 
і ефективному їхньому одужуванню та скорішій адаптації цих бійців 
у соціумі.
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Характер неврологических повреждений  

у бойцов вооруженных сил Украины,  
которые воюют на Донбассе

О. Е. Юрик
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», 

г. Киев
Введение. У бойцов вооруженных сил Украины, которые воюют 

на Донбассе, очень часто наблюдаются тяжелые повреждения опор-
но-двигательного  аппарата  в  сочетании  с  повреждением  нервной 
системы.

Цель, материалы и методы обследования. Изучали  харак-
тер  неврологических  повреждений  у  145  бойцов  вооруженных  сил 
Украины  и  добровольческих  батальонов,  которые  оперировались 
в институте по поводу  травмы конечностей. Раненых обследовали 
клинически и при помощи Монреальской шкалы оценки когнитивных 
функций (МоСА) и госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).

Результаты. Контузия  головного  мозга  диагностирована  у  64 
лиц, посттравматические стрессовые расстройства — у 23. При мин-
но-взрывных  повреждениях  чаще  было  сочетанное  повреждение 
верхних и нижних конечностей, чаще слева. Лучевой нерв был по-
врежден у 6 бойцов, срединный — у 10, локтевой — у 14, сочетанное 
повреждение локтевого и срединного нервов — у 19 пациентов. На 
нижних  конечностях  основная  ветка  седалищного  нерва  была  по-
вреждена у 8 раненых, малоберцового — у 21 и большеберцового– 
у 10 человек. У 31 особы были забойные множественные раны лица. 
Легкие  когнитивные  нарушения  диагностированы  у  30,1 %  пациен-
тов с минно-взрывными ранениями и у 21,7 % пациентов — с огне-
стрельными. Умеренные когнитивные нарушения выявлены у 23,4 % 
бойцов с минно-взрывными ранениями и у 17,9 % — с огнестрельны-
ми. У 2 пациентов с минно-взрывными ранениями были когнитивные 
расстройства тяжелой степени с элементами деменции.

Выводы. Боевая травма костей и суставов конечностей сопро-
вождается повреждением центральных и периферических структур 
нервной системы.

Ключевые слова:  боевая  травма  конечностей,  повреждение 
нервной системы.
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Nature of neurological damages of the fighters  

of the armed forces of Ukraine which fight  
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Introduction. Military men of the Ukrainian Armed Forces, who took 
part in combat actions in the Donbas, often suffer from severe injuries to the 
musculoskeletal system combined with the damage to the nervous system.

Purpose, material and methods of examination. We studied the 
nature of  neurological  damage  in 145 soldiers of  the Ukrainian Armed 
Forces and volunteer battalions, who were operated on for limb injuries. 
The casualties were examined clinically and with the help of the Montreal 
Cognitive  Function  Rating  Scale  (MOSA)  and  Hospital  Anxiety  and 
Depression Scale (HADS).

Results.  Brain  contusion  was  diagnosed  in  64  individuals,  post-
traumatic stress disorders were found in 23 casualties. In case of mine-
blast traumas, more often there were combined injuries to the upper and 
lower limbs, mainly to the left ones. The radial nerve was damaged in six 
casualties, the median nerve — in ten patients, the ulnar nerve — in 14 
individuals, combined injuries to the ulnar and median nerves were found 
in 19 patients. On the lower limbs, the main branch of the sciatic nerve was 
damaged in eight casualties, 21 patients had the damage to the peroneal 
nerve;  the  tibial  nerve was  injured  in  ten people. Thirty-one  casualties 
had  multiple  facial  contusion  wounds.  Mild  cognitive  impairment  was 
diagnosed  in 30.1 % of patients with mine-blast  traumas and  in 21.7 % 
of  patients  with  gunshot  wounds.  Moderate  cognitive  impairment  was 
found  in 23.4 % of military men with mine-blast  traumas and  in 17.9 % 
with gunshot wounds. Two patients with mine blast wounds had severe 
cognitive disorders with elements of dementia.

Conclusion. Combat injuries to the bones and joints of the limbs are 
accompanied by damage to the central and peripheral structures of the 
nervous system.

Key words:  combat  injuries  to  the  limbs,  damage  to  the  nervous 
system.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКАДЫ МЕДИАЛЬНОЙ 
ВЕТВИ СПИНАЛЬНОГО НЕРВА В ЛЕЧЕНИИ 
РЕФЛЕКТОРНЫХ СИНДРОМОВ ШЕЙНОГО 

ОСТЕОХОНДРОЗА
В. Г. Сичинава

Киевская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи, г. Киев

Введение.  Суставы  шейного  отдела  позвоночника  вызывают 
боль у 60–67 % пациентов.

Целью исследования является определение клинической эф-
фективности терапевтической блокады местными анестетиками со 
стероидами в лечении хронической боли в верхней части спины.

Материалы и методы:  оценена  эффективность  блокады  у  35 
больных с острой и хронической болью в шее и в верхних конечностях.

Результаты и выводы: Интенсивность боли по ВАШ снизилась 
с 7.5±0.86 до 2.07±0.74. Функциональное состояние по NDI улучши-
лось с 27.8± 1.19 до 13.1±1.01 балла. Блокада местным анестетиком 
в сочетании с кортикостероидами оказывает длительный терапевти-
ческий эффект.

Ключевые слова:  спондилоартроз,  боль  в  шее,  медиальная 
ветвь.

Введение. Боль в шее весьма характерна для взрослого насе-
ления, ведет к потере работоспособности и материальным расходам 
[1,3]. В течение жизни боль в шее испытывают 26-71% всего взрос-
лого населения [1,3].

Bogduk исследовал распространенность суставных и дискогенных 
болей  и  установил,  что  дискогенная  боль  без  поражения  сустава  на-
блюдается у 20% пациентов, в то время как сочетание указанных причин 
вызывает боль у 41% пациентов [7]. Таким образом, суставы шейного 
отдела позвоночника вызывают боль у 60-67% пациентов, а патология 
межпозвоночных дисков ответственна за боль в 16-20% случаях [1,7].

Цель исследования  —  определение  клинической  эффектив-
ности терапевтической блокады местными анестетиками со стерои-
дами в лечении хронической боли в верхней части спины.



95Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

НЕЙРОХІРУРГІЯ
Материалы и методы: Работа основана на результатах обследова-

ния и лечения 35 больных с острой и хронической болью в шее и в верх-
них конечностях, которые находились на лечение в Киевской городской 
клинической больнице скорой медицинской помощи с 2014 г. по 2018 
г. В исследование не включались больные с миелопатией, с болевыми 
синдромами, обусловленными онкологическими заболеваниями.

Всем  больным  проводилось  клиническое  обследование,  МРТ 
исследование, в некоторых случаях СКТ и рентгенография шейного 
отдела позвоночника, электронейромиография.

Результаты и их обсуждение. Мужчин было 15  (42,9%), жен-
щин  20  (57,1%),  возраст  колебался  от  38  до  75  лет  (средний  53,7 
года). Продолжительность боли до операции колебалась от 6 меся-
цев до 10 лет (в среднем 2,7 года). Дооперационная интенсивность 
боли колебалась от 5 до 9 баллов (средняя 6,8 балла) по ВАШ. У 27 
пациентов отмечалась односторонняя боль (16 – справа, 11 – слева) 
и 8 пациентов страдали двусторонней болью.

Больные были средней возрастной группы (53,7 лет) с длитель-
ностью болевого синдрома около 3,5 года, преимущественно с одно-
сторонней боли (77%).

При проведении клинического исследования, мы обращали особое 
внимание на провокацию боли и иррадиацию в соответствующие зоны 
иннервации. Провокация осуществлялась надавливанием на сустав до 
момента возникновения боли. Все пациенты подробно расспрашива-
лись о распределении боли, ее природе, динамических факторах, вли-
яющих на боль, и факторах изменяющих активность пациента. 

Локализация боли существенно различалась, и были выделены 
типы А, В и С. Тип А  (6 больных) характеризовался локализацией 
боли в области шеи, при типе В (17 больных) – боль локализовалась 
в области шеи и плеча и при типе С (12 больных) боль локализова-
лась в области шеи, плече, в области лопатки и верхней конечности.

Обработка  полученной  информации  проводилась  с  использо-
ванием  chi-squared  теста,  теста Фишера,  t-теста  и  парного  t-теста 
с использованием программы «IBMSPSS Statistics 21». Результаты 
считались статистически достоверными при p< 0.05.

Результаты исследования:  Оценка  эффективности  блокады 
медиальной ветви проводилась по ВАШ, функциональное состояние 
пациентов определялось по NDI через 1 неделю 1, 3, 6 и 12 месяцев 
после терапии.

Среднее количество процедур в течение года составило 3.3±0.95. 
Средняя продолжительность анальгезии на 1 процедуру колебалась 
от 16.8 ± 9.2 недель.
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Интенсивность боли при обращении была весьма высокой. Исход-

ный уровень по ВАШ составлял от 6 до 9 баллов, по ВАШ в среднем 
7.5±0.86. После блокады интенсивность боли уменьшалась и через 1 
неделю составляла от 1 до 4 по ВАШ, в среднем 2.1±0.55. При даль-
нейшем наблюдении интенсивность боли значительно не изменялась 
и через 12 мес. составляла в среднем 2.07±0.74 (от 1 до 5).

Оценка функционального состояния пациентов проводилась по 
NDI. Значительное, статистически достоверное (p<0.05) улучшение 
функционального  состояния  отмечено  в  послеоперационном  пе-
риоде по сравнению с исходным значением. Функциональное состо-
яние по шкале NDI составило в исходе 27.8±1.19 балла. После про-
веденной невротомии через неделю отмечено статистически досто-
верное снижение NDI до 12.9±0.69 балла, через 3 месяца 13,4±0.86, 
через 6 месяцев 13.4±1.07 балла и через 12 месяцев 13.1±1.01 бал-
ла. Все показатели были статистически достоверно ниже исходного.

Осложнения  носили  транзиторный  характер  и  при  назначении 
симптоматической  терапии  симптомы  регрессировали.  Серьезных 
осложнений в  послеоперационном  периоде  не  отмечено.

Клинический случай
Больная  Г.    64  год.,  обратилась  с жалобами на боль  в шее,  в 

правом плече. В течение 5 лет отмечает тугоподвижность шеи, тя-
жесть в шее и в правой руке. Движение улучшает состояние, боль и 
тугоподвижность уменьшается. Голову поворачивает вместе с туло-
вищем. Пальпация паравертебрально справа болезненно на уровне 
С5, С6. На МРТ (рис. 1) и признаки шейного остеоратроза, наиболее 
грубый в области С4-С5, С5-С6.

А)        Б)
Рис. 1. Больная Г. МРТ шейного отдела позвоночника.  

Спондилоартроз на уровне С5‑С6.
Примечание: А – сагиттальная проекция, Б – аксиальная проекция.
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Проведена блокада медиальной ветви на уровне С4-С5 и С5-С6. 

Состояние  значительно  улучшилось,  интенсивность  боли  по  ВАШ 
уменьшилась с 8 до 2, функциональное  состояние улучшилось с 27 
до 9 по NDI. Улучшение  состояния  сохранялось  в  течение всего 
периода наблюдения. 

Обсуждение. Настоящее исследование проведено на 35 па-
циентах, которым была выполнена терапевтическая блокада  ме-
диальной ветви в шейном  отделе позвоночника. Пациенты  стра-
дали хроническими болями в шее и в верхних конечностях, вызван-
ными патологическими изменениями в межпозвоночных суставах, 
которые  значительно  ограничивали  их  физическую  активность. 
Проведенная  терапия  продемонстрировала  значительное  умень-
шение  интенсивности боли  и улучшение их функционального со-
стояния. 

Значительное облегчение боли на 50% и более, различной про-
должительности  отмечено  у  92%  пациентов.  Функциональное  со-
стояние пациентов оценивалось по NDI и наблюдалось улучшение 
индекса  на  50%  у  79%  пациентов  в  течение  года  по  сравнению  с 
исходным его  значением. Улучшение    на    40%    отмечено    у    88% 
пациентов. 

Сочетание > 50% уменьшение интенсивности боли и > 40% улуч-
шение функционального состояния наблюдалось у 82% пациентов.

Эффективность местных анестетиков в сочетании со стероида-
ми, обеспечивающая длительный эффект [5]. На начальных этапах 
основанием для внутрисуставных инъекций местных анестетиков и 
стероидов было наличие воспаления, и местные анестетики и сте-
роиды использовались для анальгезии и лечения воспаления [4,5]. 
Настоящее исследование демонстрирует высокую эффективность 
сочетания  этих  препаратов  не  только  в  случаях  воспаления,  но 
также у пациентов с травмой. При этом следует отметить, что про-
водилась блокада нерва иннервирующего сустав, а не очага воспа-
ления. Аналогичные результаты получены при блокаде медиальной 
ветви в поясничном и шейном отделах позвоночника. Это позволяет 
говорить о нейропатическом компоненте боли в суставах в большей 
мере, чем ноцицептивном. Shah и Kaye [6] подчеркивают, что боль 
в суставах шейного отдела позвоночника носит характер  нейропа-
тической.

Выводы. Терапевтическая блокада местным анестетиком в со-
четании  с  кортикостероидами оказывает длительный  терапевтиче-
ский эффект продолжительностью 46-50 недель и требует для под-
держания эффекта 2-3 блокады в течение года. 
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Ефективність блокади медіальної гілки  
спинального нерву у лікуванні рефлекторних 

синдромів шийного остеохондрозу
В. Г. Січінава

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, 
м. Київ

Вступ. Суглоби шийного відділу хребта викликають біль у 60–
67 % пацієнтів.

Метою дослідження є визначення клінічної ефективності тера-
певтичної блокади місцевими анестетиками зі стероїдами в лікуванні 
хронічного болю у верхній частині спини.

Матеріали і методи. Оцінена ефективність блокади у 35 хворих 
з гострою та хронічною болем в шиї і в верхніх кінцівках.

Результати та висновки:  Інтенсивність болю по ВАШ знизила-
ся з 7.5±0.86 до 2.07±0.74. Функціональний стан по NDI покращився 
з 27.8±. 1.19 до 13.1±1.01 бала. Блокада місцевим анестетиком в поєд-
нанні з кортикостероїдами забезпечує тривалий терапевтичний ефект.

Ключові слова: спондилоартроз, біль в шиї, медіальна гілка.
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Medial branch block in treatment of cervical pain 

syndromes
V. H. Sichinava

Kyiv Municipal Emergency Hospital, Kyiv
Introduction. The  joints of  the cervical spine can be  the cause of 

pain in 60-67% of patients.
Aim  of  the  study  was  to  determine  the  clinical  efficacy  of  local 

anaesthetic blockade with steroids in the treatment of chronic pain in the 
upper back.

Material and methods:  the  effectiveness  of  the  blockade  was 
evaluated  in  35  patients  with  acute  and  chronic  pain  in  the  neck  and 
upper extremities.

Results and conclusions:  The  pain  intensity  on  VAS  decreased 
from 7.5±0.86 to 2.07±0.74. The functional status of NDI improved from 
27.8±1.19 to 13.1±1.01 points. The local anaesthetic blockade combined 
with corticosteroids ensures a long-term therapeutic effect. 

Key words: spondyloarthrosis, neck pain, medial branch.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РАННЬОГО РЕЦИДИВУ 
ЗАХВОРЮВАННЯ У ПАЦІЄНТОК З 

МЕТАСТАТИЧНИМ ТРИЧІ НЕГАТИВНИМ РАКОМ 
ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

С. А. Лялькін1, Н. О. Верьовкіна1, Л. А. Сивак1, 
Д. В. Варивончик2

1 Національний інститут раку, м. Київ,
2 Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ.  Тричі  негативний  рак  грудної  залози  (ТНРГЗ)  об’єднує 

в собі групу гетерогенних пухлин. Найбільш клінічно несприятливою 
є група пацієнток з ТНРГЗ, у яких прогресування хвороби з’явилось 
на протязі року після завершення комбінованого лікування, так звана 
група «раннього рецидиву».

Метою роботи є виділення групи несприятливого прогнозу у паці-
єнток із метастатичним ТНРГЗ шляхом дослідження пухлина інфіль-
труючих лімфоцитів (ПІЛ) та їх субпопуляцій (CD 4+, CD 8+ і FOXP3).

Матеріали і методи. Визначалось  прогностичне  значення  клі-
нічних,  гістологічних  та  імуногістохімічних  характеристик  пухлини, 
рівня пухлина інфільтруючих лімфоцитів (ПІЛ) та їх субпопуляцій, їх 
вплив на ризик раннього рецидиву при лікуванні 114 пацієнток на ме-
тастатичний ТНРГЗ.

Результати. Проведений аналіз  свідчить про наявність  зв’язку 
ризику виникнення рецидиву впродовж 12 міс. у пацієнток з ТНРГЗ 
з  факторними  ознаками:  рівнем  ПІЛ  та  індексом  проліферативної 
активності  Кі-67 на момент встановлення діагнозу  в матеріалі  тре-
пан біопсії (R 2 = 0,15). Встановлено, що при стандартизації за рівнем 
Кі-67, високий рівень ПІЛ зменшує ризик рецидиву до 1 року, на кож-
ну градацію досліджуваної ознаки (OR = 0,54, 95 % CІ 0,32–0,91).

Висновки. Визначено, що такі ознаки, як вік та стан менструаль-
ної функції на момент встановлення діагнозу у хворих на ТНГГЗ не 
впливають на виникнення рецидиву захворювання після завершення 
комбінованого лікування впродовж 12 міс. Підвищення рівнів ПІЛ та 
FOXP3+ лімфоцитів в  імунному  інфільтраті навколо пухлини (в ма-
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теріалі трепан-біопсії на момент встановлення діагнозу), зменшують 
ризик  раннього  рецидиву  захворювання  (р  ≤  0,01).  Запропоновано 
математичну модель прогнозування несприятливого прогнозу пере-
бігу ТНРГЗ, яка заснована на рівнях Кі-67 та ПІЛ у матеріалі трепан 
біопсії на момент встановлення діагнозу.

Ключові слова: тричі негативний рак грудної залози, ранній ре-
цидив, пухлина інфільтруючі лімфоцити, клінічний прогноз.

Вступ. Рак грудної залози (РГЗ) — найбільш поширене онколо-
гічне захворювання серед жіночого населення. В розвинутих країнах 
в структурі онкологічної захворюваності серед жінок злоякісні пухли-
ни  грудної  залози  займають  І  або  ІІ  місце  (20–25 %  серед  усіх  ви-
падків  раку).  Так,  за даними Національного  канцер-реєстру  у  2017 
р.  в  Україні  зареєстровано  14406  нових  випадків  захворювання, 
а загальна кількість померлих жінок від РГЗ становила 5851. Серед 
причин смертей жінок питома вага РГЗ найбільша  і складає майже 
20 %  [1]. Незважаючи  на  зростання  захворюваності,  смертність  від 
РГЗ в ряді  країн  знижується,  особливо серед осіб молодого  та  се-
реднього віку. Так, за даними статистичної бази SEER (Surveillance, 
Epidemiology and End Results) Національного інституту раку (США), 
5-річна виживаність при локалізованих формах РГЗ складає 98,7 %, 
а при метастатичній — 27 %. Такі результати перш за все пов’язані 
з досягненнями системної терапії РГЗ.

Успіхи терапії РГЗ швидше за все пов’язані з ефективністю стра-
тегії впливу на типові для РГЗ мішені такі як рецептори естрогенів та 
прогестерону, онкопротеїн HER-2/neu. Але це не відноситься до ба-
зальноподібного або тричі негативного РГЗ (ТНРГЗ), лікування якого 
залишається однією з найбільших проблем сучасної онкології.

Відмінною особливістю базальноподібних пухлин є висока про-
ліферативна активність та пов’язана з цим велика швидкість росту. 
Хворіють  частіше молоді жінки.  Тричі  негативний РГЗ  вирізняється 
агресивним  перебігом,  ранньою  появою  метастазів  в  лімфатичних 
вузлах та внутрішніх органах і як наслідок, найкоротшою тривалістю 
життя хворих з усіх підтипів РГЗ [2–4]. У переважній більшості випад-
ків віддалені метастази розвиваються на протязі 3 років після комбі-
нованого лікування [5].

Відомим фактом  є  те, що  термін  ТНРГЗ  об’єднує  в  собі  групу 
гетерогенних пухлин. Найбільш клінічно несприятливою є група па-
цієнток з ТНРГЗ, у яких прогресування хвороби з’явилось на протя-
зі року після завершення комбінованого лікування,  так  звана  група 
«раннього рецидиву». Ця категорія пацієнток має найгірший прогноз, 
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в більшості випадків є резистентною до хіміотерапії. В останні роки 
проводяться  клінічні дослідження, що включають пацієнток саме  із 
ранніми рецидивами ТНРГЗ [6].

Роль пухлина інфільтруючих лімфоцитів (ПІЛ) та їх субпопуляцій 
при ТНРГЗ детально вивчається в останні роки в багатьох фундамен-
тальних та клінічних дослідженнях [7-12]. ТНРГЗ, на відміну від інших 
підтипів РГЗ, є високо імуногенною пухлиною. Багатьма дослідника-
ми  доведено, що ТНРГЗ являє собою гетерогенну суміш різних пух-
лин, а наявність  інфільтрації  тканини пухлини  імунокомпетентними 
клітинами асоційовано як з відповіддю на хіміотерапію [7–9], так і з 
виживаністю [10–12]. Проте, величина лімфоцитарної інфільтрації не 
є єдиним чинником, який модулює перебіг захворювання та впливає 
на кінцевий результат лікування; фенотип лімфоцитів, які входять до 
складу імунного інфільтрату, їх співвідношення та динаміка в процесі 
лікування надає вагомий внесок в кінцевий результат.

Метою  роботи  було  виділення  групи  несприятливого  прогнозу 
у  пацієнток  із метастатичним ТНРГЗ шляхом дослідження  пухлина 
інфільтруючих лімфоцитів (ПІЛ)  та  їх субпопуляцій (CD4+ , CD8+ і 
FOXP3). 

Матеріали та  методи дослідження. Для оцінки впливу клініч-
них, гістологічних та імуногістохімічних характеристик пухлини  на ри-
зик раннього рецидиву був  проведений аналіз результатів лікування 
114 пацієнток  з ТНРГЗ.   Вивчали    зміни ПІЛ та      їх  субпопуляцій у 
хворих на момент встановлення діагнозу в матеріалі трепан-біопсії 
та в післяопераційному матеріалі. Морфологічне дослідження прово-
дилось за  стандартною методикою. Інфільтрацію пухлинної тканини 
імунокомпетентними клітинами оцінювали в препаратах пофарбова-
них гематоксиліном та еозином, аналізували у 10 полях зору та ви-
значали у відсотках наступним чином:  відсутня або слабо виражена 
(+) < 10 %, помірна (++) – 10-50 %  та значно виражена (+++) – > 50%. 

Імуногістохімічне (ІГХ) дослідження молекулярних маркерів пух-
линних  клітин  здійснювали  на  депарафінізованих  зрізах  пухлин ТН-
РГЗ з використанням таких МкАТ: Estrogen Receptor α – (Dako IS657 
Monoclonal Mouse Anti-Human Clone  1D5),  Progesterone Receptor  – 
(Dako IS068 Monoclonal Mouse Anti-Human Clone PgR 636), c-erbB-2 
Oncoprotein –(DBS DS-PDR003-A Rabbit Polyclonal Antibody to Human) 
маркер  проліферуючих  клітин  —  Ki-67(Dako  IS626,  Monoclonal 
Mouse Anti-Human  Ki-67 Antigen  Clone MIB-1),  CD4+-Лімфоцити  та 
CD8+-Лімфоцити – Mo Huanti CD4 T-Cell- Clone MT310 та MoHu anti-
CD8, T-CellClone C8/144B («DAKO», Данія). Для детекції зазначених 
білків  застосовували систему візуалізації  з використанням системи 
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детекції EnVision TM FLEX («Dako», Данія).  Результати  ІГХ  реакції 
оцінювали напівкількісним методом, шляхом підрахунку кількості по-
зитивно забарвлених клітин —  індекс мітки  (ІМ) у відсотках. CD4+, 
CD8+ та FOXP3 лімфоцити визначали  в стромі пухлини (стромальні 
CD4+, CD8+ та FOXP3)  та в зоні пухлинних клітин (перитуморальні 
CD4+, CD8+ та FOXP3). 

Первинні дані обробляли методами дескриптивної статистики та 
досліджувались методами одно- та багатофакторної моделі пропор-
ційних ризиків Кокса, достовірність відмінностей даних оцінювалась 
за коефіцієнтом Фішера.

Під час дослідження дотримувались принципи біоетики, від хво-
рих було отримано інформовану згоду на проведення досліджень.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 
Результати.  Для  виявлення  зв’язку    клінічних,  гістологічних  та 

імуногістохімічних  характеристик  з  ризиком  виникнення  рецидиву 
захворювання  протягом 1 року після комбінованого лікування було 
використано метод  побудови та аналізу логістичних моделей регре-
сії.  В  табл.  1  наведено  результати  аналізу  зв’язку  ризику  раннього 
рецидиву з клінічними  та  віковими  особливостями  хворих.

Таблиця 1
Аналіз впливу факторних ознак на ризик раннього рецидиву  

у пацієнток на ТНРГЗ   
(однофакторні логістичні моделі регресії).

Факторна ознака Коефіцієнт моделі, b±m p OR (95 % CІ)
Вік –0,005±0,021 0,82 0,99 (0,95–1,04)
Менопаузальний 
статус

+0,01±0,43 0,98 1,01 (0,44–2,33)

Стадія (за TNM‑6) +0,52±0,16 < 0,001 1,69 (1,24–2,29)
НАПХТ +0,13±0,47 0,79 1,13 (0,46–2,82)
АПХТ +0,13±0,49 0,78 1,14 (0,44–2,96)

Примітка: НАПХТ — неоад’ювантна поліхіміотерапія, АПХТ — ад’ювантна 
поліхіміотерапія.

Проведений  аналіз  лікування  114  хворих  на  ТНРГЗ  не  виявив 
впливу  віку  та  стану  менструальної  функції  на  ризик  розвитку  ре-
цидиву впродовж року. Також, у цієї категорії пацієнток не виявлено 
впливу неоад’ювантної (НАПХТ) та ад’ювантної (АПХТ) поліхіміоте-
рапії на ризик розвитку раннього рецидиву, тоді, як виявлення захво-
рювання у більш пізній стадії (згідно класифікації TNM 6-те видання) 
збільшує  шанси  (OR)  прогресування  захворювання  протягом  року 
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в середньому в 1,69 рази на кожну градацію ознаки  (95 % CI 1,24–
2,29; р<0,001).

Для виявлення зв’язку між рівнем показників ПІЛ, стромальних 
та перитуморальних CD 4+, CD 8+ та FOXP3+ лімфоцитів у інфільтра-
ті навколо пухлини в матеріалі трепан біопсії та ризиком виникнення 
раннього рецидиву було використано метод побудови та аналізу ло-
гістичних моделей регресії. Результат лікування вважався «негатив-
ним» (Y = 1) при умові, що рецидив виникав впродовж 12 місяців (n = 
23 хворих), а при безрецидивному виживанні 12 та більше місяців — 
«позитивним» (Y = 0) (n = 54 хворих).

В  табл.  2  наведено  результати  аналізу  зв’язку  ризику  ранньо-
го рецидиву з рівнем ПІЛ, стромальних та перитуморальних CD 4+, 
CD 8+ FOXP3+ лімфоцитів та показником Кі-67.

Таблиця 2
Аналіз зв’язку ризику раннього рецидиву з рівнем ПІЛ,  

CD 4+, FOXP3+ CD 8+лімфоцитів та рівня Кі‑67 у пухлинній 
тканині в матеріалі трепан біопсії хворих на ТНРГЗ 

(однофакторні логістичні моделі регресії).

Факторна 
ознака Коефіцієнт моделі, b±m p OR (95 % CІ)

CD 4-S –0,21±0,28 0,46 0,81 (0,47–1,42)

CD 4-T 0,11±0,27 0,67 1,12 (0,67–1,89)

CD 8-S –0,32±0,25 0,21 0,73 (0,45–1,19)

CD 8-T –0,30±0,24 0,91 0,74 (0,46–1,19)

FOXP3 –0,49±0,24 0,045 0,61 (0,38–0,99)

Ki-67T (%) –0,022±0,013 0,08 0,98 (0,95–1,00)

ПІЛ –0,57±0,23 0,01 0,56 (0,36–0,89)

Проведений  аналіз  свідчить  про  відсутність  зв’язку  ризику  ви-
никнення раннього рецидиву  і рівня показників стромальних та пе-
ритуморальних CD 4+ та CD 8+ лімфоцитів у лімфоїдному інфільтра-
ті  навколо  пухлини  та  рівня  Кі-67  на момент  встановлення  діагно-
зу  у  всіх  випадках  (p  >  0,05).  Виявлено  зв’язок  ризику  виникнення 
раннього рецидиву  з  рівнем ПІЛ  (р =  0,01)  та  рівнем FOXP3+  (р < 
0,05). При підвищенні рівня ПІЛ на момент встановлення діагнозу ри-
зик виникнення раннього рецидиву зменшується на кожну градацію 
зростання досліджуваного показника (OR = 0,56; 95 % CІ 0,36–0,89, 
р = 0,01).
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Слід  зазначити,  що  у  хворих  на  ТНРГЗ,  при  зростанні  рівня 

FOXP3+ лімфоцитів у імунному інфільтраті навколо пухлини в мате-
ріалі трепан-біопсії, ризик виникнення рецидиву впродовж року після 
комбінованого лікування зменшується на кожну градацію зростання 
досліджуваного показника (OR = 0,61; 95 % CІ 0,38–0,99, p > 0,05).

Також було досліджено зв’язок рівня показників ПІЛ, стромаль-
них та перитуморальних CD 4+, CD 8+та FOXP3+ лімфоцитів у інфіль-
траті навколо пухлини та рівня Кі-67 у післяопераційному матеріалі 
з ризиком виникнення раннього рецидиву (табл. 3).

Таблиця 3
Аналіз зв’язку ризику раннього рецидиву ТНРГЗ з рівнем ПІЛ, 

CD 4+, FOXP3+ CD 8+лімфоцитів та рівня Кі‑67 у пухлинній 
тканині в післяопераційному матеріалі (однофакторні 

логістичні моделі регресії).
Факторна ознака Коефіцієнт моделі, b±m p OR (95 % CІ)
CD 4-S –0,42±0,24 0,09 0,66 (0,41–1,06)
CD 4-T –0,03±0,26 0,91 0,97 (0,58–1,62)
CD 8-S –0,29±0,20 0,15 0,75 (0,50–1,11)
CD 8-T –0,29±0,22 0,20 0,75 (0,48–1,16)
FOXP3 0,17±0,27 0,53 1,18 (0,70–2,02)
Ki-67T (%) 0,010±0,010 0,31 1,01 (0,99–1,03)

Проведений аналіз свідчить про відсутність зв’язку ризику виник-
нення раннього рецидиву і рівня показників ПІЛ, стромальних та пери-
туморальних CD 4+, CD 8+ та FOXP3+ лімфоцитів у лімфоїдному  ін-
фільтраті навколо пухлини, а також рівня Кі-67 після операції (p > 0,05).

Для виявлення сукупності факторних ознак, що пов’язані  із ри-
зиком виникнення рецидиву до 1 року використано метод побудови 
багатофакторних логістичних моделей регресії. Відбір значимих оз-
нак  проводився  за  методом  покрокового  відкидання/додавання  оз-
нак (Stepwise, поріг включення p < 0,1 поров відкидання p > 0,3), на 
початку аналізу в модель включені всі факторні ознаки (до та після 
операції), що були проаналізовані в однофакторних моделях — усьо-
го 18 ознак. Після проведення відбору ознак залишилося 2 значимих 
фактори: Ki-67T та ПІЛ до операції (табл. 4). Модель побудована на 
цих ознаках адекватна (χ2 = 8,4 при 2 ступенях свободи, p = 0,01).

Проведений аналіз свідчить про наявність зв’язку ризику виник-
нення рецидиву впродовж року у пацієнток з ТНРГЗ з рівнем ПІЛ та 
індексом проліферативної активності Кі-67 на момент встановлення 
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діагнозу в матеріалі трепан біопсії; показник детермінації моделі (R 2 
= 0,15), що є свідченням наявності зв’язку середнього ступеня вира-
женості).

Встановлено, що при стандартизації за рівнем КІ-67, високий рі-
вень ПІЛ зменшує ризик рецидиву до року на кожну градацію ознаки 
(OR = 0,54, 95 % СІ 0,32–0,91, p > 0,05).

Таблиця 4
Аналіз зв’язку ризику раннього рецидиву ТНРГЗ з факторними 

ознаками (двофакторна логістична модель регресії).
Факторна 

ознака
Значення коефіцієнту 

моделі, b±m OR (95 % CІ) R 2

Ki-67-T –0,029±0,016 0,97 (0,94–1,00)
0,15

ПІЛ –0,61±0,26 0,54 (0,32–0,91)

Критичний  поріг  тесту  вибирався  методом  мінімізації  похибки 
прогнозування, при цьому ціну «хибно-негативного» та «хибно-пози-
тивного» результату вважали однаковою. При проведенні оптимізації 
встановлено, що  оптимальний  поріг  чутливості  тесту  становить — 
47,83 % (95 % СІ 26,8–69,4 %), а його специфічність — 88,89 % (95 % 
СІ 77,4–95,8 %). Прогностичність позитивного результату тесту (є ри-
зик рецидиву до 12 міс.) (PPV+) становить — 64,7 % (95 % СІ 43,5–
81,4 %),  прогностичність  негативного  результату  тесту  (PPV–)  (не-
має ризику рецидиву до 12 міс.) — 80,0 % (95 % СІ 72,8 % — 85,7 %). 
Отримана прогностична математична модель може бути виражена 
форм. 1. Критичний поріг тесту Ycrit = 0,416 (при значенні Y < Ycrit про-
гнозується задовільний результат, при Y ≥ Ycrit — результат незадо-
вільний).  Для  практичного  застосування  модель  реалізовано  у  се-
редовищі табличного процесора «Excel».

   (1)

де, X1 — рівень Ki-67T, X2 — рівень ПIЛ, а Y — імовірність виникнення 
рецидиву ТНРГЗ до 12 міс.

Висновки. Визначено, що такі ознаки, як вік та стан менструаль-
ної функції на момент встановлення діагнозу у хворих на ТНРГЗ не 
впливають на виникнення рецидиву захворювання впродовж 12 міс. 
після завершення комбінованого лікування.

Підвищення рівнів ПІЛ та FOXP3+ лімфоцитів в імунному інфільтра-
ті навколо пухлини (в матеріалі трепан-біопсії на момент встановлення 
діагнозу), зменшують ризик раннього рецидиву захворювання (р ≤ 0,01).
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Запропоновано  математичну  модель  прогнозування  несприят-

ливого прогнозу перебігу ТНРГЗ, яка заснована на рівнях Кі-67 та ПІЛ 
у матеріалі трепан біопсії на момент встановлення діагнозу.

Подальші дослідження будуть  спрямовані  на розробку  терапе-
втичної  стратегії  в  умовах  високої  ймовірності  раннього  рецидиву 
ТНРГЗ.
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Прогнозирование раннего рецидива заболевания 

у пациенток с метастатическим тройным 
негативным раком молочной железы

С. А. Лялькин, Н. О. Веревкина, Л. А. Сивак, Д. В. Варивончик
Национальный институт рака, г. Киев, 

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

Вступление. Термин тройной негативный рак молочной железы 
(ТНРМЖ) объединяет группу гетерогенных опухолей. Наиболее кли-
нически неблагоприятной является группа пациенток с ТНРМЖ, у ко-
торых прогрессирование заболевания развилось в течение года по-
сле завершения комбинированного лечения, так называемая группа 
«раннего рецидива».

Целью исследования было выделение группы неблагоприятно-
го прогноза у пациенток с метастатическим ТНРМЖ с помощью исс-
ледования роли опухоль инфильтрирующих лимфоцитов (ОИЛ) и их 
субпопуляций (CD 4+, CD 8+ и FOXP3).

Материалы и методы. Определялось прогностическое  значе-
ние клинических,  гистологических и иммуногистохимических харак-
теристик  опухоли,  уровня  опухоль  инфильтрирующих  лимфоцитов 
(ОИЛ) и их субпопуляций, их влияние на риск раннего рецидива при 
лечении 114 пациенток с метастатическим ТНРМЖ.

Результаты.  Проведенный  анализ  свидетельствует  о  наличии 
связи  риска  возникновения  рецидива  в  течение  12 мес.  у  пациенток 
с ТНРМЖ с факторными признаками: уровень ОИЛ и индекс пролифе-
ративной активности Кі-67 на момент установки диагноза в материале 
трепан биопсии  (R 2 = 0,15). Установлено, что при стандартизации по 
Кi-67, высокий уровень ОИЛ уменьшает риск рецидива до 1 года на каж-
дую градацию исследуемого признака (OR = 0,54, 95 % CІ 0,32–0,91).

Выводы. Определено,  что  такие  факторы,  как  возраст  и  на-
личие  менструальной  функции  на  момент  установления  диагноза 
у больных с ТНРМЖ не влияют на возникновение рецидива заболе-
вания  после  завершения  комбинированного  лечения  в  течение  12 
мес. Повышение количества ОИЛ и FOXP3 + лимфоцитов в иммун-
ном  инфильтрате  вокруг  опухоли  (в  материале  трепан-биопсии  на 
момент установления диагноза), уменьшают риск раннего рецидива 
заболевания  (р  ≤  0,01).  Предложена  математическая  модель  про-
гнозирования неблагоприятного прогноза течения ТНРМЖ, которая 
основана на количестве Кi-67 и ОИЛ в материале трепан биопсии на 
момент установления диагноза.
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Prognosis of early disease progression in patients  
with metastatic triple negative breast cancer

S. A. Lialkin, N. O. Veriovkina, L. A. Syvak, D. V. Varyvonchyk 
National Cancer Institute, Kyiv,

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. The term triple negative breast cancer (TNBC) comprises 
the group of heterogeneous tumours. TNBC patients with disease progression 
within a year after completion of the primary combined treatment, so-called “an 
early relapse” subgroup, have the most unfavourable clinical outcomes.

The aim of the study was to identify the group of unfavourable prog-
nosis  in patients with metastatic TNBC by evaluation of  the prognostic 
role  of  tumour  infiltrative  lymphocytes  (TIL)  and  their  subpopulations 
(CD 4+, CD 8+ and FOXP3).

Materials and methods. The prognostic role of clinical, morphologic 
and immunohistochemical tumour features in early relapse was assessed 
in 114 TNBC patients.

Results. The risk of early TNBC relapse is associated with two bio-
markers: TIL  and Ki-67  at  the  time  of  diagnosis  (R 2  =  0.15). High TIL 
(standardized by Ki-67) shows a decreased risk of early relapse (OR = 
0.54, 95 % CІ 0.32–0.91)

Conclusions. Age and menstrual status on the time of the diagno-
sis had no impact on the incidence of early TNBC relapse. High TIL and 
FOXP3+ were associated with a decreased risk of early TNBC relapse 
(р  ≤  0.01).  The mathematical model  of  unfavourable  TNBC  prognosis 
was proposed based on TIL and Ki-67 level in the biopsy material.

Key words: triple negative breast cancer, tumour infiltrative lympho-
cytes, early relapse, clinical prognosis.
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УДК 616.728.3–089.28–089.168

РЕЗУЛЬТАТИ ОДНОВИРОСТКОВОГО 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Г. І. Герцен, Г. Г. Білоножкін, А. І. Процик,  
Р. М. Остапчук, Д. В. Штонда

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

Резюме. В роботі наведені результати одновиросткового ендо-
протезування при медіальному остеоартрозі колінного суглоба у 52 
пацієнтів (54 суглоба) з середнім віком 64 роки. Оперативні втручан-
ня виконувались з використанням імплантатів «Оксфорд» (фаза 3). 
При вивченні результатів до 5 років після операції відмінні результати 
за шкалою міжнародної асоціації колінного суглоба отримані в 5,2 %, 
добрі — в 59,3 % випадків, задовільні — в 31,8 %, незадовільні 3,7 %. 
З урахуванням суворих показань до операції одновиросткового ендо-
протезування колінного суглоба її малоінвазивна техніка є органозбе-
рігаючою, скорочує терміни реабілітації пацієнтів, дозволяє досягти 
сприятливих функціональних результатів.

Ключові слова: колінний суглоб, одновиросткове ендопротезу-
вання, остеоартроз.

Вступ. Медіальний остеоартроз колінного суглоба (МОА КС) є 
поширеною патологією, вражає переважно осіб жіночої статі і за від-
сутності вчасного лікування поширюється на інші відділи суглоба — 
латеральний,  патело-феморальний  [1,  12]. Це  обумовлює  необхід-
ність раннього лікування МОА КС із застосуванням консервативних 
або хірургічних методів залежно від тяжкості патології. У відповідно-
сті з поширеною класифікацією S. Ahlback в модифікації M. A. Mont et 
al. [15], прийнято розподілення остеоартрозу колінного суглоба (ОКС) 
на п’ять стадій, хірургічне лікування прийнято при ІІ–V стадіях [1, 4]. 
Класичними варіантами хірургічних втручань є висока корегувальна 
остеотомія великогомілкової кістки, тотальне або одновиросткове ен-
допротезування колінного суглоба  (ОЕ КС). Основні  критерії для  їх 
вибору — характер і стадія МОА КС, вік і фізична активність пацієнтів 
[16, 9]. Перевагами ОЕ КС є:

1) невеликий хірургічний доступ;
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2) мінімальноінвазивний обcяг операції;
3) відсутність крововтрати;
4) збереження основної маси кістки;
5) короткий реабілітаційний період.
6) малоінвазивна хірургічна техніка;
7)  4  розміри  феморального  компонента  для  кращої  підгонки 
і щадної резекції кістки;

8)  тібіальні  компоненти  анатомічної  форми  для  оптимального 
покриття тібіального плато;

9)  меніскальні вставки нового дизайну для зведення до мінімуму 
механічних “співзіткнень”.

Уніфікація критеріїв відбору пацієнтів на операцію, а також вдо-
сконалення імплантату, інструменти і техніка операції сприяли трива-
лій “виживаності” імплантатів і поліпшенню окремих функціональних 
результатів [2, 7, 11].

Мета дослідження  —  вивчити  результати  ОЕ  КС  у  пацієнтів 
з МОА КС.

Матеріали і методи. За період з 2009 по 2019 рр. спостережен-
ня охоплюють 52 пацієнтів (54 суглоби) з середнім віком 64 роки (від 
55 до 79 років), яким у клініках кафедри ортопедії і травматології № 1 
НМАПО  імені  П. Л. Шупика  виконано  ОЕ  КС  імплантатом  “Oxford” 
(фаза 3) з використанням загальноприйнятої малоінвазивної техніки 
при МОА КС ІІ–ІV ступеня за класифікацією S. Ahlback. Пацієнтів жі-
ночої статі було 40, чоловічої — 12.

Під час операції у віковому періоді 55–64 роки було 34 людини, 
65–73 роки — 18. При цьому МОА КС ІІ ступеня було виявлено у 9 
випадках, ІІІ ступеня — у 37, ІV ступеня — у 12.

Відбір  пацієнтів  з МОА КС для ОЕ КС виконували  з  урахуван-
ням  суворих  показань,  відмічених  в  роботах  S. H. White  et  al.  [17], 
G. N. Keys et al. [8]. Всі пацієнти перед операцією мали інтактну пе-
редню схрещену зв’язку, згинальна контрактура гомілки не переви-
щувала  15°.  Наявність  остеоартрозу  патело-феморального  відділу 
суглоба не вважали прямим протипоказанням до операції.

Протипоказаннями для операції були:
–  ОА латерального відділу колінного суглоба,
–  передня нестабільність,
–  фіксована згинальна контрактура гомілки понад 15°,
–  варусна деформація гомілки, яка пасивно не усувається.
При рентгенологічному дослідженні  крім  двох  стандартних 

рентгенограм колінного суглоба в положенні стоячи виконували пе-
редньо-задню  “варус-стресову” рентгенографію для оцінки  ступеня 
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“зношення”  суглобового  хряща  медіального  відділу  колінного  суг-
лоба. Середня величина тібіо-феморального кута у пацієнтів перед 
операцією становила 2,8±0,14° варуса.

Цементний “Oxford” (фаза 3) одновиростковий ендопротез колін-
ного суглоба містить кобальт-хром-молібденовий сферичний стегно-
вий компонент, плоский тібіальний компонент  і повністю конгруент-
ний  з  ними  мобільний  “меніскальний”  поліетиленовий  компонент. 
Техніка операції з використанням вдосконалених інструментів в де-
талях описана в літературі [14]. Нові інструменти дозволяють більш 
коректно  позиціонувати  компоненти  імплантатів,  досягати  кращого 
балансу  згинання-розгинання  коліна,  а  також  забезпечувати  його 
стабільність.

У перші роки нами операція виконувалась під джгутом, останні 
роки —  без  джгута.  Імплантати  встановлювали  з  короткого  досту-
пу —  від  середини  медіальної  поверхні  наколінка  до  медіального 
краю бугристості великогомілкової кістки. При цьому не порушуєть-
ся як функція розгиначів гомілки, так і супрапателярної манжети. До 
цементування імплантату виконували пульсуючий лаваж і аспірацію 
субхондріальної  кістки.  Тільки  у  7  випадках  з  54  виникла  необхід-
ність  в  гемотрансфузії.  З  перших  днів  після  операції  проводилась 
активна лікувальна гімнастика коліна, дозволялась ходьба з дозова-
ним навантаження кінцівки, повне навантаження — через 3–4 тижні. 
Пацієнтам профілактично призначались низькомолекулярні антикоа-
гулянти і антибіотики.

Після  ОЕ  КС  пацієнтів  обстежували  в  амбулаторних  умовах. 
Середній  термін  спостереження  становив  3,5  роки.  При  огляді  па-
цієнтів  враховувалось  наявність  болю,  виконувались мануальні  до-
слідження,  стандартні  рентгенограми. Результати ОЕ КС вивчались 
порівняно з даними до операції  і останнім контрольним оглядом на 
основі  клінічної  і функціональної шкал міжнародної  асоціації  коліна 
(ШМАК) [5, 13], а також післяопераційної аналогової візуальної шкали 
(ВАШ), за якою оцінюють виразність болю і якість життя пацієнтів [1].

Відповідність  позицій  компонентів  імплантату  “Oxford”  (фаза 
3) прийнятим стандартом визначалось у положенні стоячи на пере-
дньо-задній  і  боковій  рентгенограмах.  При  цьому  досліджувались 
величини  тібіо-феморального  кута,  ступінь  остеоартрозних  змін 
в неімплантованих відділах колінного суглоба. Рентгенологічно ви-
значали зв’язок цементної  “мантії” феморального  і тібіального ком-
понентів імплантату з кістковою тканиною. Наявність зони склерозу 
менше 2 мм шириною під тібіальним компонентом імплантату розці-
нювали як фізіологічну реакцію кістки. Отримані цифрові результати 
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досліджень опрацьовані статистично із застосуванням комп’ютерних 
технологій “Microsoft Excell” і “Statistica-60”.

Результати і їх обговорення. При клініко-функціональній оцінці 
колінного суглоба до  і після операції на останніх оглядах пацієнтів 
отримані такі дані. Середні показники за клінічною ШМАК становили 
відповідно  66,4±10,3  (від  56 до  75)  і  94,2±8,7  бали  (від  86 до  100) 
при р<0,05, а за функціональною ШМАК — 56,8±14,5 (від 44 до 71) і 
92,5±16,8 бали (від 70 до 100), при p<0,05 (табл. 1).

Таблиця 1
Результати ОЕКС серед 52 пацієнтів (54 суглоба) з МОА КС.

Критерій 
оцінки

До
операції

Після операції через
6  

тижнів
6  

місяців
12 

місяців
24  

місяці
>30 

місяців
ШМАК клі-
нічна 64,4±10,3 80,1±12,1 86,7±17,3 89,4±15,9 94,1±14,9 94,2±8,7

ШМАК 
функціо-
нальна

56,8±14,5 84,3±10,7 89,4±12,8 90,3±11,5 92,4±15,2 92,5±16,8

ВАШ (біль) 5,9±0,64 1,8±0,31 1,9±0,42 2,2±0,39 1,9±0,53 2,0±0,48

Амплітуда 
рухів 118,9±12,3 120,0±8,9 124,2±14,7 125,9±11,6 128,5±12,4 129,6±15,2

Вальгусний 
тібіо-фемо-
ральний кут

–2,8±0,14° 5,0±0,19° 5,0±0,2° 4,9±0,17° 4,9±0,15° 4,9±0,12°

Примітка: ШМАК — шкала міжнародної асоціації коліна, ВАШ — візуальна 
аналогова шкала.

Аналіз  дослідження  амплітуди рухів коліна  показав,  що  до 
операції  середня  величина  амплітуди  флексії  гомілки  становила 
118,9±12,3° (від 108 до 130°), у тому числі у 23 випадках (від 110 до 
135°) при р<0,05. При цьому в післяопераційному періоді не було ви-
падків обмеження розгинання гомілки.

Порівняльне дослідження виразності больової реакції  в облас-
ті  колінних суглобів за 10-бальною ВАШ показало, що якщо в доо-
пераційному  періоді  середні  показники  болю  відповідали  5,9±0,64 
бали, то після операції відмічено різке зниження больової реакції до 
2,0±0,48 балів на фінальних оглядах пацієнтів. Також слід відмітити 
повну відсутність болю у більшості пацієнтів — 40 випадків (76,9 %), 
помірний біль у 12 (23,1 %).

Виконані в пацієнтів у післяопераційному періоді рентгенологічні 
дослідження  показали,  що  позиція  феморальних  компонентів  імп-
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лантатів була в межах допустимих положень з середнім кутом валь-
гуса 4° (від 6 вальгуса до 8° варуса) і середнім кутом екстензії 1° (від 
4 екстензії до 2° флексії). Позиція феморального компонента також 
відповідала механічній осі  стегна у 34 випадках  і  була латеральні-
ше цієї осі в середньому на 2 мм (від 22 мм латеральніше до 4 мм 
медіальніше) — у 18 випадках. Положення тібіального  компонента 
імплантату було  конгруентно  з феморальним у фронтальній  (меді-
ально-латерально) і сагітальній (спереду-назад) площинах. Винятки 
склали 2 випадки, коли мало місце невідповідність передньо-задніх 
розмірів  тібіального  і феморального  компонентів  імплантатів  у ме-
жах 3–5 мм. Що стосується положення поліетиленового меніскально-
го компоненту, то він був конгруентний з тібіальним і феморальним 
компонентом в  усіх  пацієнтів.  Усі  компоненти  імплантатів  зберегли 
свою позицію під час фінальних оглядів пацієнтів. В одному випадку 
спостерігалась медіальна нестабільність колінного суглоба та інтер-
позиція тібіального компонента імпланта, що було обумовлено пору-
шенням техніки операції з пошкодженням медіальної колатеральної 
зв’язки. У іншому збереження варусної деформації. В обох випадках 
в подальшому було проведено тотальне ендопротезування колінних 
суглобів з позитивним результатом.

Результати наших досліджень показали, що МОА КС типовий для 
людей середнього  і літнього віку з активним образом життя. Рідше 
патологія  зустрічається  у людей  старечого  віку. У літературі  немає 
консенсуса відносно віку пацієнтів з МОА КС і залежно від віку пока-
зань та протипоказань до ОЕ КС. Разом з тим, ряд даних літератури 
свідчить про гірші віддалені результати операцій у молодих пацієнтів, 
і кращих — у активних пацієнтів середнього і літнього віку [13, 16].

На  нашу  думку,  ретельний  відбір  пацієнтів  для  ОЕ  КС  є  пер-
шим  важливим фактором для  досягнення  сприятливих  віддалених 
результатів операції.  Ідеальні  кандидати для ОЕ КС мають такі ха-
рактеристики патології:  ізольований ОА медіального відділу коліна, 
інтактну ПЗЗ, флексійну  контрактуру  гомілки  менше  15°,  інтактний 
хрящ у латеральному відділі коліна, відсутність фіксованої варусної 
деформації коліна, відсутність анамнезу запалення суглоба, включа-
ючи ревматоїдний гонартрит. Такої думки дотримуються і ряд інших 
авторів [12, 16].

Другим важливим фактором, який впливає на результати ОЕ КС 
є сурове дотримання техніки операції. За даними літератури числен-
ні незадовільні результати ОЕ КС пов’язані з помилками в хірургіч-
ній техніці, у тому числі некоректній установці і нестабільній фіксації 
імплантатів, невідповідності розмірів імплантатів один відносно іншо-
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го, а також виросткам стегнової і великогомілкової кісток [4, 9]. Реліз 
медіальної колатеральної зв’язки коліна з метою усунення варусної 
деформації  небажаний,  оскільки  може  призводити  до  гіперкорекції 
деформації,  дислокації  меніскального  компоненту,  розвитку ОА  ін-
ших відділів колінного суглоба [10, 15]. Важливим у техніці операції 
є балансування кутів згинання, розгинання гомілки, підбір адекватної 
товщини меніскального компоненту. У наших спостереженнях вста-
новлення компонентів одновиросткового ендопротезу колінного суг-
лоба відповідала прийнятим функціональним і рентгенологічним кри-
теріям і не змінювалась протягом динаміки спостереження пацієнтів.

Висновки. Таким  чином  результати  проведених  спостережень 
дають основу для таких висновків:

1.  Остеоартроз медіального відділу колінного суглоба є типовою 
патологією  пацієнтів  середнього  і  літнього  віку,  які  ведуть  активне 
життя. Захворювання рідше зустрічається у пацієнтів молодого і ста-
речого віку.

2.  Врахування показань до операції одновиросткового ендопро-
тезування медіального відділу коліна, при відсутності остеоартрозу 
його  латерального  відділу,  нестабільності,  флексійної  контрактури 
і  сурового дотримання  техніки  терапії  створюють умови для досяг-
нення сприятливих функціональних результатів у пацієнтів.

3.  Вдосконалені інструменти і імплантати “Oxford” (фаза 3) для 
одновиросткового  ендопротезування  колінного  суглоба  дозволяють 
хірургам з малоінвазивного хірургічного доступу виконувати коректну 
та економну резекцію виростків стегна та великогомілкової кістки, до-
сягати необхідного балансу кутів згинання-розгинання гомілки, адек-
ватно встановлювати компоненти імплантатів, знизити ризик дисло-
кації мобільного меніскального компоненту.

4.  Загальноприйнята малоінвазивна техніка операції одновиро-
сткового ендопротезування колінного суглоба супроводжується міні-
мальною крововтратою, скорочує строк реабілітації пацієнтів, є орга-
нозберігаючим втручанням для випадків, коли в перспективі виникає 
необхідність тотального ендопротезування.
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Результаты одномыщелкового эндопротезирования 
коленного сустава.

Г. И. Герцен, Г. Г. Белоножкин, А. И. Процик, Р. Н. Остапчук, 
Д. В. Штонда

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

Резюме.  В  работе  приведены  результаты  одномыщелково-
го  эндопротезирования  при  медиальном  остеоартрозе  коленного 
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сустава у 52 пациентов (54 сустава) со средним возрастом 64 года. 
Оперативные вмешательства выполнялись с использованием имп-
лантатов «Оксфорд»  (фаза 3). При изучении исходов до 5 лет по-
сле операции отличные результаты по шкале международной ассо-
циации коленного сустава получены в в 5,2 %, хорошие — в 59,3 % 
случаев, удовлетворительные — в 31,8 %, неудовлетворительные 
3,7 %. С учетом строгих показаний к операции одномыщелкового ен-
допротезирования коленного сустава ее малоинвазивная техника яв-
ляется органосберегающей, сокращает сроки реабилитации пациен-
тов, позволяет достигнуть благоприятных функциональных исходов.

Ключевые слова: коленный сустав, одномыщелковое эндопро-
тезирование, остеоартроз.

Outcomes of unicompartmental knee replacement
G. I. Hertsen, G. G. Bilonozhkin, A. I. Protsyk, R. N. Ostapchuk, 

D. V. Shtonda
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv
Summary. This paper presents the outcomes of unicompartmental 

arthroplasty for medial osteoarthritis of the knee joint in 52 patients (54 
hips) with a mean age of 64 years. Surgeries were performed with  the 
Oxford knee implants (phase 3). While studying five-year outcomes using 
the Knee Society Score,  5.2 % of  cases were  found  to  have  excellent 
outcomes, 59.3 % — good, 31.8 % — fair, and 3.7 % — unsatisfactory. 
Conditioned upon strict adherence to indications for surgery, a minimally 
invasive  technique  of  unicompartmental  knee  joint  replacement  is 
an  organ-saving  intervention,  which  reduces  the  period  of  patients’ 
rehabilitation and ensures favourable functional outcomes.

Key words: knee join, unicompartmental replacement, osteoartrosis.
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Вступ. Як відомо, у пацієнтів з патологією кульшового суглобу 

спостерігається порушення ритму ходи через значну асиметрію фаз 
опорного  і переносного часу кроку. При прогресуванні  захворюван-
ня і розвитку деформації голівки стегна темп ходи хворого сповіль-
нюється, всі фази кроку збільшуються, що дозволяє зменшити біль 
в ураженому суглобі при опорі на ногу. В результаті навантаження на 
м’язи ніг знижується, зменшується м’язова маса (атрофія м’язів) не 
тільки кінцівки з ураженим суглобом, але і здорової кінцівки, а асиме-
трія розрахункових показників циклу кроку корелює зі  збільшенням 
рухового навантаження [3, 4].

Ендопротезування кульшового суглоба (ЕКС) є ефективним і ча-
сто єдиним способом відновлення втраченої функції кінцівки: опороз-
датності стегна, досягнення достатньої амплітуди рухів, позбавлення 
пацієнта від болю, кульгавості, повернення його до активного спосо-
бу життя [1, 2]. Різноманітні моделі ендопротезів  і способи хірургіч-
ного втручання, що використовують для цієї мети, дають можливість 
після оперативного лікування повернути хворим нормальну ходу [6, 
10]. Водночас, незважаючи на досягнуті успіхи, більшість експертів, 
за даними інструментальних методів дослідження біомеханіки ходи, 
відмічають, що  при  добрих  результатах  лікування  природний  темп 
ходи  хворого  залишається  зниженим  протягом  кількох  років  після 
операції, навантаження на оперовану кінцівку при ході та сила м’язів 
зменшені, а тривалість перенесення стопи, обчислена у відсотках до 
тривалості кроку, є істотно більшою на боці встановлення ендопро-
тезів, ніж на непротезованому боці. За узагальненими даними, після 
виконаного  ЕКС  у  цілому  відзначається  позитивна  тенденція,  але 
відхилення біомеханічних параметрів, що зберігаються, свідчать про 
дефіцит локомоторної функції [5, 9]. При цьому, дослідження, де по-
рівнюють біомеханічні результати після ЕКС за використання різних 
хірургічних підходів нечисленні та часто мають суперечливий харак-
тер [7, 8, 11, 12].

Мета дослідження. Кількісна оцінка характеристик ходи і опор-
ної функції нижніх кінцівок пацієнтів до і після тотального ЕКС з вико-
ристанням різних оперативних доступів.

Матеріали і методи. Для об’єктивної  кількісної  оцінки опорної 
функції  нижніх  кінцівок  120  пацієнтів  після ЕКС  (з  них  60  пацієнтів 
оперовано з передньо-латерального та 60 хворих із задньо-латераль-
ного доступів), на базі лабораторії біомеханіки Державної установи 
«Інститут травматології та ортопедії НАМН України», атестованої ДП 
«Укрметртестстандарт» (Свідоцтво ПТ-72/15 від 12.03.2015 р.), вико-
нали біомеханічні дослідження за методикою опорних реакцій з вимі-
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рюванням силових величин та часових параметрів ходи. Оцінювали 
функціональний стан нижніх кінцівок в акті ходи для моніторингу ди-
наміки відновлювальних процесів після тотального ЕКС. Досліджено 
показники опорних реакцій 120 пацієнтів у доопераційному періоді, 
в  раннньому  післяопераційному  (через  3  тижня)  та  у  віддаленому 
післяопераційному (через 4 місяці) періодах після ЕКС. З них 60 па-
цієнтам оперативне втручання виконане з передньо-латерального та 
60 хворим із задньо-латерального операційних доступів.

За методикою опорних реакцій (ОР) пацієнт рухався звичною хо-
дою та по черзі наступав на поверхню динамометричних платформ, 
при цьому сили, що діють на платформи, викликали відповідні реак-
ції опори, вектори яких направлені в трьох взаємо-перпендикулярних 
напрямах — вертикальному  (Z), поздовжньому  (Y)  та поперечному 
(X) (рис. 1).

   

Рис. 1. Вектори реакцій опори (а) та обертальні моменти(В) у 
вертикальному (Z), поздовжньому (Y) та поперечному (X) напрямах.

Сили,  що  діють  на  платформи,  сприймаються  вмонтованими 
у платформи трьох-площинними тензометричними датчиками. Реє-
стрували та оцінювали динаміку відновлювальних процесів за сило-
вими та часовими параметрами вертикальної складової (сила, спря-
мована вгору) опорних реакцій.

Методику дослідження з реєстрації опорних реакцій в акті ходи 
виконували в наступній послідовності:

• після  запуску  програми  «Опорні  реакції»  вносили  паспортні 
дані обстежуваного з точним діагнозом (рис. 2).

• пацієнт  за  допомогою оператора  встановлював  обидві  стопи 
по  центру  електротензодинамометричної  платформи  та  реє-
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стрували його масу, показники якої зберігалися у програмі для 
подальших обчислювань;

• пацієнт за допомогою оператора розміщувався у вихідному по-
ложенні на початку біомеханічної доріжки;

• за командою пацієнт починав рухатись по біомеханічній доріж-
ці звичною ходою без додаткових засобів опори та послідовно 
лівою  та  правою  ногою  наступав  на  електротензодинамоме-
тричні платформи;

• під час проходження обстежуваного по динамометричній плат-
формі проводили реєстрацію параметрів ходи (рис. 3);

• процедуру вимірювань повторювали 3–4 рази;
• отримані усереднені показники заносили у базу даних для по-
дальшого аналізу.

Рис. 2. Робоче вікно програми «Опорні реакції».

Показники вертикальної складової опорних реакцій (сил, що ді-
ють на стопу людини з боку опорної поверхні) та тривалість загаль-
ного опорного періоду, які обрані як критерії оцінки для подальшого 
аналізу, наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Показники вертикальної складової (Z) опорних реакцій.

Силові (L) та часові (t) показники ОР у відсотках до маси 
досліджуваного та до загального періоду

Референтні 
значення

L1- величина переднього поштовху 113–115
L2- величина міжпоштовхового періоду 77,5–78,5
L3- величина заднього поштовху 112–117
t- тривалість загального опорного періоду (с) 0,89
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Рис. 3. Графіки вертикальної (Z), поздовжньої (X) та поперечної (Y) 
складових опорних реакцій.

Досліджувані  значення  можуть  значно  варіювати  залежно  від 
темпу ходи та особливостей пересування людини.

Результати дослідження. За даними реєстрації опорних реакцій 
в акті ходи у досліджених пацієнтів спостерігали динаміку зміни сило-
вих та часових показників вертикальної складової на боці ураження 
на доопераційному етапі  та в залежності від післяопераційного від-
новлювального етапу після ЕКС. Якщо у нормі вертикальна складова 
ОР має двогорбий вид з чітко вираженим переднім поштовхом, заднім 
поштовхом і мінімумом між ними (рис. 4), то типовими змінами верти-
кальної складової у пацієнтів на доопераційному етапі було спотво-
рення кривої графіку вертикальної складової ОР — зниження опорних 
характеристик переднього та заднього поштовхів на 19 % в середньо-
му в дослідній групі, у порівнянні із референтними значеннями.

У зв’язку з обмеженням рухів у кульшовому суглобі на фоні бо-
льового синдрому, графік вертикальної складової набував виду од-
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ногорбої кривої (Л-форми) з наближенням фронтів максимумів один 
до одного, за рахунок значного зниження сили опори переднього і за-
днього поштовхів  та  збільшення навантаження у міжпоштовховому 
періоді (рис. 5).

Рис. 4. Типовий вид вертикальної складової ОР у нормі 
(амплітудна характеристика).

Рис. 5. Типовий вид вертикальної складової ОР у пацієнтів на 
доопераційному етапі лікування (амплітудна характеристика).

Спостерігали зменшення часових показників загальної опори на 
уражену кінцівку на 23 % в середньому по групі, порівняно з контр-
латеральною  кінцівкою  (на 20 % менше референтних  значень), що 
відображає спробу розвантаження кінцівки на боці ураження. Опора 
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на кінцівку характеризуються асиметричними нестабільними показ-
никами, хода носить статичний, щадний характер, у зв’язку з тим, що 
навантаження кінцівки та відштовхування від опорної поверхні супро-
воджується болісними відчуттями.

На  ранньому  післяопераційному  етапі  у  групі  пацієнтів  після 
ЕКС із застосуванням передньо-латерального доступу спостерігали 
зміни біомеханіки ходи з ще більшим порушенням симетричності її 
параметрів, графік вертикальної складової також набував виду од-
ногорбої кривої (Л-форми) з наближенням фронтів максимумів один 
до одного, спостерігали ще більш виражене зниження опорних ха-
рактеристик переднього та заднього поштовхів (до 27 % в середньо-
му у  групі досліджуваних, у порівнянні  із референтними значення-
ми), а також, у міжпоштовховому періоді, за рахунок статичної опори 
на  кінцівку,  на фоні  наявності  післяопераційної  рани.  Також, мало 
місце  зменшення  часових  показників  загальної  опори  на  уражену 
кінцівку на 33 % в середньому по групі, порівняно із референтними 
значеннями (рис. 6).

Рис. 6. Типовий вид вертикальної складової ОР у пацієнтів 
на ранньому післяопераційному етапі лікування (амплітудна 

характеристика).

У віддаленому післяопераційному періоді у групі пацієнтів після 
ЕКС  із  застосуванням  передньо-латерального  доступу,  асиметрич-
ність параметрів ходи зменшувалась, графік вертикальної складової 
ОР  набував  виду  двогорбої  кривої,  з  дещо  нижчими  силовими  по-
казниками переднього та заднього поштовхів. Мало місце зростання 
опорних характеристик переднього та заднього поштовхів  (до 29 % 
в середньому у групі досліджуваних, у порівнянні із значеннями ран-
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нього післяопераційного періоду), на фоні загоєння післяопераційної 
рани, зникнення больового синдрому та відновлення функції м’язів 
(рис. 7).

Рис. 7. Типовий вигляд вертикальної складової ОР у пацієнтів у 
віддаленому післяопераційному періоді (амплітудна характеристика).

Часові  показників  загальної  опори  на  прооперовану  кінцівку 
збільшились на 46 % в середньому у групі досліджуваних, у порівнян-
ні зі значеннями раннього післяопераційного періоду та наближалися 
до нормальних значень (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка змін силових та часових показників вертикальної 

складової на боці ураження, в залежності від етапу лікування, 
після ЕКС із застосуванням переднього доступу.

Показник 
Z‑складової 

опорних реакцій

Періоди дослідження

До опера‑
ції

Ранні піс‑
ляопераційні 

терміни

Віддаленні піс‑
ляопераційні 

терміни

Референтні 
значення

L1 (передній поштовх) 91,1±5,2 % 88,0±2,4 % 107,5±2,7 % 113–115
L2(міжпоштовховий період) 95,7±3,1 % 93,0±4,5 % 84,2±1,3 % 77,5–78,5

L3(задній поштовх) 92,5±2,7 % 85,4±1,2 % 109,7±0,19 % 112–117
tзагальн 0,71±0,04 0,59±0,04 0,86±0,02 0,89

Таким чином, результатом ЕКС із застосуванням передньо-лате-
рального доступу у групі пацієнтів було зменшення асиметричності 
параметрів ходи, що супроводжувалося зміною силових та часових 



127Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ
показників  вертикальної  складової  ОР  з  наближенням  значень  до 
норми у віддалені післяопераційні терміни. Спостерігали зростання 
показників переднього та заднього поштовхів (L1 та L2) — на 18 % та 
18,5 % відповідно, у порівнянні з доопераційним періодом, зменшен-
ня значень показників міжпоштовхового періоду — на 12 %, зростан-
ня показників часу загальної опори — на 21 %.

Аналогічні зміни показників вертикальної складової ОР, як і у гру-
пі пацієнтів після ЕКС із застосуванням передньо-латерального до-
ступу,  відбувалися  й  у  пацієнтів  яким  оперативне  втручання  було 
здійснено із задньо-латерального доступу. На ранньому післяопера-
ційному етапі у групі пацієнтів після ендопротезування із застосуван-
ням задньо-латерального доступу графік вертикальної складової та-
кож мав вигляд одногорбої кривої (Л-форми) з наближенням фронтів 
максимумів один до одного. Мало місце більш виражене зниження 
опорних характеристик переднього та заднього поштовхів, ніж це від-
бувалося при передньо-латерального доступі (до 32 % в середньому 
у  групі  досліджуваних,  у  порівнянні  із  референтними  значеннями), 
а також, у міжпоштовховому періоді, за рахунок статичної опори на 
кінцівку, на фоні наявності післяопераційної рани. Також, спостеріга-
ли зменшення часових показників загальної опори на уражену кінців-
ку на 38 % в середньому по групі, порівняно з референтними значен-
нями (табл. 3).

Таблиця 3
Динаміка змін силових та часових показників вертикальної 

складової на боці ураження, в залежності від етапу лікування, 
після ЕКС із застосуванням заднього доступу.

Показник 
Z‑складової 

опорних реакцій

Періоди дослідження

До операції
Ранні піс‑

ляопераційні 
терміни

Віддаленні 
післяопера‑

ційні терміни

Референтні 
значення

L1(передній поштовх) 91,1±5,2 % 76,8±3,1 % 103,1±1,3 % 113–115

L2(міжпоштовховий період) 95,7±3,1 % 86,1±3,3 % 82,2±4,0 % 77,5–78,5

L3(задній поштовх) 92,5±2,7 % 78,4±1,8 % 101,9±4,9 % 112–117
tзагальн 0,71±0,04 0,55±0,03 0,83±0,01 0,89

У віддаленому післяопераційному періоді у групі пацієнтів після 
ЕКС  із застосуванням заднього доступу асиметричність параметрів 
ходи була більшою, ніж це мало місце при ендопротезуванні  із  за-
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стосуванням  передньо-латерального  доступу.  Графік  вертикальної 
складової ОР набував виду двогорбої кривої, з дещо нижчими сило-
вими показниками переднього  та  заднього поштовхів. Відновлення 
опорної функції кінцівки відбувалось із зростанням характеристик пе-
реднього та заднього поштовхів  (до 21 % в середньому у дослідній 
групі, у порівнянні  із значеннями раннього післяопераційного періо-
ду),  на фоні  загоєння  післяопераційної  рани,  зникнення  больового 
синдрому та відновлення функції м’язів.

Часові  показники  загальної  опори  на  прооперовану  кінцівку 
збільшились на 50 % в середньому у групі досліджуваних, у порівнян-
ні із значеннями раннього післяопераційного періоду та наближалися 
до нормальних значень (табл. 3).

Таким  чином,  результатом  ЕКС  із  застосуванням  задньо-лате-
рального доступу було зменшення асиметричності параметрів ходи, 
що супроводжувалося зміною силових та часових показників верти-
кальної складової ОР з наближенням значень до норми. У віддале-
ні післяопераційні терміни спостерігали зростання показників пере-
днього та заднього поштовхів (L1 та L2) — на 13 % та 10 %, відповід-
но, у порівнянні з доопераційним періодом, зменшення значень по-
казників міжпоштовхового періоду — на 14 %, зростання показників 
часу загальної опори — на 17 %.

Як  можна  спостерігати  з  отриманих  результатів  дослідження 
за методикою опорних реакцій з вимірюванням силових величин та 
часових параметрів ходи, функція опори у ранньому післяоперацій-
ному періоді втрачалась більше у пацієнтів після тотального ЕКС із 
застосуванням  задньо-латерального  доступу.  Відновлення  опорної 
функції прооперованої кінцівки при задньому доступі відбувалось по-
вільніше.

Висновки.
1.  За даними реєстрації опорних реакцій в акті ходи на ранньому 

післяопераційному етапі у пацієнтів після ЕКС із застосуванням пере-
дньо-латерального доступу виявлено зміни біомеханіки ходи з пору-
шенням симетричності її параметрів, що супроводжувалося спотво-
ренням форми графіку вертикальної складової у виді одногорбої кри-
вої  (Л-форми) з наближенням фронтів максимумів один до одного, 
вираженим зниженням опорних характеристик переднього, заднього 
поштовхів (27 %), міжпоштовхового періоду та зменшенням часових 
показників  загальної  опори на  уражену  кінцівку  (33 %). Після ендо-
протезування  із  застосуванням  задньо-латерального доступу  вияв-
лено більш виражене зниження опорних характеристик переднього, 
заднього поштовхів (32 %), міжпоштовхового періоду та зменшенням 
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часових показників загальної опори на уражену кінцівку (38 %), ніж це 
відбувалося при передньому доступі.

2.  У  віддаленому  післяопераційному  періоді  у  групі  пацієнтів 
після  ендопротезування  із  застосуванням  передньо-латерального 
доступу  виявлено  зменшення асиметричності  параметрів  ходи, що 
супроводжувалося набуттям форми графіку вертикальної складової 
ОР виду двогорбої кривої, зростанням опорних характеристик пере-
днього та заднього поштовхів (29 %), збільшенням часових показни-
ків загальної опори на прооперовану кінцівку (46 %). Після ендопро-
тезування із застосуванням задньо-латерального доступу виявлено 
більшу асиметричність параметрів ходи, ніж це мало місце при ен-
допротезуванні  із  застосуванням  передньо-латерального  доступу, 
зростання характеристик переднього  та  заднього поштовхів  (21 %), 
збільшення часових показників загальної опори на прооперовану кін-
цівку (50 %), у порівнянні зі значеннями раннього післяопераційного 
періоду.

3.  Функція опори у ранньому післяопераційному періоді втрача-
лась більше у пацієнтів після тотального ЕКС, яким хірургічне втру-
чання  здійснювали  із  застосуванням  задньо-латерального  доступу 
у порівнянні з передньо-латеральним доступом.

4.  Результатом ЕКС із застосуванням як передньо-латерально-
го, так  і  задньо-латерального доступу, було зменшення асиметрич-
ності параметрів ходи, що супроводжувалося зміною силових та ча-
сових показників вертикальної складової ОР з наближенням значень 
до норми у віддалені післяопераційні терміни. Відновлення опорної 
функції прооперованої кінцівки при задньо-латерального доступі від-
бувалось повільніше.
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Показатели опорных реакций в акте ходьбы  
у больных после тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава в зависимости от 
оперативного доступа

И. А. Лазарев, Г. И. Герцен, Д. А. Горбань
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Поражение тазобедренного сустава сопровождается 

частичной  или  полной  потерей функций  опорно-двигательного  ап-
парата, что требует медицинской реабилитации пациентов, самым 
эффективным методом которой является тотальное эндопротезиро-
вание.

Цель исследования.  Анализ  динамики  биомеханических  по-
казателей  для  оценки  эффективности  эндопротезирования  при 
использовании разных доступов.

Материалы и методы. С помощью регистрации опорных реак-
ций проанализированы силовые величины и временые параметры 
ходьбы у 120 пациентов после эндопротезирования тазобедренного 
сустава.

Выводы. Использование методики опорных реакций позволило 
объективно оценить динамику восстановления нарушенных функций 
при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием 
разных доступов.
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Ключевые слова: тазобедренный сустав, эндопротезирование, 

хирургический доступ, биомеханика, опорные реакции.

Values of supporting reactions in walking of patients 
after total hip artroplasty depending on an operative 

access
I. A. Lazarev, G. I. Hertsen, D. A. Horban

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction.  A  hip  joint  disease  is  accompanied  by  the  partial 
or  complete  loss  of  locomotor  functions,  which  requires  the  medical 
rehabilitation  of  patients.  Total  HIP  arthroplasty  is  seen  as  the  most 
effective method of rehabilitation.

Research aim. Analysis of the dynamics of biomechanical values for 
the estimation of the efficiency of total HIP arthroplasty performed using 
different accesses.

Materials and methods. By means of recorded supporting reactions, 
strength values and time parameters, walking of 120 patients after total 
HIP arthroplasty has been analysed.

Conclusions.  The  use  of  methodology  of  supporting  reactions 
allowed  objective  estimating  the  dynamics  of  recovery  of  locomotor 
functions after total HIP arthroplasty with different accesses.

Key words:  HIP  joint,  Total  HIP  arthroplasty,  surgical  access, 
biomechanics, supporting reactions.
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ВИВИХИ ГОЛІВКИ ІМПЛАНТА ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОГО 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

Г. І. Герцен, Д. В. Штонда, Г. Г. Білоножкін,  
Р. М. Остапчук, А. І. Процик

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

Резюме. В роботі  проаналізовано  972  випадки  первинного  то-
тального ЕКС  (902 пацієнта), що були виконані  в  період  з  2000 по 
2018 рік на базі клінічних баз кафедри, середній вік пацієнтів склав 
54,3  ±  12,2  років  (від  33,4  до  78,2  років).  Вивих  голівки  стегнового 
компонента виник у 71 випадку (7,3 %), з них у 55 (5,66 %) — лікуван-
ня було консервативним, у 16 (1,65 %) — оперативним. У 55 (77,5 %) 
випадках лікування полягало в консервативному усуненні вивиху, та 
періоду  реабілітації  з  поетапним  призначенням  імобілізації,  обме-
ження амплітуди рухів та навантаження протягом 3–6 місяців, після 
чого стабільність суглоба відновлювалась. У 16 (22,5 %) випадках лі-
кування потребувало оперативного вправлення вивиху та реімплан-
тації, а саме збільшення антеверсії ацетабулярного компоненту та/
або заміні компонентів та положення стегнового компоненту.

Ключові слова: тотальне ендопротезування кульшового сугло-
ба, вивих голівки ендопротеза.

Вступ. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба (ТЕКС) 
одне  з найбільш успішних реконструктивних оперативних втручань 
опорно-рухового апарату, але має певну частоту ускладнень, які ви-
никають на різних етапах післяопераційного періоду, один з яких — 
звих голівки ендопротезу. За даними літератури частота виникнення 
люксацій після первинного ТЕКС від 0,2 % до 10 %, їх частота може 
зростати до 28 % після ревізійного ендопротезування [1–3,5,7]. Про-
тягом перших 4–6 місяців після операції виникає 50–70 % всіх звихів 
голівки ендопротезу[4,6,10].

Ортопеди-травматологи  повинні  знати  про  причини,  які  збіль-
шують ризик даного ускладнення, щоб звести до мінімуму ризик ви-
никнення та наслідки даного ускладнення [9]. Фактори, що збільшу-
ють  ризик  звиху  голівки  ендопротезу,  за  даними  літератури можна 
поділити  на  декілька  категорій:  а)Захворювання  нервово-м’язового 
апарату, куди можна віднести вроджені захворювання нервової сис-
теми  (психічні  розлади,  порушення  розумового  розвитку,  слабоум-



133Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ
ство); використання нейротоксичних речовин (алкоголь, наркотики); 
б) особливості ураження кульшового суглоба (КС), що призвело до 
первинного ендопротезування: асептичний некроз голівки стегнової 
кістки, дисплазія, диспластичний коксартроз, переломи проксималь-
ного відділу стегнової кістки та їх наслідки; в) особливості хірургічно-
го лікування, такі як вибір хірургічного доступу до КС; техніка вста-
новлення компонентів ендопротеза їх розміри, форма, досвід хірур-
га[1–3,5,6–8,10–12].

Метою ендопротезування КС є досягнення оптимальної переда-
чі навантаження між стегном  і тазом в умовах багатоосьової рухли-
вості  КС  та  оптимальної м’язевої функції,  тоді  як  вивих ендопроте-
зу визначається як повна втрата контакту суглобових поверхонь між 
двома компонентами встановленого суглоба, що виникає в результаті 
втрати індивідуальних біомеханічних особливостей суглоба після ен-
допротезування[2,5,9,]. Варто зазначити, що переваги того чи іншого 
хірургічного доступу в плані кращої стабільності ендопротеза активно 
дискутуються  в  літературі,  більшість  авторів  вважають, що  частіше 
нестабільність виникає після використання задньо-латерального до-
ступу до КС[6,9,7]. Для забезпечення максимальної стабільності  го-
лівки та максимально ефективної функціональності ендопротезу, згід-
но досліджень, встановлення ацетабулярного компонента («чашки»), 
має бути з нахилом 48±10°  і антеверсією 24±10°[3,6,8,10,12]. Згідно 
даних літератури, після ТЕКС змінюються кути нахилу тазу в сагіталь-
ній площині, в результаті цього змінюються кути антеверсії та нахилу 
імплантованого  вертлюжного  компоненту[3,7,10].  При  зміні  кута  на-
хилу тазу назад більш ніж на 20° можливий задній  імпінджмент, що 
може призвести до переднього вивиху голівки стегна[3,12]. У зв’язку 
з цим, автори відзначають значення глибини кульшової западини, її 
положення  та  діаметру  голівки  стегнового  компоненту,  що  повинно 
забезпечувати стабільність суглоба при необхідному обсязі рухів — 
зовнішню ротацію в положенні розгинання кінцівки 30°і внутрішню ро-
тацію 40° в положенні згинання в КСдо 90°[7,10,13], відповідно чого 
ризик вивихів в післяопераційному періоді  знижується при викорис-
танні імплантів з головками більшого діаметру, компонентів з подвій-
ною мобільністю, різних моделей стегнових компонентів, та «чашок», 
що дозволяє інтраопераційно досягти оптимальне встановлення всіх 
компонентів ендопротезу  (довжину шийки,  кут нахилу, антеверсії  та 
ін)[6,9,12]. Дотримання біомеханічних вимог, є обов’язковою умовою 
для тривалого повноцінного функціонування ендопротезу [6,9,12].

Мета дослідження: аналіз результатів лікування вивихів голівки 
стегнового  компоненту ендопротезу після первинного ендопротезу-
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вання  кульшового  суглоба,  визначення факторів, що  сприяють  ви-
никненню даного ускладнення.

Матеріали та методи. Ми проаналізували 972 випадки первин-
ного тотального ЕКС (902 пацієнта), що були виконані в період з 2000 
по 2018 рік на базі клінічних баз кафедри, середній вік пацієнтів склав 
54,3  ±  12,2  років  (від  33,4  до  78,2  років).  Вивих  голівки  стегнового 
компонента виник у 71 випадку  (7,3 %),  з них у 55  (5,66 %) — ліку-
вання  було  консервативним,  у  16(1,65 %)  –оперативним. Серед  71 
пацієнта, у яких виник вивих, жінок було –38 (53,5 %) у віці 37,2 до 
72,4 років (середній вік 56,0 ± 4,1 рік), чоловіків –33(46,5 %) у віці 44,2 
до 64,8 років (середній вік 57,0 ± 2,1 рік). Показаннями до первинного 
тотального ЕКС, серед пацієнтів з вивихом голівки ендопротеза, були 
коксартроз 3 стадії за Kellgrenat Lawrence- 42 (59,1 %), асептичний не-
кроз головки стегнової кістки 3–4-й стадії згідно Association Research 
Circulation  Osseous–  13  (18,3 %),  диспластичний  коксартроз  —  6 
(8,5 %), переломи  і несправжні суглоби шийки стегнової кості — 10 
(14,1 %). Фактори, що сприяли виникненню вивихів визначались на 
підставі  даних  передопераційного  клініко-рентгенологічного  обсте-
ження,  інтраопераційних  особливостей  встановлення  компонентів 
ендопротеза, реабілітаційного періоду.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних про-
водився за методами описової та непараметричної статистики в се-
редовищі додатків CalcOpenOffice. org 3.2, E-Ortho Database. З метою 
вивчення факторів, що впливають на ризик виникнення вивиху ендо-
протезу ми аналізували стать, вік, загальний стан хворих, первинний 
діагноз, тип доступу до КС, діаметр головки стегнового компонента, 
давність вивиху, його причини та способи усунення.

Інтраопераційно всім пацієнтам виконувалась перевірка стабіль-
ності імплантів ендопротеза, яка передбачала оцінку якості фіксації 
та  співвідношення  розташування  ацетабулярного  і  стегнового  ком-
понентів.  Візуально  перевіряли  відсутність  імпіджменту між  заднім 
краєм «чашки»  і шийкою  імплантату  або  великим вертлюгом,  амп-
літуду рухів суглоба та стабільність фіксації голівки стегнової кістки 
в вертлюжній западині при зовнішній та внутрішній ротації, згинанні 
у  кульшовому суглобі  та тракції по осі стегна. У 63  (88,7 %) випад-
ках вивих стегна виник протягом перших 3–7 тижнів після операції, 
у 31 (43,7 %) вивихи рецидивували від 2 до 6 разів. З метою вивчення 
впливу діаметру  голівки стегнового  компоненту, ми проаналізували 
частоту вивихів серед пацієнтів, яким було встановлені ендопротези 
з діаметром голівки 28 мм 9 і більшого діаметру. Серед 592 випадків 
встановлення ендопротезів з діаметром голівки 28 мм (перша група), 
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вивихи спостерігалися у 51 випадку (8,6 %), тоді як серед 380 випадків 
де були встановлені голівки діаметром 32–36 мм вивихи виникли у 20 
(5,3 %) випадках (друга група). Для пацієнтів першої групи характер-
ним було рецидиви вивиху кількістю 3–6 разів, у другої групи — 1–3 
рази. У 55 (77,5 %) випадках лікування полягало в консервативному 
усуненні  вивиху,  та періоду реабілітації  з  поетапним призначенням 
імобілізації,  обмеження  амплітуди  рухів  та  навантаження  протягом 
3–6  місяців,  після  чого  стабільність  суглоба  відновлювалась.  У  16 
(22,5 %) випадках лікування потребувало оперативного вправлення 
вивиху та реімплантації, а саме збільшення антеверсії ацетабуляр-
ного компоненту та/або заміні компонентів та положення стегнового 
компоненту.

Серед причин, які призводили до вивиху голівки ендопротезу були:
1.  Порушення режиму рухів в прооперованому суглобі — який 

залежав від хірургічного доступу. У 56 (78,87 %) випадках виник за-
дній вивих після задньо-латерального доступу в результаті надлиш-
кової внутрішньої ротації та згинання стегна. У 15 (21,1 %)випадках 
виник  передній  вивих  після  використання  передньо-латерального 
доступу в результаті надлишкового розгинання та зовнішньої ротації 
стегна. При цьому, вивихи у 59 (831 %) випадках виникли у пацієнтів, 
які мали надмірну масу тіла, відносились до літнього або старечого 
віку, з порушенням свідомості, що було пов’язано з більшою гіподи-
намією, гіпотрофією м’язів та відносною не контрольованістю під час 
рухів у ліжку, особливо під час піднімання з ліжка та повернення у по-
ложення лежачи;

2.  Серед умов пов’язаних із складністю виконання ендопротезу-
вання та змінами прилеглих тканин, ми віднесли — контрактури і ди-
сбаланс м’язів ділянки тазу і КС, постопераційна гіпотрофія м’язів та 
навпаки надлишковий м’язевий  та  зв’язково-капсульний  тонус,  про 
що свідчить виникнення вивихів у 42 (59,1 %) хворих після ендопро-
тезування на фоні тривалого захворювання на коксартроз, що прояв-
лялось тривалою відмінністю довжини нижніх кінцівок з викривлен-
ням хребта, стегнової кістки, колінного суглоба та гомілки і сталою, 
адаптивною зміною біомеханіки ходи, яка змінювалась в післяопера-
ційному періоді.

3.  Функціональні  зміни  та  невідповідність  анатомічних  структур 
після попередніх оперативних втручань, а саме корегуючих остеото-
мій кісток тазу та проксимального відділу стегнової кістки при важких 
формах дисплазії кульшового суглоба, оперативного лікування пере-
ломів та вивихів кульшового суглоба з послідуючим розвитком коксар-
трозу, псевдоартрозу, асептичного некрозу та інших ускладнень.
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Висновок. Проведено аналіз частоти, причин і методів лікуван-

ня вивихів головки стегнового компонента після ТЕКС. Встановлено 
фактори, що потенційно сприяють виникненню вивихів головки ендо-
протеза: діаметр головки, при цьому чим менший діаметр голівки тим 
більший ризик  її  вивиху,  порушення  техніки  хірургічного втручання, 
недотримання рухового режиму в післяопераційному періоді, супут-
ня патологія — надлишкова вага, літній та старечий вік, порушення 
свідомості.

При виконанні ендопротезування кульшового суглоба необхідно 
дотримуватись техніки встановлення всіх  компонентів ендопротезу, 
особливу увагу приділяти нахилу та антеверсії ацетабулярного ком-
поненту.

Пацієнти,  які  попередньо  перенесли  оперативні  втручання  на 
відповідному кульшовому суглобі потребують більш ретельне пере-
допераційне  плануваннята  більш  тривале  і  ретельне  ортопедичне 
спостереження  та  реабілітацію  протягом  перших  тижнів  після  опе-
ративного лікування. У пацієнтів з дисплазією суглобової западини, 
з метою зменшення ризику вивихів бажано використовувати ацета-
булярний компонент з антилюксаційним виступом (10°, 20°), стегно-
вий компонент (ніжка) має встановлюватись в обов’язковому порядку 
в положенні антеторсії.
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Вывихи головки импланта после тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава

Г. И. Герцен, Д. В. Штонда, Г. Г. Белоножкин, Р. М. Остапчук,
А. И. Процик

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

Резюме. Тотальное эндопротезирование тазобедренного суста-
ва одно из наиболее успешных реконструктивных оперативных вме-
шательств опорно-двигательного аппарата, но имеет определенную 
частоту осложнений возникающих на различных этапах послеопера-
ционного периода, один из которых — вывих головки эндопротеза. 
По данным литературы частота возникновения люксаций после пер-
вичного ТЕКС от 0,2 % до 10 %, их частота может возрастать до 28 % 
после ревизионного эндопротезирования. В течение первых 4–6 ме-
сяцев после операции возникает 50–70 % всех вывих головки эндо-
протеза. Ортопеды-травматологи должны знать о причинах которые 
увеличивают  риск  данного  осложнения,  чтобы  свести  к  минимуму 
риск возникновения и последствия данного осложнения.

В работе проанализированы 972 случая первичного тотального 
ЭКС (902 пациента), выполненных в период с 2000 по 2018 год на 
базе  клинических баз  кафедры,  средний возраст пациентов соста-
вил 54,3 ± 12,2 лет (от 33,4 до 78,2 лет). Вывих головки бедренной 
компонента возник в 71 случае  (7,3 %), из них в 55  (5,66 %) — ле-
чение  было  консервативным,  у  16  (1,65 %) —  оперативным.  В  55 
(77,5 %) случаях лечение заключалось в консервативном устранении 
вывиха, и периода реабилитации с поэтапным назначению иммоби-
лизации, ограничения амплитуды движений и нагрузки в течение 3–6 
месяцев, после чего стабильность сустава восстанавливалась. В 16 
(22,5 %) случаях лечение требовало оперативного вправления выви-
ха и реимплантации, а именно увеличение антеверсииацетабуляр-
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ного компонента и / или замене компонентов и положения бедрен-
ного компонента.

Ключевые слова: тотальное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава, вывих головки эндопротеза.

Dislocations of the head of the implant after total hip 
arthroplasty

G. I. Hertsen, D. V. Shtonda, G. G. Bilonozhkin, R. M. Ostapchuk,
A. I. Protsyk

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Summary. Total hip  joint  replacement  is one of  the most success-
ful reconstructive surgical  interventions on the musculoskeletal system, 
which, however, has a certain incidence of complications, including a dis-
location of the head, which can occur at different stages of the postoper-
ative period. According to the literature, luxation rates after primary total 
hip arthroplasty  (THA)  range  from 0.2 %  to 10 %, while  their  frequency 
can increase up to 28 % after revision arthroplasty. 50–70 % of all disloca-
tions of the endoprosthesis head occurs within the first 4–6 months after 
surgery. Traumatologists should be aware of the causes that increase the 
risk of this complication in order to minimize the risk of occurrence and 
the negative outcomes.

The paper offers an analysis of 972 cases of primary THA (902 pa-
tients) performed between 2000 and 2018 in the clinical sites of the de-
partment. The average age of the patients was 54.3 ± 12.2 years (from 
33.4 to 78.2 years). Dislocation of the femoral head occurred in 71 cases 
(7.3 %),  of which  in  55  (5.66 %)  the  treatment was  conservative;  in  16 
(1.65 %)  it was operative.  In 55  (77.5 %) cases,  the  treatment  included 
conservative  elimination  of  dislocation,  and a  rehabilitation period with 
a phased assignment of immobilization, limiting the amplitude of move-
ments and load for 3–6 months, after which the stability of  the joint re-
stored. In 16 (22.5 %) cases, the treatment required prompt reduction of 
dislocation and reimplantation, namely an increase in the anteversion of 
the acetabular component and / or the replacement of components and 
the position of the femoral component.

Key words: total hip arthroplasty, dislocation of the endoprosthesis head.
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У ХВОРИХ НА АДЕНОМУ ГІПОФІЗА В РАННІЙ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
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НАМН України», м. Київ
Вступ. Аденома  гіпофіза  —  доброякісне  новоутворення 

 хіазмально-селярної області, розвивається з клітин передньої долі гі-
пофіза. Поширеність  аденом  гіпофіза  складає  12–15 % всіх  внутріш-
ньочерепних пухлин. Окорухові порушення (ОРП) виникають при роз-
повсюдженні пухлини в кавернозний синус і спостерігаються у 1,4–17 % 
хворих при класичному перебігу та у 45–57 % — при інсультоподібному.

Мета роботи. Вивчити особливості відновлення окорухових по-
рушень у хворих на аденому гіпофіза в ранній післяопераційний пе-
ріод при застосуванні відновного лікування.

Матеріали та методи. Нейрохірургічні  операції  з  подальшим 
комплексним  відновним  лікуванням  ОРП  проведено  72  хворим  на 
аденому  гіпофіза,  які  знаходились на лікуванні  в  Інституті  нейрохі-
рургії в період з 2014 по 2018 рр.

Результати. В ранній післяопераційний період проведено комп-
лекс відновного лікування хворим з ОРП та відмічено позитивну ди-
наміку  відновлення  окорухових функцій  в  порівнянні  з  дооперацій-
ним станом. В першій групі відбулось відновлення ОРП у 8,3 % хво-
рих, покращення — у 83,3 %, без динаміки — у 8,3 %. В другій групі 
спостерігалось відновлення ОРП у 45,8 %, покращення — у 37,5 %, 
без динаміки — у 16,7 % хворих.

Висновки. Застосування запропонованого комплексного віднов-
ного лікування з використанням медикаментозної терапії та фізіоте-
рапевтичних методів в ранній післяопераційний період є ефективним 
та сприяє покращенню якості життя хворих.

Ключові слова: Аденома гіпофіза, окорухові порушення, відно-
вне лікування.

Вступ.  Аденома  гіпофіза  (АГ)  —  доброякісне  новоутворення  
хіазмально-селярної  області,  що  розвивається  з  клітин  передньої 
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долі  гіпофіза. Поширеність АГ  складає  12–15 % всіх  внутрішньоче-
репних пухлин [1, 3, 4].

Клінічні прояви захворювання різноманітні,  залежать від поши-
рення та  гормональної активності АГ. Найчастіший прояв захворю-
вання — порушення зорових функцій (40–65 % хворих), що обумов-
лено близькістю зорового перехресту та компресією переднього зо-
рового шляху  [2,  3,  4]. Окорухові  порушення  (ОРП)  виникають при 
розповсюдженні пухлини в кавернозний синус у 1,4–17 % хворих при 
класичному перебігу та у 45–57 % — при інсультоподібному [5, 6, 7].

ОРП більш характерні для параселяного поширення АГ та розви-
ваються в результаті стиснення або інфільтрації пухлиною медіаль-
ної стінки кавернозного синусу та його структур, що супроводжується 
ураженням III, IV, VI черепних нервів (ЧН). Паралітична косоокість су-
проводжується обтяжливим для хворих двоїнням в очах, запаморо-
ченням, головним болем, хиткістю під час ходьби, нудотою. Частіше 
зустрічається ураження окорухового нерва (III ЧН), що проявляється 
птозом, мідріазом,  обмеженням руху  очного  яблука догори,  донизу 
та досередини. ОРП розвиваються поступово з ростом пухлини, або 
раптово — при гіпофізарній апоплексії.

Покращення нейрохірургічної техніки дозволяють успішно оперу-
вати хворих на АГ, проте відновлення окорухових функцій після опе-
рації, інколи, не відбувається, або відбувається дуже повільно. Тому 
питання розробки та вдосконалення ефективних методів відновного 
лікування хворих після видалення АГ є актуальним.

Мета роботи. Вивчити особливості відновлення окорухових по-
рушень у хворих на аденому гіпофіза в ранній післяопераційний пе-
ріод при застосуванні відновного лікування.

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилось 
72 хворих на аденому  гіпофіза  з ОРП, які  знаходились на лікуван-
ні  в ДУ  «Інститут  нейрохірургії  імені  акад. А. П. Ромоданова НАМН 
України» в період з 2014 по 2018 рр.

Жінок було 30 (41,6 %), чоловіків — 42 (58,4 %). Вік обстежених 
коливався від 24 до 76 років, середній — 55,5±2,07 років.

Всім хворим проводилось клініко-неврологічне, офтальмологічне, 
отоневрологічне обстеження. Застосовували інструментальні, лабора-
торні методи дослідження, комплекс нейровізуалізуючих обстежень.

Нейроофтальмологічне обстеження включало візометрію, біомі-
кроскопію, периметрію (кінетичну та статичну), офтальмоскопію (пря-
му та зворотню).

З метою отримання об’єктивних критеріїв тяжкості ураження III, 
IV, VI ЧН та динаміки відновлення окорухових функцій проведено ви-
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мірювання кута косоокості за методом Гіршберга, за допомогою пе-
риметра та за шкалою Медокса. Об’єм рухів очних яблук визначали 
в кожному з 4-х головних напрямках в балах. За 0 балів приймали 
відсутність порушень рухів очного яблука. Обмеження рухів очного 
яблука не більше 1 мм від норми — 1 бал; на 1/3–2 бали, на 1/2–3 
бали, на 2/3–4 бали, відсутність рухів очного яблука — 5 балів. До-
сліджувалась пряма та співдружня зінична реакція на світло, ширина 
та симетричність зіниць.

Курс відновного лікування ОРП у хворих в ранній післяоперацій-
ний  період  включав  застосування  фізіотерапевтичного  та  медика-
ментозного лікування.

Статистичний аналіз проведено за допомогою комп’ютерної про-
грами «Statistica 6.0». Результати дослідження представлені у вигля-
ді середнього арифметичного та стандартного відхилення (М ± SD).

Результати та обговорення. Серед усього загалу хворих на АГ 
(894 хворих), в період з 2014 по 2018 рр, у 72  (8,1 %) хворих мали 
місце ОРП, що свідчило про поширення пухлини параселярно та ура-
ження  III,  IV, VI ЧН в  їх  інтракавернозній частині. Серед 72 хворих 
з ОРП, зорові порушення (зниження гостроти зору та/або порушення 
полів зору) було виявлено у 60 (83,3 %) хворих.

За характером росту переважали 50 (69,5 %) хворих АГ з супра-
параселярним поширенням, велетенські АГ були у 8 (11,1 %) хворих.

Під  час  оцінки  клінічних  проявів  захворювання,  хворі  з  ОРП 
(n=72) розподілені на дві умовні групи: «перша група» — з гострим 
початком захворювання, «друга група» — з поступовим початком за-
хворювання.

До першої групи включено 24 (33,3 %) хворих. У них ОРП розви-
вались поступово, в міру росту пухлини. Ізольоване однобічне ура-
ження III ЧН спостерігалось у 8 (33,3 %) хворих: часткове — у 6, пов-
не — у 2. Ізольоване однобічне ураження відвідного (VI) ЧН виявлене 
у 12 (50 %) хворих: часткове — у 10, повне — у 2. Поєднане ураження 
III, IV, VI ЧН було у 4 (16,7 %) хворих, причому у 2 пацієнтів мало дво-
бічний характер. При ураженні III ЧН (ізольованому та поєднаному) 
виявлено мідріаз у всіх пацієнтів.

Порушення  зорових  функцій  представлені  асиметричним  хіаз-
мальним синдромом — у 8  (33,3 %) хворих, різко асиметричним — 
у 12 (50 %) хворих. Змін функції зору не було у 4 (16,7 %) хворих.

До другої групи включено 48 (66,7 %) хворих, у них спостерігав-
ся інсультоподібний перебіг захворювання (гіпофізарна апоплексія). 
ОРП та зорові порушення у пацієнтів виникли раптово, на фоні різко-
го головного болю, з наступною втратою свідомості.
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Ізольоване  однобічне  ураження  III  ЧН  спостерігалось  у  22 

(45,8 %) хворих: часткове — у 16, повне — у 6. Ізольоване однобічне 
ураження VI ЧН виявлене у 10 (20,8 %) хворих: часткове — у 8, пов-
не — у 2. Двобічний парез VI ЧН був у 4 (8,4 %) хворих: частковий — 
у 2, повний — у 2. Поєднане ураження III, IV, VI ЧН мало однобічний 
характер  та  спостерігалось  у  12  (25 %)  хворих.  Мідріаз  виявлено 
у 12 (25 %) хворих: у 4 — з ізольованим ураженням III ЧН та у 8 — 
з поєднаним.

Хіазмальний  синдром  мав  симетричний  характер  у  6  (12,5 %) 
хворих, асиметричний — у 12 (25 %) хворих, різко асиметричний — 
у 10 (20,8 %) хворих. Сліпота на одне око спостерігалась у 6 хворих, 
двобічна сліпота — у 1 хворого. Змін функції зору не було виявлено 
у 20 (41,7 %) хворих.

Усім хворим проведене нейрохірургічне лікування: видалення АГ 
транссфеноїдальним  доступом.  Курс  відновного  лікування  призна-
чали в ранній післяопераційний період з 3–7 доби, в залежності від 
клінічного  стану  пацієнта.  Курс  комплексного  відновного  лікування 
включав застосування фізіотерапевтичних методів та медикаментоз-
ної терапії і проводився протягом 10–14 днів.

Призначали  препарати,  що  покращують  мозковий  кровообіг 
з  групи  похідних  аповінкамінової  кислоти.  Ці  препарати  мають  су-
диннорозширюючу дію, покращують мікроциркуляцію в судинах, що 
харчують корінці ЧН, відновлюють кровопостачання ішемізованих ді-
лянок ЧН.

Фізіотерапевтичне  лікування  (апаратна  терапія)  передбачало 
застосовування ультразвукової терапії в імпульсному режимі 0,2 Вт/
см2  параорбітально  та  нейром’язову  електростимуляцію  (ЕС).  При 
ураженні III ЧН точковий електрод площею 1 см2 встановлювали на 
склеру в проекції верхнього, нижнього та внутрішнього прямих м’язів 
ока, а також на шкіру, в проекції м’язу, що піднімає верхню повіку. При 
ураженні VI ЧН точковий електрод встановлювали на склеру в проек-
ції зовнішнього прямого м’язу ока.

В  результаті  проведеного  лікування  у  частини  хворих  зменши-
лись та зникли скарги на двоїння. В першій групі позитивна динаміка 
та повне відновлення функцій ЧН і регрес ОРП виявлено у 2 (8,3 %) 
хворих з ураженням III ЧН. Покращення спостерігалось у 20 (83,3 %) 
хворих: у 6 (25 %) з ураженням III ЧН, у 10 (41,7 %) — VI ЧН та у 4 
(16,7 %) — з поєднаним ураженням III, IV, VI ЧН. Динаміки не було у 2 
(8,3 %) хворих з частковим ураженням VI ЧН.

В другій групі відновлення функції ЧН та регрес ОРП виявлено 
у 22 хворих (45,8 %): у 6 — при ураженні VI ЧН, у 12 — III ЧН, у 4 — 
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при поєднаному ураженні  III,  IV, VI ЧН. Покращення досягнуто у 18 
хворих  (37,5 %): у 4 — з двобічним та у 2 — з однобічним уражен-
ням VI ЧН, у 6 — з частковим та у 2 — з повним ураженням III ЧН, 
у 4 — з поєднаним ураженням III, IV, VI ЧН. Динаміка була відсутня 
у 8 (16,7 %) хворих: у 2 — при ураженні VI ЧН, у 2 — III ЧН та у 4 — 
при  поєднаному  ураженні  III,  IV,  VI  ЧН.  Необхідно  додати, що  при 
ураженні III ЧН з мідріазом (12 хворих), відновлення спостерігалось 
у  1  пацієнта  з  частковим  ураженням,  покращення —  у  4,  відсутня 
динаміка — у 7.

Таким чином, нами виявлені різноманітні варіанти ОРП у хворих 
на аденому гіпофіза. При поступовому розвитку ОРП (1 група) пере-
важало (50 %) ураження VI (відвідного) черепного нерва. В результа-
ті проведеного комплексного лікування відновлення його функції та 
регрес ОРП спостерігався у 8,3 % хворих, покращення — у 83,3 %. 
При раптовому виникненні ОРП  (2  група) частіше  (45,8 %) відбува-
лось ураження III (окорухового) ЧН. Відновлення його функції та ре-
грес ОРП досягнуто у 45,8 % хворих, покращення — у 37,5 %. Ці дані 
вказують,  що  динаміка  відновлення  окорухових  функцій  залежить 
від швидкості розвитку та тривалості існування порушень. Кращі ре-
зультати отримані, коли хворих прооперували вчасно, до виникнення 
незворотних змін в нервово-м’язовому апараті ока.

Механізм ОРП при поступовому їх розвитку пов’язаний з поши-
ренням пухлини параселярно, що викликає компресію або інфільтра-
цію пухлиною медіальної стінки кавернозного синусу та його струк-
тур. При раптовому розвитку ОРП, вплив на III, IV, VI ЧН відбуваєть-
ся, як за рахунок появи компресії або її посилення, так і за рахунок 
погіршення  кровопостачання  корінців  ЧН  за  механізмом  судинного 
обкрадання та/або вазоспазму.

У більшості хворих із ураженням III ЧН та залученням зіниці ди-
наміки  не  відбувається,  що  вказує  на  більш  виражені  ішемічні  та/
або компресійні зміни в корінці черепного нерва. Це може слугувати 
прогностичним фактором щодо відновлення ОРП в післяопераційний 
період.

Запропонований  комплекс  відновного  лікування  хворих  з  ОРП 
в  ранній  післяопераційний  період  видалення  АГ  є  ефективним  та 
сприяє більш повному відновленню окорухових функцій.

Висновки. Застосування запропонованого комплексного віднов-
ного лікування з використанням медикаментозної терапії та фізіоте-
рапевтичних методів у хворих з ОРП в ранній післяопераційний пе-
ріод видалення АГ є ефективним та сприяє покращенню якості життя 
хворих.
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Восстановительное лечение глазодвигательных 
нарушений у больных аденомой гипофиза в раннем 

послеоперационном периоде
Е. С. Егорова, В. Н. Жданова, Н. А. Гук, Н. Н. Братусь

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН 
Украины», г. Киев

Введение. Аденома  гипофиза  (АГ) —  доброкачественное  но-
вообразование хиазмально-селлярной области, растущее из клеток 
передней  доли  гипофиза.  Распространенность  АГ  составляет  12–
15 % всех внутричерепных опухолей. Глазодвигательные нарушения 
(ГДН) возникают при распространении опухоли в кавернозный синус 
у 1,4–17 % больных с классическим течением заболевания и у 45–
57 % — при инсультоподобном.

Цель работы. Изучить особенности восстановления глазодви-
гательных нарушений у больных аденомой  гипофиза в раннем по-
слеоперационном периоде  при  использовании  восстановительного 
лечения.

Материалы и методы. Нейрохирургическое лечение  с  после-
дующим комплексным восстановительным лечением ГДН проведено 
в раннем послеоперационном периоде 72 больным с аденомой ги-
пофиза, которые находились на лечении в Институте нейрохирургии 
в период с 2014 по 2018 гг.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде проведено 
комплекс  восстановительного  лечения  у  больных  с  ГДН,  отмечена 
положительная динамика восстановления глазодвигательных функ-
ций по сравнения с дооперационным состоянием. В первой группе 
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наблюдалось  восстановление  ГДН  у  8,3 %  больных,  улучшение — 
83,3 %, без динамики — 8,3 %. Во второй группе наблюдалось вос-
становление ГДН у 45,8 % больных, улучшение — 37,5 %, без дина-
мики — 16,7 %.

Выводы. Применение предложенного  комплексного восстано-
вительного лечения с применением медикаментозной терапии и фи-
зиотерапевтических методов в раннем послеоперационном периоде 
является эффективным и способствует улучшению качества жизни 
больных.

Ключевые слова: Аденома гипофиза, глазодвигательные нару-
шения, восстановительное лечение.

Rehabilitation treatment of oculomotor disorders 
in patients with pituitary adenoma in the early 

postoperative period
K. S. Ehorova, V. M. Zhdanova, M. O. Huk, N. N. Bratus

The State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute, National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine’, Kyiv

Introduction. Pituitary adenoma (PA)  is a benign neoplasm of  the 
chiasmo-sellar  area  that  grows  from  the  cells  of  the  anterior  pituitary 
gland. The prevalence of pituitary adenoma is 12–15 % of all intracranial 
tumours. Oculomotor disoders (OMD) develop in patients with the spread 
of tumour to the cavernous sinus. They arise in 1.4–17 % of patients with 
the classic types of disease and in 45–57 % with acute pituitary apoplexy.

Aim. To study the features of the rehabilitation treatment in oculomotor 
disorders resulting from pituitary adenoma in the early postoperative period.

Materials and methods. Seventy-two patients with pituitary adeno-
ma underwent neurosurgical treatment followed by the complex rehabil-
itation treatment in the early postoperative period within the period from 
2014 to 2018.

Results. Patients with oculomotor disorders  that had  received  the 
complex rehabilitation treatment in the early postoperative period showed 
positive changes,  including improved oculomotor function as compared 
with the preoperative condition. Group one showed the outcomes as fol-
lows: 8.3 % of patients had the oculomotor function recovered, 83.3 % — 
improved, and 8.3 % had no dynamics. In group two, recovery of oculo-
motor  function was observed  in  45.8 % of  patients,  improvement —  in 
37.5 %, and no dynamics — in 16.7 %.

Conclusion. When used in the early postoperative period, the pro-
posed  complex  rehabilitation  treatment,  involving medical  therapy  and 
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physiotheraputics methods scan be beneficial for patient with oculomotor 
disorders resulting from pituitary adenoma. It contributes to the improved 
quality of patients’ life after surgery.

Key words: pituitary adenoma, oculomotor disorders, rehabilitation 
treatment.
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Вступ. Визначення біохімічних аспектів прогресування міопії за-

лишається актуальним питанням в сучасній офтальмології.
Мета — визначити  біохімічні  показники  прогресування  набутої 

міопії.
Матеріал і методи. Обстежено 60 дітей з міопією слабкого сту-

пеня  та  30  умовно-здорових  дітей  без  офтальмологічної  патології. 
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Проведено  стандартне  офтальмологічне  обстеження,  визначення 
фенотипічних ознак та ступінь сполучнотканинної дисплазії, а також 
дослідження  електролітного  балансу  за  показниками магнію,  каль-
цію, натрію, калію, хлоридів та гідроксіпроліну у добовій сечі.

Результати і висновки. Встановлено зниження показника маг-
нію у добовій сечі в 2,3 рази у дітей з прогресуючою та в 1,7 рази 
зі стабільною міопією, асоційованою з сполучнотканинною диспла-
зією, а також у 1,2 рази у дітей з прогресуючою міопією без сполуч-
нотканинної  дисплазії  у  порівнянні  з  дітьми без  офтальмопатоло-
гії. Зниження рівня кальцію в 1,9 рази у добовій сечі відбувається 
тільки  у дітей  з  прогресуючою  та  стабільною формою міопії,  асо-
ційованою  з  синдромом  недиференційованої  дисплазії  сполучної 
тканини порівняно з дітьми без офтальмологічної патології. Збіль-
шення рівня гідроксіпроліну у добовій сечі в 4,8 рази відбувається 
у дітей з прогресуючою та в 3,2 рази з стабільною міопією, асоці-
йованою з сполучнотканинною дисплазією, а також в 1,9 рази у ді-
тей з прогресуючою міопією без сполучнотканинної дисплазії у по-
рівнянні  з  дітьми  без  офтальмологічної  патології.  Діагностичними 
показниками прогресування міопії визначено кількість  іонів магнію 
(≤ 2,9 ммоль/доб) та гідроксіпроліну (≥ 139,7нг/доб). Кореляційний 
зв’язок між прогресуванням міопії та кількістю магнію у добовій сечі 
склав: r= –0,66; з кількістю гідроксіпроліну у добовій сечі: r= +0,71. 
Отримані дані свідчать, що прогресуюча міопія потребує  індивіду-
альної оцінки біохімічного статусу незалежно від наявності сполуч-
нотканинної дисплазії.

Ключові слова:  міопія,  діагностика,  біохімічні  маркери,  сеча, 
діти.

Вступ. Висока  частота міопії  в  популяції  дитячого  населення, 
а також схильність до розвитку прогресування даного захворюван-
ня роблять її важливим об’єктом дослідження в медичній практиці. 
Одним з провідних патогенетичних чинників прогресування набутої 
міопії  є  ослаблення  та  розтягнення  склеральної  оболонки  ока  [1]. 
Найчастіше такі  зміни відбуваються при наявності синдрому неди-
ференційованої дисплазії сполучної тканини (СНДСТ), поширеність 
якого становить 74 % — 85 % серед дітей шкільного віку, а частота 
міопії у даній категорії дітей коливається від 36,2 % до 79,2 % [2,3,6]. 
Склеральна  оболонка  є  високоспеціалізованим  видом  сполучної 
тканини, її механічні властивості (міцність, розтяжність) значною мі-
рою залежать від концентрації білка колагену і визначаються інтен-
сивністю процесів його синтезу та розпаду [1,3]. Літературні джере-
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ла з приводу стану сполучної тканини свідчать, що дефіцит деяких 
мікроелементів ініціює порушення метаболізму у сполученій тканині 
з уповільненням синтезу колагену та посиленням катаболічних про-
цесів  [5,8].  Протягом  останніх  років  як  етіопатогенетичний  чинник 
виникнення СНДСТ розглядається дефіцит іонів магнію [8–10]. Відо-
мо, що зміст гідроксипроліну в сечі є одним прогностично значущих 
критеріїв, який вказує на порушення метаболізму  колагену, одного 
з основних видів волокон сполучної тканини [5,8]. Зазначені обста-
вини є підставою для більш детального розгляду біохімічних аспек-
тів прогресування міопії.

Мета роботи — визначити  біохімічні  показники  прогресування 
набутої міопії.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 60 дітей з міо-
пією слабкого ступеня та 30 умовно-здорових дітей без офтальмо-
логічної  патології. Письмову  інформовану  згоду отримано від  усіх 
учасників дослідження згідно з положенням Гельсінської деклара-
ції. І групу спостереження склали 30 дітей з міопією слабкого ступе-
ня та наявністю СНДСТ, ІІ групу — 30 дітей з міопією без СНДСТ, ІІІ 
групу (контрольну) — 30 умовно-здорових дітей без офтальмологіч-
ної патології. В І групі дітей прогресуюча міопія спостерігалася у 21 
дитини (35 %), стабільна у 9 дітей (15 %). В ІІ групі прогресуюча мі-
опія відзначалася у 10 дітей (16,6 %), стабільна у 20 дітей (33,3 %). 
Середній  вік  пацієнтів  у  групах  спостереження  достовірно  не  від-
різнявся, коливався від 7 до 12 років. Комплексне офтальмологіч-
не  обстеження  включало:  візометрію  без  корекції  та  з  корекцією, 
авторефрактокератометрію до та після циклоплегії, біомікроскопію, 
офтальмоскопію, оптичну біометрію ока (IOL Master 500 Сarl Zeiss, 
Німеччина), оптичну когерентну томографію сітківки (Сirrus HD-OCT 
4000 Carl  Zeiss Meditec,  Німеччина).  Оцінку  наявності фенотипіч-
них ознак дисплазії сполучної тканини верифікували по діагностич-
ним критеріям Т. Мілковска-Димитрова і А. Каркашева [4]. Синдром 
недиференційованої  дисплазії  сполучної  тканини  легкого  ступеня 
зустрічався у 17 пацієнтів (28,3 %), середнього ступеня — у 13 па-
цієнтів (21,6 %).

Стан електролітного балансу оцінювали за показниками магнію 
(Mg++), кальцію (Ca++), натрію (Na+), калію (K+) та хлоридів (Cl-) у до-
бовій сечі. Вміст натрію, калію та хлоридів визначали прямим потен-
ціометричним  методом  на  автоматичному  біохімічному  аналізаторі 
«Prestige 24i» з ISE блоком (Tokyo Boeki, Японія). Концентрацію маг-
нію  та  кальцію  досліджували  на  вказаному  обладнанні  з  викорис-
танням стандартних діагностичних наборів — MG Prestige 24i  (кат. 
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№ 4–429), Calcium Arsenazo Prestige 24i (кат.№ 4–447) виробництва 
Cormay (Польща).

Рівень  гідроксипроліну  у  добовій  сечі  досліджено  у  60  дітей, 
з яких 30 дітей з міопією та СНДСТ, 15 дітей з міопією без СНДСТ 
та 15 умовно-здорових. Дослідження гідроксипроліну проведено на 
аналізаторі  Immuno-Chem-2100 з використанням реагентів для  іму-
ноферментного  аналізу  виробництва  фірми  «Cloud-Clone  Corp.» 
(USA) згідно інструкції до набору.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили на пер-
сональному  комп’ютері  в  програмі  «STATISTICA  6.0»  (StatSoftInc., 
Ліцензія № AXXR 712D 833214FAN 5). Статистичні дані представлені 
в вигляді медіани  і межквартільного розмаху Ме (Q25; Q75). Порів-
няння даних, отриманих у групах, проводили за допомогою непара-
метричного рангового критерію Краскела — Уолліса. Вивчення зв’яз-
ків між параметрами, що досліджувались проводили за допомогою 
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (r). Для оцінки відносної яко-
сті отриманих даних був використаний ROC- аналіз, а саме — зна-
чення площі під ROC-кривою (Area Under the Curve, AUC) та 95 % ДІ. 
Результат вважався статистично значущим при значенні р<0,05.

Результати. Кількісний склад електролітів у добовій сечі у групах 
спостереження наведено у таблиці 1. Як видно з цих даних у дітей 
І  групи  спостереження  (з міопією,  асоційованою  з  сполучнотканин-
ною дисплазією) виявлено статистично значуще зниження показни-
ків магнію в середньому в 2 рази, кальцію в 1,7 рази у добовій сечі 
у  порівнянні  з  пацієнтами  ІІ  групи  (з міопією  та  без  наявності  спо-
лучнотканинної дисплазії), а також у порівнянні з контрольною гру-
пою в 2,1 та 1,9 рази відповідно (р<0,05). Вміст таких електролітів як 
калій, натрій,  хлор не мав статистично значущої розбіжності  серед 
дітей у всіх групах спостереження. Показник гідроксіпроліну у добо-
вій сечі дітей з міопією та сполучнотканинною дисплазією майже у 3 
рази перевищував показники дітей ІІ групи (без СНДСТ) та у 4,5 рази 
показники контрольної  групи  (р<0,05). У той же час у дітей  ІІ  групи 
спостерігалося достовірно значуще підвищення гідроксіпроліну в 1,5 
рази відносно здорових дітей (р<0,05).

В подальшому нас цікавило, які зміни у кількісному складі елек-
тролітів та гідроксіпроліну у добовій сечі відбуваються в залежності 
від перебігу міопічного рефрактогенезу. Кількісний склад електролітів 
та гідроксіпроліну у добовій сечі у групах спостереження в залежно-
сті від перебігу міопії наведено у таблиці 2. З даних таблиці помітно, 
що перебіг міопії відображається на деяких показниках в обох групах 
спостереження. Так, зниження рівня магнію у добовій сечі при про-
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гресуванні міопії в  групі пацієнтів з проявами системної сполучнот-
канинної дисплазії (І група) спостерігалося в 2,3 рази, а у дітей без 
наявності даного синдрому всього в 1,2 рази відносно здорових дітей 
(р<0,05). При  стабільній міопії  у  дітей  І  групи  також  виявлено  зни-
ження рівня магнію в 1,7 рази відносно пацієнтів ІІ групи та здорових 
дітей (р<0,05).

Таблиця 1
Кількісний склад електролітів та гідроксіпроліну у добовій сечі 

в групах спостереження Ме(Q25; Q75)

Показник
Групи спостереження

І група
(міопія з СНДСТ)

ІІ група
(міопія без СНДСТ)

ІІІ група
(контроль)

магній,
ммоль/доб

2,13
(1,72;2,48)⃰#

n=30

4,58
(4,29;4,83)

n=30

4,62
(4,25;5,07)

n=30

кальцій,
ммоль/доб

2,97
(2,56;3,67)⃰#

n=30

5,10
(4,69;5,81)

n=30

5,65
(5,10;6,07)

n=30

калій,
ммоль/доб

42,9
(39,3;45,9)

n=30

43,6
(42,4;47,2)

n=30

43,2
(38,4;46,8)

n=30

натрій,
ммоль/доб

125,6
(118,3;130)

n=30

124,7
(120,7;129,3)

n=30

123,3
(115,3;128,8)

n=30

хлор,
ммоль/доб

123,9
(120,8;129,3)

n=30

125,6
(121,2;127,7)

n=30

127,2
(118,1;134,2)

n=30

гідроксі-пролін,
нг/доб

194,5⃰#
(148,6;220,6)

n=30

64,5°
(54,3;73,4)

n=15

42,3
(38,3;49,7)

n=15
Примітка: ⃰р<0,05 — статистичні розбіжності між показниками І та ІІ груп; 
#р<0,05 — статистичні розбіжності між показниками І та ІІІ (контрольної) 
груп.

При прогресуючій та стабільній міопії у дітей з СНДСТ (І група) 
виявлено зниження рівня кальцію в середньому в 1,7 рази відносно 
даних дітей  ІІ  групи, а також в 1,9 рази від показників здорових ді-
тей (р<0,05). Рівень кальцію у дітей ІІ групи як з прогресуючим, так 
і з стабільним перебігом не мав достовірних відмінностей від групи 
здорових дітей (р>0,05).

Перебіг міопії майже не відображався на показниках калію, на-
трію та хлору. Змін цих показників не було ні у однієї дитини обох груп.
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Рівень гідроксіпроліну у пацієнтів І та ІІ груп виявився достовірно 

вищим, ніж в контрольній групі, як при прогресуючому перебігу, так 
і при стабільній міопії, хоча і в різному ступені. Так, у дітей з прогресу-
ючою формою міопії на фоні СНДСТ відзначено збільшення гідроксі-
проліну у 2,5 рази у порівнянні з прогресуючою міопією ІІ групи дітей 
без наявності СНДСТ та у 4,5 рази у порівнянні з контрольною групою 
(р<0,05). Всередині І групи між дітьми з прогресуючим та стабільним 
перебігом міопії  також  спостерігалася  достовірно  значуща  різниця: 
у  пацієнтів  з  прогресуючою міопією добовий рівень  гідроксіпроліну 
був у 1,5 рази вищим (р<0,05). Цікаво, що у  ІІ  групі спостереження 
з міопією без СНДСТ також відзначалася статично значуща різниця 
в показниках гідроксіпроліну в 1,3 рази між дітьми з прогресуючою та 
стабільною міопією: Ме 81,8 (73,4;84,3) нг/доб та Ме 58,2 (31,3;64,4) 
відповідно, р<0,05. Між тим значення гідроксіпроліну у дітей зі ста-
більною міопією  ІІ  групи та здоровими дітьми не мало статистично 
значущої різниці.

Для оцінки взаємозв’язку біохімічних показників з прогресуючим 
перебігом міопії проведено кореляційний аналіз з розрахунком кое-
фіцієнта рангової кореляції Спірмена (рис. 1, 2).

Кореляційний аналіз показав достовірний зворотній зв’язок між 
кількістю  магнію  у  добовій  сечі  з  прогресуванням  міопії:  r=  –0,66 
(р<0,05).  Декілька  нижчим  виявився  зворотній  кореляційний  зв’я-
зок між рівнем кальцію у добовій сечі та прогресуванням міопії: r= 
–0,38  (р<0,05),  (рис. 1). Між тим, збільшення рівню гідрокспроліну 
супроводжувалося прогресуванням міопії,  про що  свідчить досто-
вірний позитивний високий кореляційний зв’язок: r= +0,71, (p<0,05), 
(рис. 2).

За даними ROC- аналізу отримано кількісну характеристику чут-
ливості і специфічності біохімічних показників серед дітей з прогресу-
ючою міопією, які мали статистично значущі відмінності від показників 
дітей з стабільною міопією. Оптимальне значення порогу відсікання, 
що забезпечує максимальні значення чутливості і специфічності, для 
показника іонів магнію у добовій сечі у дітей з прогресуючою міопією, 
складає ≤ 2,9 ммоль/доб (рис. 3). При виборі цього порогу чутливість 
становить 82 %, специфічність — 75 %. Площа під ROC-кривою AUC 
складає 0,88±0,42 (ДІ 0,81–0,96), (р <0,0001).

Для показника вмісту гідроксіпроліну у добовій сечі дітей з про-
гресуючим  перебігом  міопії,  значення  точки  порога  відсікання  ста-
новить ≥ 139,7 нг/доб (рис. 2). Для цього порогу чутливість складає 
77 %, специфічність — 84 %. Площа під ROC- кривою AUC становить 
0,90±0,45 (ДІ 0,81–0,98) (р <0,0001).
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Таблиця 2

Кількісний склад електролітів та гідроксіпроліну у добовій сечі 
в залежності від перебігу міопії Ме (Q25; Q75).

Показник

І група
(міопія з СНДСТ)

ІІ група
(міопія без СНДСТ) ІІІ група

(контроль)

прогре
суюча

стабіль‑
на

прогре‑
суюча

стабіль‑
на

магній,
ммоль/доб

1,97⃰#•
(1,72;2,23)

n=21

2,71°•
(2,49;2,84)

n=9

3,78⃰•
(3,75;4,80)

n=10

4,81
(4,55;5,10)

n=20

4,62
(4,25;5,07)

n=30

кальцій,
ммоль/доб

2,92#•
(2,56;3,49)

n=21

2,95°•
(2,60;3,67)

n=9

4,72
(4,64;5,80)

n=10

5,25
(4,81;5,81)

n=20

5,65
(5,10;6,07)

n=30

калій,
ммоль/доб

42,8
(39,3;43,7)

n=21

43,4
(38,3;43,7)

n=9

43,2
(38,5;45,2)

n=10

43,9
(42,7;47,9)

n=20

43,2
(38,4;46,8)

n=30

натрій, 
ммоль/доб

120,1
(117,3;127,9)

n=21

128,4
(123,5;131,2)

n=9

123,7
(116;129,3)

n=10

124,7
(121,7;129)

n=20

123,3
(115,3;128,8)

n=30

хлор,
ммоль/доб

123,6
(120,7;128,4)

n=21

128,3
(122,8;129,8)

n=9

122,6
(120,4;125,6)

n=10

126,6
(123,9;128)

n=20

127,2
(118,1;134,2)

n=30

гід-
роксі-про-
лін, нг/доб

206,4⃰#•
(191,2;229,8)

n=21

131,9°•
(114,6;148,6)

n=9

81,8⃰•
(73,4;84,3)

n=5

58,2
(31,3;64,4)

n=10

42,3
(38,3;49,7)

n=15

Примітка: ⃰р<0,05 — статистичні розбіжності між показниками прогресуючої 
та стабільної міопії всередині груп; 
#р<0,05 — статистичні розбіжності між показниками прогресуючої міопії І та 
ІІ груп; 
°р<0,05 — статистичні розбіжності між показниками стабільної міопії І та ІІ 
груп; 
•р<0,05 — статистичні розбіжності з показниками ІІІ групи.

Результати  проведеного ROC-  аналізу  вказують  на  високу  діа-
гностичну значимість концентрацій магнію та гідроксіпроліну у добо-
вій сечі як біохімічних критеріїв прогресування міопії.
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Рис. 1. Кореляційний зв’язок між кількістю іонів магнію, кальцію  
та прогресуючим перебігом міопії.

Рис. 2. Кореляційний зв’язок між кількістю гідроксіпроліну та 
прогресуючим перебігом міопії.
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Рис. 3. ROC — аналіз діагностичної ефективності показників магнію та 
гідроксіпроліну в добовій сечі в діагностиці прогресуючого перебігу 

міопії.

Обговорення. Найбільш  широке  коло  питань  стосовно  біохі-
мічних аспектів прогресування міопії містять наукові роботи М. І. Ві-
нецької,  О. М. Іомдіної  з  співавторами,  Н. М. Бушуєвої.  Дані  публі-
кації  стосуються  досліджень  у  крові  протеогліканів,  глікопротеїнів, 
глікозаміногліканів, оксіпроліна, активності протеолітичних фермен-
тів  [3,4]. Автори свідчать про збільшення в плазмі крові активності 
гіалуронідази, кількості загального амінного азоту, вільного оксипро-
ліну у дітей з прогресуючою міопією [8,9]. Більш ранішніми спостере-
женнями встановлено дефіцит мікро- та макроелементів в тканинах 
міопічного ока та їх вплив на розвиток та прогресування міопії [10]. 
У більшості дітей з СНДСТ дослідники вказують на зниження рівня 
магнію в крові, що найімовірніше обумовлено генетично неповноцін-
ною  сполучною  тканиною  та  несприятливим  впливом  зовнішнього 
середовища у  такої  категорії  пацієнтів  [6,7,11]. У нашій роботі  при 
вивченні біохімічного статусу пацієнтів з міопією в якості біологічного 
субстрату  використовувалася  добова  сеча,  адже  її  дослідження  є 
досить зручним та неінвазивним методом діагностики, що важливо 
для дитячого віку. Дослідження проводили за показниками магнію, 
кальцію та гідроксіпроліну, оскільки за даними наукових публікацій, 
що стосуються метаболічних аспектів недиференційованої диспла-
зії  сполучної  тканини  у дітей,  вони відображають процеси  синтезу 
та розпаду колагену [5,6,7]. Отримані нами результати свідчать, що 
наявність  у  дитини  синдрому  недиференційованої  дисплазії  спо-
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лучної тканини чинить вплив на перебіг міопії: прогресуюча форма 
в  середньому  у  2,2  рази  частіше  зустрічалася  у  дітей  з  проявами 
сполучнотканинної дисплазії  (67,7±8,4 % проти 32,3±8,3 %, р<0,05). 
Встановлено зниження рівня магнію в 1,4 рази у дітей з прогресу-
ючою  міопією  та  СНДСТ  стосовно  дітей  зі  стабільною  міопією  та 
СНДСТ, а також у 2 рази відносно дітей з прогресуючою міопією без 
СНДСТ. Рівень кальцію у дітей як з прогресуючою, так і з стабільною 
міопією при СНДСТ був зниженим в середньому у 1,6 рази віднос-
но дітей з такими з формами міопії без СНДСТ. Кореляційний зв’я-
зок, між рівнем магнію та кальцію з прогресуючим перебігом міопії 
(–0,66, r= –0,38 відповідно), а також з ступенем дисплазії (r= –0,65 та  
r= –0,59 відповідно) вказує, що дані елементи впливають прогресу-
вання  міопічного  рефрактогенезу  та  метаболічні  процеси  у  сполу-
ченій тканині. Приймаючи до уваги результати досліджень А. В. Чу-
риліної,  І. Ю. Торшина  з  співавторами,  саме  дефіцит  магнію,  який 
регулює процеси синтезу та катаболізму колагену, електролітний та 
енергетичний обмін, є одним з тригерних факторів, що сприяє роз-
витку  та  потенціює  несприятливий  перебіг  патологічних  процесів 
у  диспластикозалежних  органах  та  тканинах,  до  яких  відноситься 
склеральна оболонка ока [6,7]. В період прогресування міопії у дітей 
відбувається  посилення  катаболічних  процесів  сполучної  тканини, 
що виражається зростанням екскреції гідроксіпроліну, в першу чер-
гу у дітей з СНДСТ[3,4]. Цікаво, що порушення катаболізму сполуч-
ної  тканини,  хоча  і  в  меншій  мірі,  стосується  і  дітей  з  прогресую-
чим перебігом міопії без ознак СНДСТ. Це підтверджується високим 
достовірним  кореляційним  зв’язком  між  рівнем  гідроксіпроліну  та 
прогресуванням міопії:  r= +0,71  (р<0,05). Такі дані  свідчать, що не 
зважаючи на відсутність явних проявів синдрому недиференційова-
ної дисплазії, прогресуюча міопія потребує оцінки загального стану 
організму  дитини.  Результати  діагностичної  ефективності  показни-
ків магнію (≤ 2,9 ммоль/доб) та гідроксіпроліну (≤ 139,7 нг/доб), які 
визначено  в  даному  дослідженні,  можуть  бути  об’єктивними  біохі-
мічними критеріями прогресування міопії у дітей та доповнити базу 
знань стосовно особливостей міопічного рефрактогенезу.

Отримані  результати  свідчать  про  необхідність  диференційо-
ваного підходу до лікування міопії, який патогенетично ґрунтується 
на індивідуальній оцінці біохімічного статусу у дітей з набутою міо-
пією, а саме доцільним є включення в комплексну терапію препа-
ратів, що стимулюють колагеноутворення та покращують метабо-
лічні процеси у сполученій тканині як на місцевому, так і на загаль-
ному рівні.
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Висновки.
1. Визначено зниження показника магнію у добовій сечі (в серед-

ньому в 2,3 рази) у дітей з прогресуючою та (в середньому в 1,7 рази) 
зі стабільною міопією, асоційованою зі сполучнотканинною диспла-
зією, а також у дітей з прогресуючою міопією без сполучнотканинної 
дисплазії (в середньому у 1,2 рази) у порівнянні з дітьми без офталь-
мопатології.

2.  Виявлено,  що  зниження  рівня  кальцію  (в  середньому  у  1,9 
рази) у добовій сечі відбувається у дітей з прогресуючою та стабіль-
ною формою міопії, асоційованою з синдромом недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини, у порівнянні з дітьми без офтальмоло-
гічної патології.

3.  Визначено  збільшення  рівня  гідроксіпроліну  у  добовій  сечі 
(в середньому в 4,8 рази) у дітей з прогресуючою та (в середньому 
в 3,2 рази)  з  стабільною міопією, асоційованою зі  сполучнотканин-
ною дисплазією, а також (в середньому у 1,9 рази) у дітей з прогресу-
ючою міопією без сполучнотканинної дисплазії у порівнянні з дітьми 
без офтальмологічної патології.

4. Встановлено, що визначення кількості магнію та гідрокіспро-
ліну у добовій сечі дітей з набутою міопією дозволяє діагностувати 
прогресування міопії незалежно від наявності синдрому недиферен-
ційованої дисплазії сполучної тканини, при цьому кількість іонів маг-
нію становить ≤ 2,9 ммоль/доб, гідроксіпроліну — ≥ 139,7нг/доб (чут-
ливість тесту — 82 % і 77 %, специфічність — 75 % і 84 %, відповідно).

5. Виявлено зворотній середній кореляційний зв’язок між прогре-
суванням міопії та кількістю магнію у добовій сечі, який становить: r= 
–0,66 та прямий високий кореляційний зв’язок з кількістю гідроксіпро-
ліну у добовій сечі, який становить: r= +0,71.
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Биохимические критерии прогрессирования 
приобретенной миопии у детей
Т. Е. Цыбульская, С. В. Горбачева

Запорожский государственный медицинский университет, 
г. Запорожье

Введение. Определение биохимических аспектов прогрессиро-
вания миопии остается актуальным вопросом современной офталь-
мологии.

Цель — определить биохимические показатели прогрессирова-
ния приобретенной миопии.

Материал и методы. Обследовано 60 детей с миопией слабой 
степени и 30 условно-здоровых детей без офтальмологической пато-
логии. Проведено стандартное офтальмологическое обследование, 
определение фенотипических признаков и степени соединительнот-
канной дисплазии, а также исследование электролитного баланса по 
показателям магния, кальция, натрия, калия, хлоридов и гидрокси-
пролина в суточной моче.

Результаты и выводы. Установлено снижение показателя маг-
ния в суточной моче в 2,3 раза у детей с прогрессирующей и в 1,7 раза 
со стабильной миопией, ассоциированной с соединительнотканной 
дисплазией, а также в 1,2 раза у детей с прогрессирующей миопией 
без  соединительнотканной  дисплазии  по  сравнению  с  детьми  без 
офтальмопатологии. Снижение уровня кальция в 1,9 раза в суточ-
ной моче отмечено только у детей с прогрессирующей и стабильной 
формой миопии, ассоциированной с синдромом недифференциро-
ванной  дисплазии  соединительной  ткани  по  сравнению  с  детьми 
без  офтальмологической  патологии.  Увеличение  гидроксипролина 
в  суточной моче  в  4,8  раза  выявлено  у  детей  с  прогрессирующей 
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и в  3,2  раза  со  стабильной миопией,  ассоциированной  с  соедини-
тельнотканной дисплазией, а также в 1,9 раза у детей с прогресси-
рующей миопией без соединительнотканной дисплазии по сравне-
нию с детьми без офтальмологической патологии. Диагностически-
ми  показателями  прогрессирования  миопии  являются  количество 
ионов магния (≤ 2,9 ммоль / сут) и гидроксипролина (≥ 139,7 нг/сут). 
Корреляционная связь между прогрессированием миопии и количе-
ством магния в суточной моче составила:  r = –0,66; с количеством 
гидроксипролина в суточной моче: r = +0,71.

Выводы.  Полученные  данные  свидетельствуют,  что  прогрес-
сирующая миопия требует индивидуальной оценки биохимического 
статуса независимо от наличия соединительнотканной дисплазии.

Ключевые слова:  миопия,  диагностика,  биохимические  мар-
керы, моча, дети.

Biochemical indicators of the progression  
of acquired myopia in children
T. E. Tsybulska, S. V. Horbachova

Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya
Introduction. Determination of biochemical aspects of the progres-

sion of myopia remains a relevant issue of modern ophthalmology.
The aim of the research — was to determine the biochemical indi-

cators of the progression of acquired myopia.
Materials and methods. Sixty children with mild myopia and thirty 

healthy  children without  ophthalmopathology were examined. We con-
ducted  standard  ophthalmological  examination,  determined  phenotypic 
signs and the degree of connective tissue dysplasia, as well as a evalu-
ated the electrolyte, including magnesium, calcium, sodium, potassium, 
and hydroxyproline chlorides in daily urine.

Results and conclusions. As compared with children without oph-
thalmopathology,  pediatric  patients  with  progressive  and  stable  myopia 
associated with connective tissue dysplasia had 2.3-fold and 1.7-fold de-
crease in magnesium in daily urine, respectively. Magnesium was also re-
duced by 1.2 times in children with progressive myopia without connective 
tissue dysplasia. In contrast with those without ophthalmological pathology, 
a 1.9-fold decrease in calcium in daily urine was observed only in children 
with progressive and stable forms of myopia associated with the syndrome 
of undifferentiated connective tissue dysplasia. Pediatric patients with pro-
gressive myopia had a 4.8-fold increase in hydroxyproline in daily urine; in 
children with stable myopia associated with connective  tissue dysplasia, 
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there was revealed a rise in hydroxyproline by 3.2 times; it was elevated 
by 1.9 times in children with progressive myopia without connective tissue 
dysplasia as compared with children without ophtalmopathology.

Given  the  findings,  values  of magnesium  (≤  2.9 mmol  /  day)  and 
hydroxyproline  (≥ 139.7 ng  /  day) may be diagnostic  indicators of my-
opia progression. The correlation between myopia progression and the 
amounts of magnesium and hydroxyproline in daily urine was r = –0.66 
and r = +0.71, respectively.

Conclusions. Our findings suggest that progressive myopia requires 
an individual assessment of the biochemical status and a differentiated 
treatment approach.

Key words: myopia, diagnosis, biochemical markers, urine, children.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ У ПАЦІЄНТА  
З МУКОВІСЦИДОЗОМ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

Н. П. Глядєлова, І. Ф. Лазаренко
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Муковісцидоз є спадковим захворюванням, при якому по-

рушена продукція трансмембранного регуляторного білка муковісци-
дозу. У цих пацієнтів порушений мукоциліарний кліренс, що обумов-
лює складність перебігу  інфекційної патології  у цієї  групи пацієнтів 
і ускладнює їх ведення.

Мета. Проаналізувати клінічний випадок загострення легеневого 
запального процесу після перенесеного кору у пацієнта з муковісци-
дозом.

Матеріали і методи. Дані лабораторно-інструментальних дослі-
джень; результати фізикального обстеження в ході динамічного спо-
стереження за пацієнтом.

Результати і висновки. Змінена реактивність імунної системи, 
а  також  колонізація дихальних шляхів  збудниками опортуністичних 
інфекцій значно впливають на перебіг хронічного  інфекційного про-
цесу у хворих з муковісцидозом. Складність клінічного випадку була 
обумовлена  активацією  власної  мікрофлори,  приєднанням мульти-
резистентного  збудника  B. Cepacia,  перенесеним  кором  у  дитини 
з  мукозальним  імунодефіцитом,  що  обумовлений  муковісцидозом, 
але нам вдалось підібрати ефективну комбінацію антибактеріальних 
препаратів і досягнути покращення стану хворого.

Ключові слова: муковісцидоз, кір, бронхіоліт.

Вступ.  Муковісцидоз  (МВ)  є  найбільш  поширеним  спадковим 
захворюванням  з  аутосомно-рецесивним  типом  успадкування,  уні-
версальна  мультисистемна  екзокринопатія,  що  виникає  внаслідок 
мутації  гена  трансмембранного  регуляторного  білка  муковісцидозу 
(ТРБМ). [1] Ген ТРБМ відповідальний за структуру відповідного білка 
і розташований у кожній залозі організму, яка продукує слиз, вклю-
чаючи легені, печінку, підшлункову залозу, кишечник і потові залози. 
Мутації гена ТРБМ призводять до того, що вказаний білок не працює 
належним чином. [3]
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Слиз вкриває миготливий епітелій дихальних шляхів (ДШ) і дозво-

ляє здійснити їх очищення. МВ характеризується секрецією в’язкого 
слизу в ДШ, який забезпечує поживне середовище для опортуністич-
них респіраторних патогенів. Хронічна респіраторна інфекція з реци-
дивним загостреннями запального процесу призводить до прогресу-
ючого бронхоектазу і, в підсумку, — до дихальної недостатності. Агре-
сивне  лікування  хронічних  респіраторних  інфекцій  має  вирішальне 
значення для запобігання розвитку дихальної недостатності [5].

Одним  із  аспектів,  що  продовжує  бути  загадкою,  є  зміни 
у вроджених  і набутих  імунних реакціях на певні патогени. Змінена 
реактивність  на  Pseudomonas  aeruginosa  і Aspergillus  fumigatus,  зі 
збільшенням  секреції  хемоатрактантів  нейтрофілів  у  першому  ви-
падку  і  гіпер–IgE-подібним станом в останньому,  є  поширеним при 
МВ. Низка доказів свідчать про те, що відповідь прозапальних цито-
кінів на бактеріальну інфекцію є надмірною при МВ [4].

Активна імунопрофілактика грипу, пневмококової та Hib–інфекції 
при муковісцидозі показана за станом здоров’я і є обов’язковою в ме-
дичному супроводі таких осіб, що затверджено державними норма-
тивно–правовими актами [2].

Мета. Проаналізувати клінічний випадок загострення легеневого 
запального процесу після перенесеного кору у пацієнта з муковісци-
дозом.

Матеріали і методи. Дані лабораторно-інструментальних дослі-
джень; результати фізикального обстеження в ході динамічного спо-
стереження за пацієнтом.

Результати. Хлопчик Ж.,  12  років,  якому  діагноз муковісцидоз 
(мутація  гена  c2184insA)  був  встановлений  у  віці  4 міс.,  з  приводу 
хронічного  висівання  St.  aureus  з  мокротиння,  отримував  планове 
антибактеріальне  лікування  (амікацин,  цефтазидим  у  лютому  2019 
року). 31.01.19 року відбувся контакт по кору та дитина була випи-
сана із стаціонару. До цього щеплення проти дитячих інфекцій про-
ведено не було. У зв’язку з основним захворюванням було прийнято 
рішення щодо екстренного щеплення,  яке було  зроблене  через 62 
години після контакту.

На 7 день після вакцинації та на 9 день після контакту з хворим 
на кір у пацієнта виникла фебрильна лихоманка, а через три доби — 
специфічна для кору екзантема, що було розцінено як перебіг кору 
у  вакцинованого  пацієнта.  На фоні  основного  захворювання  наро-
стали прояви з боку легеневої системи: задишка, акроціаноз, ортоп-
ное, внаслідок чого виникла потреба у постійній кисневій терапії, яка 
забезпечувалась за допомогою концентратора кисню. З прогресую-
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чою  важкістю  стану  за  рахунок  дихальної  недостатності,  зниження 
сатурації  крові до 80 %, 18.02.19 року хлопчик був доставлений до 
відділення загальної педіатрії з ліжками для орфанних захворювань 
в Київську МДКЛ № 1.

При вступі звертали на себе увагу значна задишка, біль у грудній 
клітці при диханні  і кашлі, вимушене напівсидяче положення в ліж-
ку, підвищення температури тіла до 40 °C, виражена слабість, пітли-
вість, відчуття тривожності і дереалізації. Дані моніторингу: ЧСС 140 
уд/хв, АТ 130/80 мм рт. ст., ЧД 45 за хвилину. Тяжкість стану була обу-
мовлена  дихальною  недостатністю,  гіпоксичною  енцефалопатією. 
Для  підтримання  сатурації  за  даними  пульсоксиметрії  на  рівні  88–
91 % хлопчик потребував постійної інгаляції зволоженого кисню з по-
током 10 л/год. Дані фізикального обстеження: шкіра бліда, профузне 
потовиділення, кон’юнктиви ін’єковані, слизова оболонка ротоглотки 
гіперемована,  губи  сухі,  потріскані. Перкуторний  тон  над  легенями 
з коробковим відтінком над всією поверхнею. Дихання жорстке, осла-
блене на рівні 5–7 міжребер’я по задній пахвовій лінії з обох боків. 
Хрипи множинні, двобічні, різнокаліберні, переважно дрібноміхурце-
ві, без фокуса переважної локалізації. Тони серця прискорені, рит-
мічні, ослаблені. Живіт доступний пальпації у всіх відділах, печінка 
збільшена до +2 см, селезінка не збільшена.

При  лабораторному  дослідженні  виявлено  прискорення  ШОЕ 
до  47  мм/год,  лейкоцитоз  20,1*109/л,  нейтрофільоз  (паличкоядерні 
нейтрофіли 7 %, сегментоядерні нейтрофіли 82 %). При рентгеноло-
гічному обстеженні  органів  грудної  клітки  в  передньо-задній  проек-
ції візуалізувались дрібновогнищеві та середньовогнищеві тіні різної 
інтенсивності з нечіткими контурами, що межували з ділянками ло-
кального  здуття.  Легеневий малюнок  змінений  за  пористим  типом, 
що притаманно хворим на муковісцидоз. Корені безструктурні. Лівий 
контур серця нечіткий. Правий синус завуальований.

Отримані  клініко-лабораторні  дані  дозволили  встановити  діа-
гноз: муковісцидоз з екзокринною панкреатичною недостатністю (змі-
шана форма), період загострення, тяжкий перебіг. Бронхіоліт, ДН ІІ–ІІІ 
ступеню. Хронічна колонізація S. Aureus. Реконвалесцент по кору.

Пацієнту призначена антибактеріальна терапія, яка включала: ме-
ронем 3,75 г/день довенно; тобраміцин 320 мг/день довенно, флукона-
зол 186 мг/день з переходом на 100 мг/день довенно. Продовжувалась 
індивідуально розрахована  замісна ферментна  терапія, муколітична 
і мукокінетична терапія, вітамінотерапія, спазмолітики та антипіретики.

Впродовж наступних 2 діб стан дитини лишався тяжким за раху-
нок  збереження  тяжкої дихальної недостатності. Після розбору ви-
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падку хвороби на мультидисциплінарному консиліумі було прийнято 
рішення щодо корекції антибактеріальної терапії з відміною тобрамі-
цину та розширенням антибактеріальної терапії до левофлоксацину 
та лінезоліду внутрішньовенно.

Не дивлячись на масивну терапію, у дитини не спостерігалося ре-
гресування симптомів дихальної недостатності та інтоксикаційного син-
дрому, зберігалася лихоманка. На 7 добу вступу у стаціонар були отри-
мані результати мікробіологічного дослідження харкотиння, які виявили 
наявність Burkholderia cepacia комплексу 1*104; Candida albicans до 103.

Комплекс Burkholderia  cepacia  (bcc)  складається  з  грамнегатив-
них  неглюкозо-ферментуючих  організмів,  що  часто  зустрічаються 
в середовищі. Вони є опортуністичними мікроорганізмами, що як пра-
вило,  патогенні  при  кістозному  фіброзі,  хронічних  гранулематозних 
захворюваннях  або  у  пацієнтів  на  тривалому  апаратному  забезпе-
ченні.  Інфекції,  спричинені  bcc,  можуть  бути  складними  у  лікуванні, 
оскільки є значно стійкими до низки часто використовуваних антибі-
отиків. Триметоприм/сульфаметоксазол і цефтазидим розглядаються 
як варіант першої лінії при bcc–інфекції. Проте резистентність in vitro 
до триметоприму/сульфаметоксазолу та цефтазидиму в ізолятах bcc 
визначається приблизно в 10–40 % та 30 до 40 % відповідно. Поряд зі 
зниженою сприйнятливістю до препаратів першої лінії, індивідуальна 
непереносимість лікарських засобів, особливо триметоприму-сульфа-
метоксазолу, може додатково обмежити терапевтичні варіанти [6]. Для 
виявлення  культури  потрібно  специфічне,  селективне  середовище,  
необхідно докласти зусиль для виявлення всіх штамів на молекуляр-
ному  рівні;  при  цьому,  помилкова  ідентифікація  є  поширеним  яви-
щем.  Повідомлялося  про  епідемічні  захворювання  з  декількома  ви-
дами, захворюваність знизилася завдяки широкому розповсюдженню 
суворої сегрегації і заходів щодо контролю над перехресними інфек-
ціями. Звіти підтвердили, що деякі штами забезпечують несприятли-
вий прогноз (наприклад, B. multivorans, B. cenocepacia і B. dolosa), а B. 
cenocepacia є критерієм виключення для багатьох програм трансплан-
тації через явну шкоду для виживання пацієнтів після операції [1].

З огляду на невідповідність спектру поточної антибактеріальної 
терапії чутливості  збудника, антимікробне лікування було повторно 
змінене на поєднання меронем +  тобраміцин + цефоперазон/суль-
бактам довенно.

Протягом наступних 3 діб не відмічалось відчутного покращення 
стану,  спостерігалися  епізоди  підвищення  температури  тіла  до  390 
С, аускультативна картина над легенями лишалася без змін. Дитина 
втратила біля кілограму маси тіла за час госпіталізації.
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Знову було проведено корекцію антибактеріальної терапії: із за-

міною цефоперазон/сульбактам на піперацілін/тазобактам довенно, 
додано  сульфаметоксазол/триметоприм  перорально.  Також  було 
рекомендовано посилити фізичне навантаження та активно здійсню-
вати кінезітерапію, не зважаючи на задишку і постійну потребу в ін-
галяції кисню.

На фоні цієї терапії з’явилась повільна позитивна динаміка, що 
дало змогу знизити постачання кисню до 2–4 л/год. Хлопчик став ак-
тивнішим і почав короткочасні прогулянки по прилікарняній території 
без потреби в кисневій підтримці. З масивної антибактеріальної тера-
пії було вирішено залишити піперацілін/тазобактам довенно, сульфа-
метоксазол/триметоприм перорально.

Однак,  на  фоні  позитивної  динаміки,  на  24  добу  госпіталізації 
повторно  виникла  гіпертермія,  збільшилися  шийні,  потиличні,  при-
вушні лімфатичні вузли, виник дрібноплямистий висип по всьому тілу 
зі свербежем шкіри, спостерігалася гіперемія та епітеліальне лущен-
ня на піднебінні.

З лабораторних даних звертало на себе увагу підвищення ШОЕ 
до 52 мм/год, виразна еозинофілія (22 %), «зсув» нейтрофільної фор-
мули  вліво:  паличкоядерні  нейтрофіли  підвищуються  до  15 %  при 
сегментоядерних до 45 %.

Рішенням повторного консиліуму проведено інфузію донорського 
людського нормального імуноглобуліну довенно в дозі 150–200 мг/кг 
та, зважаючи на виділення B. Cepacia, у якості альтернативної тера-
пії додано глюкокортикостероїди в дозі 2 мг/кг/день по преднізолону.

Протягом наступних 3 діб відбулося покращання стану, стабілі-
зація  лабораторних  показників.  При  повторному  бактеріологічному 
дослідженні  харкотиння: ріст бактерій не був виявлений. На цьому 
фоні звертало на себе увагу збереження свербежу шкіри, інтенсив-
ність якого наростала. Часовий та наслідковий аналіз при проведенні 
терапії  виявив  зв’язок  клінічних  проявів  з  введенням  піперациліну/
тазобактаму, після чого препарат був відмінений.

На монотерапії сульфаметоксазол/триметоприм перорально від-
новилась  позитивна  динаміка.  20.03.19  р.  на  30  добу  після  надхо-
дження, пацієнт був виписаний у стабільному стані.

Висновки:
1. Вірус кору є небезпечним для пацієнтів з хронічними бронхо-

легеневими захворюваннями, зокрема, муковісцидозом, і може спри-
чинити тяжке загострення легеневого запального процесу.

2. Постконтактна екстрена активна імунопрофілактика, у даного 
пацієнта, не попередила розвитку інфекційного захворювання.
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3. На лікарів,  які  ведуть  хворих  на муковісцидоз  покладається 

відповідальність про інформування батьків щодо необхідності і без-
печності  щеплень  від  контрольованих  інфекцій,  задля  уникнення 
тяжких ускладнень після їх перенесення.

4. Приклад даного пацієнта ілюструє, як Burkholderia cepacia, що 
є  мультирезистентним  збудником,  ускладнила  перебіг  легеневого 
процесу при муковісцидозі, що потребувало розширення антибакте-
ріальної терапії з залученням тобраміцину, сульфаметоксазолу/три-
метоприму та інших антибіотиків за результатом антибіотикограми.
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Особенности течения кори у пациента  
с муковисцидозом (клинический случай)

Н. П. Гляделова, И. Ф. Лазаренко
Национальная медицинская академия

последипломного образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Муковисцидоз является наследственным заболева-

нием, при котором нарушена продукция трансмембранного регуля-
торного  белка  муковисцидоза.  У  этих  пациентов  нарушен  мукоци-
лиарный клиренс, что обусловливает сложность течения инфекцион-
ной патологии у этой группы пациентов и затрудняет их ведение.

Цель. Проанализировать  клинический  случай  обострения  ле-
гочного  воспалительного  процесса  после  перенесенной  кори  у  па-
циента с муковисцидозом.
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Материалы и методы. Данные  лабораторно-инструменталь-

ных исследований; результаты физикального обследования в ходе 
динамического наблюдения за пациентом.

Результаты. Сложность клинического случая была обусловлена 
активацией собственной микрофлоры, присоединением мультирезис-
тентного возбудителя B. Cepacиa, перенесеннымой корью у ребенка 
с мукозальным иммунодефицитом,  который обусловлен муковисци-
дозом, но нам удалось подобрать эффективную комбинацию антибак-
териальных препаратов и добиться улучшения состояния больного.

Выводы. Измененная реактивность иммунной системы, а также 
колонизация дыхательных путей возбудителями оппортунистических 
инфекций значительно влияют на течение хронического инфекцион-
ного процесса у больных с муковисцидозом.

Ключевые слова: муковисцидоз, корь, бронхиолит.

Features of measles in a patient with cystic fibrosis 
(case report)

N. P. Hliadielova, I. F. Lazarenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv
Introduction. Cystic  fibrosis  is  a  hereditary  disease  in  which  the 

production  of  a  transmembrane  regulatory  cystic  fibrosis  protein  is 
impaired. Mucociliary clearance is affected in such patients, which makes 
the course of an infectious pathology difficult in this group of patients and 
complicates the management.

Aim. To analyse the clinical case of acute pulmonary inflammation 
after measles in a patient with cystic fibrosis.

Materials and methods. Data  of  laboratory  and  instrumental 
investigations; findings of physical examination during dynamic follow-up 
of the patient.

Results. The severity of the clinical case was due to the activation of 
own microflora, overlay of multi-resistant B. Cepacia pathogen, measles 
in the child with mucosal immunodeficiency caused by cystic fibrosis, but 
we managed to find an effective combination of antibacterial drugs and 
improve the patient’s condition.

Conclusion. The altered  reactivity of  the  immune system, as well 
as the colonization of the respiratory tract by pathogens of opportunistic 
infections, significantly affect the course of the chronic infectious process 
in patients with cystic fibrosis.

Key words: cystic fibrosis, measles, bronchiolitis.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ДОКЛІНІЧНОЇ 
ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ У ДІТЕЙ. ГЕТЕРОЗИГОТНА 

СІМЕЙНА ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ.
Т. В. Марушко, Є.-Е. Б. Кульчицька

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

Вступ. Атеросклероз, як основна причина виникнення серцево-су-
динних  захворювань,  бере  свій  початок  у  дитинстві.  У  деяких  дітей 
розвиток атеросклеротичного процесу прискорюється через фактори 
ризику або наявність специфічних захворювань. Ідентифікація дітей, 
які знаходяться в групі ризику атеросклерозу, може дозволити достро-
ково вжити заходів для зменшення атеросклеротичного процесу, запо-
бігання або уповільнення серцево-судинних захворювань (ССЗ), таких 
як інфаркт міокарда, інсульт і хвороби периферичних судин.

Мета роботи. Вивчення необхідності запровадження системного 
обов’язкового  скринінгу  на  дисліпідемію  з  віку  7  років  з  метою  ви-
явлення груп пацієнтів, що потребують профілактики або лікування 
атеросклеротичних уражень судин.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз резуль-
татів комплексного клініко-інструментального обстеження 118 хворих 
з метою виявлення дисліпідемії, що перебували на лікуванні у кардіо-
ревматологічному відділенні Київської міської дитячої клінічної лікар-
ні № 1 в період з січня 2018 по січень 2019 року. Критерієм включення 
був вік  7 років. Дівчаток було 69  (58,5 %),  хлопчиків — 49  (41,5 %). 
В середньому вік досліджуваної дитини становив 12 років. Комплекс 
методів обстеження включав: клінічне обстеження, вимірювання ар-
теріального  тиску,  визначення  ліпідного  профілю  та  вимірюванню 
товщини комплексу інтими-медіа (кІМ).
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Результати і висновки. За результатами дослідження виявлено 

наступні групи серед обстежених дітей. Група дітей, чий індекс маси 
тіла (ІМТ) перевищував 95 перцентиль, становили 16,1 %. Група ді-
тей, чий зріст перевищував 95 перцентиль- 6,8 %. Загалом, надмір-
ний ІМТ та зріст, зафіксований у 5 % пацієнтів. Рівень ліпопротеїдів 
високої  щільності  (ЛПВЩ)  був  знижений  відповідно  віковій  нормі 
у 40,6 %. У 15,3 % обстежених був підвищений рівень ліпопротеїдів 
низької щільності (ЛПНЩ). Серед дітей з надмірним ІМТ відсоток ді-
тей з підвищеним рівнем ЛПНЩ становив 27,9 %, в той же час 4,2 % 
дітей з нормальним ІМТ мали підвищений рівень ЛПНЩ. 5,9 % паці-
єнтів мали підвищений рівень загального холестерину. Було виявле-
но 3 дитини17, 15 та 5 років відповідно з сімейною гіперхолестерине-
мією, підтвердженої зворотнім каскадним скринінгом. Дитячий вік є 
оптимальним для виявлення гіперхолестеринемії на основі лише рів-
нів загального холестерину або ЛПНЩ плазми крові. Доцільно вико-
ристовувати як діагностичний критерій на дисліпідемію рівень ЛПНЩ 
в  плазмі  крові  >4.9140  ммоль/л,  зафіксований  щонайменше  двічі, 
в  якості  високоефективного  підходу  при  інтегрованому  зворотному 
каскадному скринінгу для визначення вражених членів сім’ї (скринінг 
на основі генотипу).

Ключові слова: дисліпідемія у дітей, атеросклероз, сімейна гі-
перхолестеринемія, загальний холестерин, ЛПНЩ.

Вступ. Атеросклероз проявляється клінічно в середньому і піз-
ньому дорослому віці, але добре відомо, що він має тривалу без-
симптомну фазу розвитку, яка починається з перших днів життя[10]. 
У  більшості  дітей  атеросклеротичні  зміни  судин  є  незначними 
і можуть бути зведені до мінімуму або попереджені за допомогою 
дотримання  здорового  способу  життя.  Однак,  у  деяких  дітей  цей 
процес прискорюється через фактори ризику або наявність специ-
фічних  захворювань.  Ідентифікація  дітей,  які  знаходяться  в  групі 
ризику  атеросклерозу,  може  дозволити  достроково  вжити  заходів 
для зменшення атеросклеротичного процесу, запобігання або упо-
вільнення серцево-судинних захворювань  (ССЗ), таких як  інфаркт 
міокарда, інсульт і периферичні хвороби судин. Прогресування роз-
витку атеросклерозу прямо пропорційно пов’язане з впливом висо-
кого рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) [3, 
11, 14].

Розвиток атеросклерозу прискорюється у осіб з сімейною гіпер-
холестеринемією  (СГ),  генетичним  розладом,  спричиненим  мута-
цією в LDLR, ApoB  і PCSK9,  характеризується підвищеним рівнем 
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ЛПНЩ  і  передчасним  розвитком  серцево-судинних  захворювань. 
Поширеність СГ оцінюється в 1 на 200 до 250 осіб, але це порушен-
ня ліпідів недостатньо діагностується  та,  внаслідок цього, не ліку-
ється належним чином[11, 14]. Також СГ не лікується у достатньому 
об’ємі у дітей з генетично підтвердженою СГ[4, 7]. Носії СГ-мутацій 
страждають на підвищений ризик розвитку ССЗ, пов’язаних  із три-
валим  впливом  підвищеного  рівня ЛПНЩ  [8].  Відповідно  до  інших 
перехресних досліджень дослідження The Dutch lifelines cohort study 
демонструє, що розподіл рівня ліпідів змінюється з віком [2, 6, 12]. 
При дослідженні підлітків віком 11–16 років з різким зниженням рівня 
холестерину, використання фіксованого рівня ЛПНЩ для діагности-
ки СГ може легко призвести до невірного діагнозу. У разі виникнення 
підозри на наявність СГ через, наприклад, наявність хворих родичів 
на СГ чи анамнезу з виникненням передчасних ССЗ, генетичне тес-
тування також може бути кращим  інструментом діагностики. Вико-
ристовуючи вікові та гендерно-специфічні значення порогових рівнів 
ЛПНЩ, також може допомогти ідентифікувати хворих на СГ. Наступ-
ні рівні і значення ліпопротеїнів, переведені у перцентилі згідно віку 
і статі, можуть служити клініцистам як ефективний і надійний інстру-
мент для визначення дітей та підлітків з дисліпідемією та хворих на 
СГ. Це дозволить відокремлювати важку дисліпідемію з необхідною 
фармакологічною терапією, від порушень рівнів ліпідів, які потребу-
ють змін способу життя.

Сучасні гайдлайни заохочують початок лікування статинами ді-
тей з СГ в віці з 8 років. Хоча даних за довгострокові результати про 
безпеку використання та покращення прогнозу відносно ССЗ, у хво-
рих,  які  лікувалися статинами, недостатньо,  подальші дослідження 
демонструють  нормалізацію  змін  у  товщині  інтими  сонних  артерій 
у  дітей,  які  отримували  статини  [5,  9].  Важливо, що  згідно  наявної 
в доступі бази досліджень, випадки побічних дій препаратів мали міс-
це дуже рідко[1, 13].

Мета. Вивчення  необхідності  запровадження  системного 
обов’язкового скринінгу на дисліпідемію у дітей з віку 7 років для ви-
явлення груп пацієнтів, що потребують профілактики або лікування 
атеросклеротичних уражень судин.

Матеріали та методи. З метою виявлення дисліпідемії, прове-
дено  ретроспективний  аналіз  результатів  комплексного  клініко-ін-
струментального обстеження 118 хворих, які перебували на лікуванні 
у кардіоревматологічному відділенні Київської міської дитячої клініч-
ної лікарні № 1 в період з січня 2018 по січень 2019 року. Критерієм 
включення був вік 7 років.
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Комплекс методів обстеження включав: клінічне обстеження, ви-

мірювання артеріального тиску  (АТ), визначення ліпідного профілю 
та вимірюванню товщини комплексу інтими-медіа (кІМ). У якості ре-
ферентних значень для ліпідограми використовувались дані перцен-
тильних таблиць The Dutch lifelines cohort study (рис. 1.).

Результати. Основні  клініко-демографічні  характеристики  об-
стежених дітей наведено у таблиці 1. Дівчаток було 69 (58,5 %), хлоп-
чиків — 49 (41,5 %). Середній вік становив 12 років.

Таблиця 1.
Клініко‑демографічні характеристики обстежених дітей.

Демографічні та клінічні 
характеристики

Хлопчики
(n=49)

Дівчатка
(n=63)

Вік (роки) 12 ± 3,1 12 ± 3,2

Зріст (см) 149 ± 1,8 147 ± 1,8

Маса (кг) 41 ± 4,1 39 ± 4,1

ІМТ (Од) 18 ± 3,3 18 ± 3,4

Систолічний АТ (мм рт. ст.) 108 ± 13 107 ± 13

Діастолічний АТ (мм рт. ст.) 61 ± 5 58 ± 5

Ліпідний профіль (ммоль/л)

Загальний холестерин 4,08 ± 0,7 4,21 ± 0,7

ЛПНЩ 2,31 ± 0,6 2,45 ± 0,6

ЛПВЩ 1,51 ± 0,4 1,63 ± 0,4

Тригліцериди 1,35 ± 0,2 1,60 ± 0,2

кІМ (см) 0,43 ± 0,06 0,42 ± 0,05

За  результатами  дослідження  виявлено  наступні  групи  серед  
обстежених дітей. Група дітей, чий індекс маси тіла (ІМТ) перевищу-
вав  95  перцентиль,  становила  16,1 %.  Група  дітей,  чий  зріст  пере-
вищував 95 перцентилю — 6,8 %. Загалом, надмірний  ІМТ та зріст, 
зафіксований у 5 % пацієнтів.

Рівень  ЛПВЩ  був  знижений  відповідно  віковій  нормі  у  40,6 %. 
У  15,3 %  обстежених  був  підвищений  рівень  ЛПНЩ.  Серед  дітей  з 
надмірним  ІМТ відсоток дітей  з підвищеним рівнем ЛПНЩ становив 
27,9 %, в той же час 4,2 % дітей з нормальним ІМТ мали підвищений 
рівень ЛПНЩ. 5,9 % пацієнтів мали підвищений рівень загального хо-
лестерину.
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Рисунок 1. Зв’язок між віком, статтю та ліпідним профілем.
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Було виявлено 3 дитини 17, 15 і 5 років з сімейною гіперхолесте-

ринемією  (СГ), підтвердженою зворотнім каскадним скринінгом. При 
клінічному обстеженні хворі на СГ мали наступні скарги на: підвищену 
загальну  втомлюваність,  періодичні  головні  болі,  зниження  гостроти 
зору (міопія легкого ступеню), колючий або давлячий біль в серці < 15 
хвилин на тлі емоційного або фізичного навантаження. У всіх хворих 
ІМТ був на рівні 50–75 перцентилю. Рівні глюкози та глікованого гемог-
лобіну були в межах нормальних референтних значень. Патологічних 
змін на електрокардіограмі (ЕКГ) зафіксовано не було. При ехокардіо-
графічному обстеженні не виявлено виразних структурних порушень 
та змін скоротливої функції міокарду. У всіх хворих при триплексному 
скануванні  екстракраніальних  судин  спостерігалось  виразне  потов-
щення комплексу інтими-медіа в ділянці біфуркації (на 98 %) без пору-
шень прохідності та змін в напрямі кровотоку судини. Були зафіксовані 
зміни при холтерівському добовому моніторуванні АТ: «non-dipper» по 
систолічному АТ та знижена варіабельність по діастолічному АТ. У всіх 
хворих за критеріями Simon Broome рівень загального холестерину пе-
ревищував рівень 6,7 ммоль/л та рівень ЛПНЩ > 4,0 ммоль/л, а також 
мали родича першої лінії родинності з підтвердженим діагнозом СГ.

Висновки.
1. Дитячий вік є оптимальним для виявлення гіперхолестерине-

мії на основі лише рівнів загального холестерину або ЛПНЩ плазми 
крові. Доцільно використовувати як діагностичний критерій на дислі-
підемію рівень ЛПНЩ в плазмі крові >4.9140 ммоль/л, зафіксований 
щонайменше двічі, в якості високоефективного підходу при інтегро-
ваному зворотному каскадному скринінгу для визначення вражених 
членів сім’ї (скринінг на основі генотипу).

2. Дітей  з  рівнем  ЛПНЩ  >3.3622  ммоль/л  доцільно  виділяти 
у окрему групу ризику та забезпечити подальший нагляд та динаміч-
не обстеження, що сприятиме виявленню дітей з підвищеним ризи-
ком розвитку атеросклерозу, таких як діти з СГ.

3. Відсутні клінічні ознаки для припущення наявності гіперхолес-
теринемії, що доводить необхідність системного скринінгу, починаю-
чи з 7–8 років.

4. Виявлення СГ потребує відповідного медичного лікування — 
призначення статинів для профілактики прогресування атеросклеро-
тичних змін судин.
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Определение факторов риска доклинической 

гиперхолестеринемии у детей 
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия

Т. В. Марушко, Е.-Э. Б. Кульчицкая
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Атеросклероз, как основная причина возникновения 

сердечно-сосудистых  заболеваний  (ССЗ),  начинается  в детстве. 
У некоторых  детей  развитие  атеросклеротического  процесса  уско-
ряется из-за факторов риска или наличия определенных заболева-
ний. Идентификация детей, находящихся в группе риска по разви-
тию  атеросклероза,  может  позволить  досрочно  принять  меры  для 
уменьшения  атеросклеротического  процесса,  предотвращения  или 
замедления  развития  ССЗ,  таких  как  инфаркт  миокарда,  инсульт 
и заболевания периферических сосудов.

Цель работы. Изучение необходимости внедрения системного 
обязательного скрининга на дислипидемии с возраста 7 лет с целью 
выявления групп пациентов, нуждающихся в профилактике или ле-
чении атеросклеротических поражений сосудов.

Материалы и методы. С целью  выявления  дислипидемии, 
проведен ретроспективный анализ результатов комплексного клини-
ко-инструментального обследования 118 больных, находившихся на 
лечении в кардиоревматологическом отделении Киевской городской 
детской клинической больницы № 1 в период с января 2018 по ян-
варь 2019 года. Критерием включения был возраст 7 лет. Девочек 
было 69 (58,5 %), мальчиков — 49 (41,5 %). Средний возраст иссле-
дуемых составил 12 лет. Комплекс методов обследования включал: 
клиническое  обследование,  измерение  артериального  давления, 
определение липидного профиля и измерение толщины комплекса 
интима-медиа (кИМ).

Результаты и выводы. По  результатам  исследования  выяв-
лены следующие группы среди обследованных детей. Группа детей, 
чей индекс массы тела (ИМТ) превышал 95 перцентиль, составляли 
16,1 %.  Группа  детей,  чей  рост  превышал  95  перцентиль —  6,8 %. 
В целом, избыточный ИМТ и рост,  зафиксирован у 5 % пациентов. 
Уровень ЛПВП был снижен в соответствии возрастной норме у 40,6 % 
пациентов. В 15,3 % обследованных  был  повышен  уровень ЛПНП. 
У детей с избыточным ИМТ процент детей с повышенным уровнем 
ЛПНП составлял 27,9 %, в то же время 4,2 % детей с нормальным 
ИМТ имели повышенный уровень ЛПНП. 5,9 % пациентов имели по-
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вышенный уровень общего холестерина. Было выявлено 3 ребенка 
17,  15  и 5 лет  соответственно  с семейной  гиперхолестеринемией, 
подтвержденной обратным каскадным скринингом. Детский возраст 
является оптимальным для выявления гиперхолестеринемии на ос-
нове только уровней общего холестерина или ЛПНП плазмы крови. 
Целесообразно использовать как диагностический критерий на дис-
липидемию уровень ЛПНП в плазме крови>4.9140 ммоль/л, зафик-
сированный минимум дважды, в качестве высокоэффективного по-
дхода при интегрированном обратном каскадном скрининге для оп-
ределения пораженных членов семьи (скрининг на основе генотипа).

Ключевые слова: дислипидемия у детей, атеросклероз, семей-
ная гиперхолестеринемия, общий холестерин, ЛПНП.

Identification of risk factors for preclinical 
hypercholesterolemia in children.  

Heterozygous familial hypercholesterolemia
T. V. Marushko, Ye.-E. Kulchytska

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. Atherosclerosis as the main cause of cardiovascular 
diseases begins in childhood. In some children, the development of the 
atherosclerotic process is accelerated due to risk factors or the presence 
of  certain  diseases.  Identification  of  children  at  risk  of  atherosclerosis 
may  allow  preventive  measures  to  be  taken  in  order  to  reduce  the 
atherosclerotic  process,  prevent  or  slow  down  the  development  of 
cardiovascular diseases (CVD), such as myocardial infarction, stroke and 
peripheral vascular disease.

Aim. To  analyze  the  necessity  of  implementation  of  the  systemic 
mandatory screening for dyslipidemia from the age of 7 in order to identify 
the groups of patients in need of atherosclerosis prevention or treatment.

Materials and methods. A  retrospective  analysis  of  the 
comprehensive  clinical  and  instrumental  examination  findings  of  118 
patients  was  conducted  in  order  to  detect  dyslipidemia  in  children 
who were  treated  in  the Cardiorheumatology Department of Kyiv City 
Children’s Clinical Hospital No1  from January 2018  to  January 2019. 
The  inclusion  criterion  was  the  age  of  7  years.  There  were  69  girls 
(58.5 %) and 49 boys (41.5 %). The mean age of patients was 12 years. 
The complex of  survey methods  included:  clinical  examination, blood 
pressure  measurement,  lipid  profile  and measurement  of  the  intima-
media thickness (cIMT).
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Results and conclusion. According  to  the  research  findings, 

the  following  groups  among  the  examined  children  were  identified. 
The  group  of  children  whose  body  mass  index  (BMI)  exceeded  the 
95th percentile accounted  for 16.1 %. The group of  children with  the 
height  above  the  95th  percentile  was  6.8 %. Overall,  excessive  BMI 
and  height  were  observed  in  5 %  of  patients.  The  level  of  HDL was 
reduced in 40.6 % of patients. In 15.3 % of the observed children, LDL 
was  elevated.  Among  children  with  excessive  BMI,  the  percentage 
of  children with  raised  LDL was  27.9 %, while  4.2 %  of  children with 
normal  BMI  had  elevated  LDL.  Total  cholesterol  was  up  in  5.9 %  of 
patients. Three children at the age of 17, 15 and 5 years, respectively, 
were  diagnosed  with  familial  hypercholesterolemia  confirmed  by 
reverse cascade screening. Children age is an optimal period of life for 
dyslipidemia screening based only on total cholesterol or LDL plasma 
levels. It is advisable to use the LDL levels in plasma >4.9140 mmol/l, 
recorded  at  least  twice,  as  a  diagnostic  criterion  for  dyslipidemia  in 
integrated  reverse  cascade  screening  to  identify  affected  family 
members (genotype-based screening).

Key words: dyslipidemia  in  children,  atherosclerosis,  familial 
hypercholesterolemia, total cholesterol, LDL.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ВАСКУЛІТІВ ШКІРИ
Т. В. Марушко, О. Є. Онуфреїв

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

Вступ. Лейкоцитокластичний васкуліт (LСV) є найпоширенішою 
формою васкуліту шкіри і, як правило, є результатом осідання імун-
них комплексів на стінці судин. Він представлений у різних формах та 
виникає при різних захворюваннях.

Мета. Аналіз літератури щодо опису патогенезу васкулітів шкі-
ри,  а  також  представлення  випадку  папуло-некротичного  васкуліту 
у дитини.

Матеріали та методи. Проаналізовані літературні матеріали щодо 
опису патогенезу васкулітів шкіри, а також представлений випадок па-
пуло-некротичного васкуліту у дитини із особистого спостереження.

Результати. У статті наведено особливості патогенезу васкулітів 
шкіри, а також представлений випадок папуло-некротичного васкулі-
ту у дитини із особистого спостереження.

Висновки. Васкуліти (ангіїти) шкіри — це гетерогенна монопато-
генетична  група  захворювань мультифакторної  природи,  основною 
морфологічною ознакою яких є запалення судинної стінки, а спектр 
клінічних проявів залежить від типу, розміру, локалізації уражених су-
дин і тяжкості супутніх запальних порушень.

Ключові слова:  васкуліти шкіри,  папуло-некротичний  васкуліт, 
дерматит Вертера-Дюмлінга.

Вступ. Васкуліти (ангіїти) шкіри — це гетерогенна група захво-
рювань мультифакторної  природи,  основною морфологічною озна-
кою яких є запалення судинної стінки, а спектр клінічних проявів за-
лежить від типу, розміру, локалізації уражених судин і тяжкості супут-
ніх запальних порушень. Ангіїт є патологією як поліетіологічною, так 
і монопатогенетичною [3]. В літературі можна зустріти багато різних 
назв васкулітів шкіри — алергічні васкуліти шкіри, лейкоцитокластич-
ний васкуліт, васкуліти з переважним ураженням шкіри. Але, нажаль, 
жоден термін не є ідеальним [1].

З одного боку,  виникнення цих васкулітів  пов’язують  з  алергіч-
ною реакцією на будь-який антиген — екзогенний (мікробний, лікар-
ський,  інший)  або  ендогенний,  проте  знайти  його  майже  ніколи  не 
вдається, і етіологія залишається нез’ясованою. З другого боку, інші 
васкуліти, мабуть, теж пов’язані з алергічними реакціями на поки що, 
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ще не встановлені антигени. Не ідеальний також і термін лейкоцито-
кластичний васкуліт, оскільки не всі васкуліти даної  групи супрово-
джуються лейкоцитоклазією. Можливо, більш вдалим був би термін 
«васкуліти  з  переважним ураженням шкіри»,  оскільки при  кожному 
з них, крім ураження шкіри, можливе й ураження інших органів (хоча 
і далеко не таке важке, як при системних васкулітах) [1].

В останні роки все більш поширеною стає теорія імунокомплек-
сного ґенезу васкулітів, яка пов’язує їх виникнення із шкідливою дією 
на судинну стінку осідаючих із крові імунних комплексів. Роль антиге-
ну в залежності від причини васкуліту, ймовірно, виконує той чи інший 
мікробний агент, лікарська речовина, власний змінений білок, а анти-
тілом є відповідний імуноглобулін. Циркулюючі імунні комплекси при 
сприятливих умовах, що виключають чи призупиняють їх природню 
елімінацію, осідають субендотеліально в судинних стінках і виклика-
ють їх запалення [2, 7, 8].

В основі патогенезу алергічних васкулітів лежать імунологічні ре-
акції. Це підтверджується виявленням імуноглобулінів і комплементу 
в свіжих вогнищах ураження у хворих геморагічним васкулітом, арте-
ріолітом Руітера, кріоглобулінемічному васкулиті і деякими глибоки-
ми васкулітами [5, 6].

Для  поверхневих  васкулітів  характерно  наявність  у  вогнищах 
ураження імунних комплексів, які виявляються незалежно від трива-
лості  хвороби. Майже постійна  їхня присутність у вогнищі, а  також 
ті  чи  інші  патоморфологічні  ознаки  реакції  Артюса  підтверджують 
алергічну природу поверхневих васкулітів. У цих випадках має місце 
гіперчутливість негайного типу у відповідь на фіксацію комплемента 
імунними комплексами [5, 6].

При гострих формах поверхневих васкулітів характерне локалі-
зоване  розміщення  компонентів  імунних  комплексів,  яке  обмежене 
судинними стінками і периваскулярними ділянками дерми [5, 6].

При васкулітах з хронічним рецидивуючим перебігом, зазвичай, 
спостерігається розширена локалізація, коли імунні комплекси у ви-
гляді конгломератів виявляються, окрім судинної стінки, також в ді-
лянці базальної мембрани шкіри, в підсосочковому шарі дерми. Але 
і в такому випадку їх розташування, як правило, відповідає глибині 
ураження шкіри [5, 6].

При глибоких васкулітах шкіри, зокрема, при вузлуватій еритемі, 
імунні комплекси в осередку ураження виявляються лише у хворих 
з великою давністю захворювання, що має хронічно рецидивуючий 
перебіг. Вони локалізуються як в стінках судин глибоких шарів дерми, 
підшкірної клітковини, так і дифузно [5, 6].
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Поверхневі і глибокі васкуліти шкіри характеризуються наявніс-

тю в крові судинних  (капілярних  і венозних) антигенів, які виявля-
ються у більшості хворих при поширеному процесі вже з 2-го тижня 
захворювання і відсутні при наявності поодиноких вогнищ уражен-
ня. Як правило, при поверхневих формах частіше виявляється ка-
пілярний, рідше — капілярний і венозний антигени. При вузлуватій 
еритемі виявляються два судинних антигени. По мірі одужання за-
значені антигени зникають і знову з’являються при рецидиві захво-
рювання [5, 6].

Іншою важливою стороною патогенезу ангіїтів є зміни в системі 
гемостазу. Ураження  судинної  стінки  супроводжується порушенням 
мікроциркуляції,  зміною реологічних  властивостей  крові.  Гематоло-
гічні та імунологічні зміни взаємопов’язані, зокрема рівень циркулю-
ючих  імунних  комплексів  корелює  зі  збільшенням  активності  агре-
гаційних  властивостей  крові.  Встановлено  участь  інтими  судинної 
стінки в регуляції внутрішньосудинного мікрозгортання крові (ВМЗК). 
Процеси ВМЗК протікають в фізіологічних умовах постійно, але без 
тромбоутворення  за  рахунок  перманентних  процесів  фібринолізу. 
У патологічних ситуаціях активація ВМЗК не супроводжується адек-
ватною  компенсаторною  активацією  системи фібринолізу, що  веде 
до мікротромбування судин [4].

В типових випадках діагностика васкулітів шкіри базується на клі-
ніко-анамнестичних даних і не становить істотних труднощів. У свою 
чергу, при атипових різновидах васкулітів необхідне проведення па-
тогістологічного дослідження ураженої ділянки шкіри.

Особливо важкою є діагностика васкулітів у дітей раннього віку, 
враховуючи, що ангіїти шкіри часто є шкірними симптомами дифуз-
них  захворювань  сполучної  тканини  (ревматизм,  системний  черво-
ний вовчак, ревматоїдний артрит,  тощо),  кріоглобулінемії,  захворю-
вань крові, різних пухлинних процесів [4].

Мета. Аналіз клінічного перебігу папуло-некротичного васкуліту 
у дитини 2,5 років.

Матеріали та методи. Проаналізовано перебіг папуло-некротич-
ного васкуліту Вертера-Дюмплінга у дитини, результати загально-клі-
нічних та лабораторно-інструментальних (загальний аналіз крові та 
сечі, копрограма, кал на я/г, біохімічний аналіз крові (загальний білок, 
креатинін, сечовина, печінкові проби, загальний холестерин, ревма-
тоїдний фактор), бактеріологічний посів виділень  із рани, рентгено-
графія органів грудної клітки, УЗД органів черевної порожнини) дослі-
джень  та  патогістологічного  обстежень  (панч-біопсія шкіри  нижньої 
третини правої гомілки), проведено диференційну діагностику.
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Результати та їх обговорення. Дівчинка 2,5 років хворіє з 2-х 

місячного віку, коли вперше з’явились запальні елементи висипки на 
шкірі першого пальця правої стопи у вигляді пароніхія. Алергологіч-
ний та сімейний анамнез не обтяжені. Протягом 4 місяців проводи-
лась  терапія  відповідно  діагнозу  «стрептодермія».  У  березні  2017 
р. перебувала на стаціонарному лікуванні в Київській міській клініч-
ній  шкірно-венерологічній  лікарні  (КМКШВЛ),  яке  дало  позитивний 
ефект, виписана з покращенням. З квітня 2017 року висипка рециди-
вувала і поширилась. В кінці травня 2017 року направлена консуль-
тативною поліклінікою на стаціонарне лікування в КМКШВЛ з діагно-
зом: вузлувата еритема. Результати лабораторно-інструментальних 
досліджень в межах вікової норми. Дівчинка була проконсультована 
дитячим фтизіатром та алергологом — даних за туберкульоз шкіри 
та алергічну природу захворювання не було. В результаті проведено-
го патогістологічного дослідження було виявлено, що морфологічна 
картина  відповідає  лейкоцитокластичному  васкуліту.  Встановлено 
остаточний діагноз — папуло-некротичний васкуліт Вертера — Дюмп-
лінга. Отримувала лікування розчином преднізолону парентерально, 
нестероїдні протизапальні та антигістамінні засоби, антибіотики, міс-
цеву терапію (1 % водний розчин метиленового синього, 5 % стреп-
тоцидові  та  5 %  сульфацилова  мазі,  фузідерм,  тирозур,  бетадин, 
преднікарб, емульсія з гідрокортизоном та стрептоцидом). Виписана 
з покращенням на амбулаторне лікування. З листопада 2017 р. отри-
мує метипред.

Враховуючи  ранній  дебют  та  відсутність  підтвердження  будь-
яких інших вірогідних причин захворювання, папуло-некротичний ва-
скуліт Вертера-Дюмплінга у даної дитини, вірогідно, є автоімунним.

У січні 2018 року поступила у кардіоревматологічне відділення 
КМДКЛ № 1 із скаргами на наявність підшкірних багрових вузликів на 
стегнах та обличчі (рис. 1).

Загально-клінічні  результати  аналізів  в  межах  вікової  норми. 
СРБ, РФ, ASLO «негативні». Заключний діагноз: папуло-некротичний 
васкуліт Вертера –Дюмплінга, підгострий перебіг, автоімунна форма. 
Зважаючи  на  кількість  загострень  за  відносно  невеликий  проміжок 
часу, можна вважати, що перебіг є постійно рецидивуючим. Отриму-
вала антибактеріальну  терапію,  розчин преднізолону парентераль-
но, місцеву терапію (10 % стрептоцидова мазь, адвантан, афлодерм, 
фузідерм). Виписана  із  покращенням,  на даний  час  отримує мети-
пред, методжект підшкірно 1 раз на тиждень, РостНорма та вітамін Д, 
перебуває під диспансерним наглядом у дитячого кардіоревматоло-
га та дерматолога.
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Рис. 1. Папуло‑некротичний васкуліт Вертера‑Дюмплінга у дитини.

Висновки. Клінічні прояви папуло-некротичного васкуліту шкіри 
дуже схожі із клінікою папуло-некротичного туберкульозу шкіри, тому 
диференційна діагностика даного васкуліту  повинна бути дуже ре-
тельною.

Важливим також є визначення ступеня активності патологічного 
процесу, адже від цього буде залежати подальше лікування, яке по-
винне бути індивідуальним.

Враховуючи ранній дебют васкуліту та його постійно рецидиву-
ючий перебіг, не меншої уваги потребує і подальший моніторинг лі-
кування та розвитку дитини з метою попередження порушень фізич-
ного розвитку.
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Особенности патогенеза васкулитов кожи

Т. В. Марушко, Е. Е. Онуфреив
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Лейкоцитокластичный васкулит (LСV) является наи-

более  распространенной  формой  васкулита  кожи  и,  как  правило, 
является  результатом  оседания  иммунных  комплексов  на  стенке 
сосудов. Он представлен в различных формах и возникает при раз-
личных заболеваниях.

Цель. Анализ литературы по описанию патогенеза васкулитов 
кожи, а  также представление случая папуло-некротического васку-
лита у ребенка.

Материалы и методы. Проанализированы литературные мате-
риалы по описанию патогенеза васкулитов кожи, а также представ-
лен  случай  папуло-некротического  васкулита  у  ребенка  с  личного 
наблюдения.

Результаты.  В  статье  приведены  особенности  патогенеза  ал-
лергических  васкулитов  кожи,  а  также  представлен  случай  папу-
ло-некротического васкулита у ребенка с личного наблюдения.

Выводы.  Васкулит  (ангииты)  кожи —  это  гетерогенная  моно-
патогенетическая  группа  заболеваний  мультифакторной  природы, 
основным морфологическим признаком которых является воспале-
ние сосудистой стенки, а спектр клинических проявлений зависит от 
типа, размера, локализации пораженных сосудов и тяжести сопут-
ствующих воспалительных нарушений.

Ключевые слова:  васкулиты  кожи,  папуло-некротический  ва-
скулит, дерматит Вертера-Дюмлинга.

Features of pathogenesis of cutaneous vasculitis
T. V. Мarushko, O. Y. Onufreiv

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kyiv

Introduction. Leukocytoclastic vasculitis (LSV) is the most common 
form of cutaneous vasculitis and is usually the result of the accumulation 
of immune complexes on the vascular wall. It presents as various forms 
and occurs in various diseases.

Aim. Analysis of the literature on the description of the pathogenesis 
of cutaneous vasculitis, as well as  the presentation of case of papulo-
necrotic vasculitis in a child.



184 Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ПЕДІАТРІЯ
Materials and methods. The literature materials on the description 

of pathogenesis of cutaneous vasculitis, as well as the case of papulo-
necrotic  vasculitis  in  a  child  from  a  personal  observation  have  been 
analysed.

Results.  The  article  presents  the  peculiarities  of  pathogenesis  of 
cutaneous vasculitis, as well as the case of papulo-necrotic vasculitis in 
a child.

Conclusions.  Cutaneous  vasculitis  (angiitis)  is  a  heterogeneous 
monopathogenetic  group of  diseases of multifactorial  nature,  the main 
morphological feature of which is inflammation of the vascular wall, and 
the spectrum of clinical manifestations depends on the type, size, location 
of affected vessels and  the severity of  the accompanying  inflammatory 
disorders.

Key words:  cutaneous  vasculitis,  papulo-necrotic  vasculitis, 
Werther-Dumlings dermatitis.
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СУДОВО‑ПСИХІАТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ 
ЗДАТНОСТІ УСВІДОМЛЮВАТИ ЗНАЧЕННЯ СВОЇХ 

ДІЙ ТА КЕРУВАТИ НИМИ В ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ 
СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ

О. А. Козерацька
ДУ «Центр психічного здоров”я і моніторингу наркотиків

та алкоголю МОЗ України», м. Київ
Резюме. У статті наведені результати наукового дослідження, 

виконаного у рамках докторської дисертації «Судово-психіатрична 
оцінка осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуально-
му підгрунті». Дослідження ґрунтується на основі аналізу суцільної 
вибірки  з  підекспертних,  які  скоїли  кримінальні  правопорушення 
на сексуальному підґрунті та знаходилися на судово-психіатричній 
експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної екс-
пертизи з 2000 р. по 2015 р. (протягом 16 років), усього досліджено 
287  підекспертних.  У  статті  проведений  аналіз  наукової  літерату-
ри, висвітлені дискусійні питання при діагностиці парафілій. Наве-
дено  судово-психіатричну модель оцінки  здатності  усвідомлювати 
значення  своїх  дій  та  керувати  ними  в  осіб,  які  скоїли  сексуальні 
злочини.

Ключові слова:  судово-психіатрична  оцінка,  «осудність-обме-
жена осудність»-«неосудність», сексуальнi злочини, розлади сексу-
ального потягу.

Вступ. Серед тяжких злочинів проти особистості особливе місце 
займають злочини проти статевої недоторканості. Характерною ри-
сою цього виду злочинності є те, що його найнебезпечнішим проявом 
є  насильницькі  злочини  (зґвалтування,  насильницьке  задоволення 
статевої  пристрасті  неприродним  способом).  Саме  ці  злочини  ча-
сто бувають пов’язані з іншими формами злочинного насильства — 
вбивствами,  нанесенням шкоди  здоров’ю різного  ступеня  тяжкості, 
побоями, катуваннями тощо. Потерпілим, крім фізичних ушкоджень, 
наносяться ще й психологічні травми, які можуть зруйнувати все по-
дальше життя людини [1].
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Боротьба із злочинністю, і, зокрема, сексуальною злочинністю, є 

одним з найважливіших напрямів забезпечення національної безпе-
ки України. Право на сексуальну свободу, право на сексуальну недо-
торканість, право на недоторканість сексуального життя є похідними 
від особистих прав людини, а саме права на свободу і особисту недо-
торканість, недоторканість приватного життя [2]. Громадська небез-
пека цього виду правопорушень визначається рядом несприятливих 
тенденцій в її структурі та динаміці, що визначає високу значущість 
проблеми  судово-психіатричної  оцінки  осіб,  які  скоїли  насильниць-
кі дії проти статевої недоторканості  і статевої свободи особистості. 
У  структурі  сексуального  насильства  виявляється  зростання  агре-
сивності,  жорстокості  злочинців,  зростання  числа  тяжких  зґвалту-
вань, серійної сексуальної агресії [3].

До останнього часу не розроблено чiтких критерiїв судово-психiа-
тричної оцiнки психiчних розладiв у осiб, якi скоїли сексуальнi право-
порушення, зокрема критерiiв “обмеженої осудностi”.

Мета роботи — на основі дослідження клініко-патопсихологічних, 
соціально-демографічних закономірностей протікання психічних роз-
ладів,  застосовуючи  метод  ситуаційного  аналізу  розробити  критерiї 
судово-психiатричної оцiнки, з виділенням групи «обмежено осудних», 
судово-психіатричну модель оцінки здатності усвідомлювати значення 
своїх дій та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини.

Методи дослідження. Для досягнення мети обстеження вико-
ристовувалися  наступні  методи:  інформаційно-аналітичний,  кліні-
ко-психопатологічний,  соціально-демографічний,  експерименталь-
но-психологічний,  метод  ситуаційного  аналізу,  експертний,  статис-
тичний.

Предмет дослідження — психічні та поведінкові розлади у осiб, 
які скоїли злочини на сексуальному грунтi.

Результати та їх обговорення. З  метою  визначення  взаємо-
зв’язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії 
та керувати ними і вирішенням експертних питань, усі спостережен-
ня були розподілені на 2 групи порівняння: 1 група — 198 спостере-
жень: підекспертні, визнані «осудними»; 2 група — 13 спостережень: 
підекспертні, визнані «неосудними»; 3 група –“обмежено осудних” — 
75 спостережень. Ця група — в основному (73 спостереження) була 
сформована штучно з 1-ої групи — “осудних», виходячи з концепції 
“обмеженої осудності”.

Концепція обмеженої осудності базується на системному підході 
до поняття “обмежена осудність”, який розроблявся в українській су-
довій психіатрії В. Б. Первомайським та методологічній позиції “осо-
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бистість-діяльність” Ф. В. Кондратьєва.  [4,5]. Діагностика парафілій, 
визначення її форм та типів проводилася згідно критеріїв діагностики 
МКХ-10, а також дефініцій, прийнятих у вітчизняній психіатрії. [6,7]

Експертна  оцінка  непсихотичних  психічних  розладів  залежить 
від ступеня вираженості таких розладів, у поєднанні з наявністю чи 
відсутністю інших клінічних, соціальних, ситуаційних факторів і вима-
гає урахування сукупності чинників в межах «актуального психічного 
стану» особи на період суспільно небезпечного діяння і на період су-
дово-психіатричної експертизи.

При цьому слід зазначити, що складною є експертна оцінка тих 
випадків,  коли  розлади  сексуального  потягу  виникли  при розладах 
особистості (психопатіях) або є самостійним видом психічної патоло-
гії. У цих випадках необхідною є як психіатрична оцінка стану особи, 
так і аналіз власно сексуальних порушень, що вимагає комплексної 
експертизи за участю психіатра і сексопатолога. При цьому основна 
увага приділяється синдромологічній картині самих розладів сексу-
ального потягу [8].

Як відомо, парафіліями визнаються  зміни сексуального потягу, 
якщо вони включають «незвичайні предмети чи вчинки» і/або «якщо 
індивід поступає у відповідності з цими потягами або відчуває зна-
чний дистрес через них» [9]. Введення в психіатрію терміну «парафі-
лія» було обумовлене необхідністю акцентувати увагу на медичних 
аспектах  девіантного  сексуального  потягу  на  противагу  моральній 
оцінці, яку несли в собі поняття «збочення», «відхилення», «первер-
сія»  тощо,  оскільки  будь-яка  класифікація  парафілій  віддзеркалює 
пануючі в суспільстві уявлення про нормальну сексуальну поведін-
ку  і  сексуальну  поведінку,  що  відхиляється  [10].  У  діагностичному 
і  статистичному  керівництві  по психічним захворюванням  (DSM–IV, 
1994) загальними для всіх парафілій є два критерії [11]: А.) Існуван-
ня на протязі не менш 6 місяців інтенсивних сексуально збуджуючих 
фантазій, сексуальних потягів або поведінки, що періодично повто-
рюються; Б.) Фантазія, сексуальні потяги або поведінка викликають 
клінічно значущий дистрес або порушення в соціальній, професійній 
або інших важливих областях функціонування. В даному визначенні 
підкреслюється важливість обох клінічних компонентів парафілій — 
ідеаторного і поведінкового.

Невизначеність,  дискусійність,  суперечливість  наукових  погля-
дів  щодо  поняття  «парафілія»,  ««збочення»,  «відхилення»,  «пер-
версія» тощо, неможливість та суб’єктивність окремого урахування 
проявів цих феноменів окремо від наявного психічного розладу (або 
поряд з ним), неможливість співставлення цих феноменів зі здатні-
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стю особи усвідомлювати свої дії та  (або) керувати ними не дають 
можливості науково обгрунтованого окремого виділення (в експерт-
них висновках) та окремого урахування цих понять щодо здатності 
особи усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними. З цієї причини 
експертне значення має психічний стан особи, актуальний на момент 
здійснення протиправного діяння.

Безпосередня реалізація високої агресивності в осіб з патологі-
єю сексуального потягу протікає на рівні потреби — як реалізація по-
тягу, що припускає агресивний спосіб задоволення статевої потреби. 
Реалізація потреби полегшується відсутністю особистісних структур, 
здатних здійснювати бар’єрний влив по відношенню до патологічно-
му  потягу.  Навпаки,  самоприйняття  патологічного  потягу  викликає 
певне і ціннісне відношення до сексуальної агресії, що також сприяє 
здійсненню злочинних дій [12].

Як  відомо,  характерною  особливістю  агресивних  злочинів,  що 
здійснюють особи з психічними аномаліями, на відміну від психічно 
здорових, є недостатність регуляторного впливу на поведінку систе-
ми цінностей, здатних долати диспозиційну, ситуативну  і потребніс-
ну логіку поведінки. З цим пов’язана й інша їх особливість: більший 
вплив, ніж у здорових осіб, ситуативних чинників на формування мо-
тивації кримінальної агресії. Для осіб з психічними аномаліями більш 
характерні  безпосередні  форми  реагування  на  незначні  ситуаційні 
впливи. Навіть при невисокій їх особистісній агресивності несформо-
ваність ціннісних регуляторних механізмів легко виявляється в агре-
сивній поведінці під впливом різних чинників.

Тому вирішення експертного питання щодо істотного впливу на-
явних у підекспертного психічних розладів непсихотичного рівня на 
його здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними під час 
скоєння злочину (тобто питання про обмежену осудність), потребує, 
по-перше, ієрархічно пов’язаного розподілення сукупності критеріїв, 
що є необхідними для використання; по-друге — певного алгоритму 
експертних дій щодо пошуку, виділення, дослідження та узагальнен-
ня таких критеріїв в наданих на експертизу об’єктах дослідження, за 
допомогою  яких  буде  можливо  доказово  обґрунтувати  відповідний 
експертний висновок.

Сукупність  експертних  критеріїв  щодо  обмеженої  осудності 
у осіб, які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення та їх ієрар-
хічне розподілення представлено в табл. 1.

За результатами аналізу можемо навести схему судово-психіа-
тричної моделі оцінки здатності усвідомлювати свої дії  та керувати 
ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини (рис. 1)
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Таблиця 1

О
БМ

ЕЖ
ЕН

А
 О

С
УД

Н
ІС

ТЬ
Загальні (нормативно правові) критерії
Наявність в особи психічного розладу непсихотичного рівня (тако-
го, що не сягає рівня тяжкого психічного розладу у відповідності зі 
ст. 1 Закону України «Про психіатричну допомогу») на період скоєн-
ня суспільно небезпечного діяння.
Наявність в особи психічного розладу непсихотичного рівня у зв’яз-
ку з чим особа «під час вчинення злочину… не була здатна повною 
мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними» 
(ст. 20 КК України).

Спеціальні (клініко‑соціальні) критерії
Клінічні характеристики — статичні та динамічні характеристики 
психічного розладу як на період юридично значущої події (період 
скоєння злочину), так і на інші періоди, що стосуються виникнення, 
розвитку та плину наявного психічного розладу.
Соціальні характеристики — рівень мікросоціальної та соціальної 
адаптації.
Особистісні характеристики (розглядаються як клінічна складова 
спеціальних критеріїв при наявності або формуванні розладу особи-
стості або як особистісна складова при наявності іншого психічного 
розладу).
Коморбідні стани (якщо такі є), включаючи стани залежності.

Індивідуальні (індивідуально‑ситуаційні) критерії
Критерії, що висвітлюють взаємодію, взаємовплив психічного роз-
ладу та суспільно небезпечного діяння, відбитки психічного розладу 
(сфер психічної діяльності, що змінені, порушені) на етапах мотиву-
вання, планування, підготовки, здійснення злочину, прогнозування, 
використання його результатів, оцінювання наслідків тощо суспільно 
небезпечного діяння.
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Рис. 1. Модель судово‑психіатричної оцінки стану особи, яка скоїла 
кримінальні, сексуальні правопорушення.

Висновки.  Таким  чином  запропонована  судово-психіатрична 
модель  оцінки  здатності  усвідомлювати  свої  дії  та  керувати  ними 
в осіб, які скоїли сексуальні злочини, ієрархічна структура критеріїв 
«обмеженої осудності» буде сприяти стандартизації експертної оцін-
ки  непсихотичних  психічних  розладів  у  осіб,  які  скоїли  кримінальні 
правопорушення  на  сексуальному  ґрунті  та  забезпеченню  певного 
алгоритму дослідження психічного стану особи з відповідними пси-
хічними розладами, що скоїла суспільно-небезпечне діяння.
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Судебно‑психиатрическая модель оценки 
способности осознавать значение своих действий 

и руководить ими у лиц, которые совершили 
сексуальные преступления

Е. А. Козерацкая
ГУ «Центр психического здоровья  

и мониторинга наркотиков и алкоголя», г. Киев
Резюме.  В  статье  приведены  результаты  научного  исследова-

ния, проведенного в рамках докторской диссертации «Судебно-пси-
хиатрическая  оценка  лиц,  совершивших  сексуальные  преступле-
ния».  Автором  проанализировано  287  случаев  судебно-психиатри-
ческих  экспертиз  лиц,  совершивших  сексуальные  преступления, 
и которые прошли судебно-психиатрическую экспертизу в Киевском 
городском Центре  судебно-психиатрической  экспертизы  с  2000  по 
2015  год  (16  лет).  В  результате  исследования  выявлены  критерии 
«ограниченной  вменяемости»  для  лиц,  совершивших  сексуальные 
преступления, предложена судебно-психиатрическая модель оцен-
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ки способности осознавать свои действия и руководить ими у лиц, 
которые совершили сексуальные преступления.

Ключевые слова:  судебно-психиатрическая  экспертиза,  вме-
няемость —  ограниченная  вменяемость —  невменяемость,  сексу-
альные преступления.

The model of forensic psychiatric evaluation  
of persons who have sexual offenses

O. A. Kozeratska
Center for Mental Health and Monitoring of Drugs and Alcohol, 

Kyiv
Abstract. The paper offers the results of research conducted within 

the framework of the doctoral  thesis “Forensic psychiatric evaluation of 
persons who have committed sexual criminal offenses”. For the purposes 
of the study the author analyzed 287 cases of sex offences, which were 
under the forensic psychiatric evaluation at Kyiv City Center for Forensic 
Psychiatric Examination between 2000 and 2015 (16 years). As a result 
of  the  study,  the  criteria  of  “diminished  sanity”  for  sex  offenders  have 
been identified; there has been offered a forensic psychiatric model for 
evaluation of the offenders’ ability to be conscious and in control of their 
actions.
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ОСТЕОПОРОЗ, ЯК ПРОЯВ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D.
МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ

Л. Ф. Матюха, Н. В. Гриб
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Остеопороз (ОП) — прогресуюче захворювання кісткової 

тканини, яке уражає сотні мільйонів людей в цілому світі. Його зна-
чна розповсюдженість пояснюється тривалим безсимптомним пере-
бігом  та  недостатнім  рівнем  застосування  профілактичних  заходів. 
Найбільш оптимальним превентивним методом являється визначен-
ня рівня вітаміну D та проведення корекції його недостатності серед 
здорового населення.

Мета. Вивчити основні методи профілактики ОП та недостатно-
сті вітаміну D в контексті зменшення кількості ускладнень та покра-
щення якості життя пацієнтів.

Матеріали та методи дослідження. У статті використали бібліо-
семантичний  та  аналітичний  методи.  Проводили  аналіз  європей-
ських та американських рекомендацій і клінічних настанов: European 
League Against Rheumatism (EULAR), Osteoarthritis Research Society 
International  (OARSI),  American  College  of  Rheumatology  (ACR), 
International Osteoporosis  Foundation  (IOF), The National  Institute  for 
Health and Care Excellence (NICE), Vitamin D Society на предмет най-
більш актуальних методів профілактики остеопорозу. Огляд статей 
електронних медичних баз даних: PubMed, Scopus, Cochrane.

Результати. На сьогоднішній день, в Україні  існує необхідність 
проведення скринінгу дефіциту вітаміну D на первинній ланці медич-
ної  допомоги.  Найбільш  оптимальним  є  визначення  рівня  25-(OH)
D в сироватці крові, серед популяції віком від 18 років. Визначення 
кальцидіолу показує сумарний показник вітаміну D, який виробляєть-
ся в шкірі та поступає в організм разом з продуктами харчування чи 
при додатковому медикаментозному вживанні з тривалим періодом 
його напіврозпаду, що становить 15 днів. Крім того, недостачу вітамі-
ну D в організмі можливо попередити методом помірного перебуван-
ня під сонячними променями, вживанням  їжі  природньо  збагаченої 
вітамінами, фортифікованих продуктів та вищезгаданим додатковим 
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споживанням вітаміну D у вигляді харчових чи медикаментозних до-
бавок.

Висновки. Популяризація  скринінгу  недостатності  вітаміну  D, 
модифікація  способу  життя,  є  ефективним  та  відносно  недорогим 
профілактичним заходом, який сприятиме покращенню якості життя 
пацієнтів.

Ключові слова: остеопороз, вітамін D, профілактика.

Вступ.  Сучасні  тенденції  діагностики  хронічної,  неінфекційної 
захворюваності, популяризують визначення вітаміну D. Він є важли-
вим етіологічним фактором виникнення низки патологій. Рецептори 
вітаміну D  (VDR) знайдені у багатьох органах  і  тканинах організму, 
з чим  і пов’язують його плейотропний ефект. Вітамін D демонструє 
свою  значимість  у  зменшенні  ризику  розвитку  серцево-судинних, 
неврологічних, ревматологічних, автоімунних захворювань, акушер-
ської та онкологічної патології, цукрового діабету, ожиріння, захворю-
вань опорно — рухового апарату та больового синдрому.

Фундаментальну роль вітамін D відіграє  у функціонуванні  кіст-
ково —  суглобової  системи.  Основною  його функцією  є  підтримка 
гомеостазу кальцію та фосфору в крові. При дефіциті вітаміну D їх 
абсорбція  суттєво  знижується,  що  призводить  до  ряду  негативних 
наслідків, серед яких одним з найбільш поширених є ОП.

На  сьогоднішній  день,  ОП  є  прогресуючою,  глобальною  про-
блемою ХХІ  століття,  яка  немає меж  та  кордонів.  Згідно  з  даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) він займає четверте 
місце в структурі хронічних захворювань за соціально — економіч-
ним та медичним значенням після серцево — судинної, онкологічної 
патології та цукрового діабету [1].

В процесі прогресування ОП, безсимптомно порушується щіль-
ність кісткової тканини, що в кульмінації призводить до розвитку па-
тологічних переломів, які часто стають причиною інвалідності та пе-
редчасної смерті.

Мета. Вивчити основні методи профілактики ОП та недостатно-
сті вітаміну D в контексті зменшення кількості ускладнень та покра-
щення якості життя пацієнтів.

Матеріали та методи дослідження. У статті використовували бі-
бліосемантичний та аналітичний методи. Проводили аналіз європей-
ських та американських рекомендацій і клінічних настанов: European 
League Against Rheumatism (EULAR), Osteoarthritis Research Society 
International  (OARSI),  American  College  of  Rheumatology  (ACR), 
International Osteoporosis  Foundation  (IOF), The National  Institute  for 
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Health and Care Excellence (NICE), Vitamin D Society на предмет най-
більш актуальних методів профілактики остеопорозу. Огляд статей 
електронних медичних баз даних: PubMed, Scopus, Cochrane

Результати та обговорення. Для повноцінного засвоєння каль-
цію  та  фосфору,  які  становлять  значну  частину  хімічного  складу 
кістки, необхідний достатній вміст вітаміну D в організмі. Біологічно 
активна форма вітаміну D — 1,25-дигідроксикальциферол або про-
гормон, який утворюється в нирках з 25-гідроксивітаміна D під дією 
фермента  1-альфагідролаза,  приймає  в  даному  процесі  особливу 
участь. Кальцитріол стимулює всмоктування кальцію в тонкому ки-
шечнику та його реабсорбцію разом з фосфором в проксимальному 
відділі нефрону. При дефіциті вітаміну D абсорбується лише 10–15 % 
аліментарного кальцію і близько 60 % фосфору. В такому випадку рі-
вень кальцію компенсується за рахунок мобілізації з кісткової ткани-
ни, під дією паратгормону. Це призводить до ряду негативних наслід-
ків, серед яких одним з найбільш поширених є ОП.

Крім того, доведено, що метаболіти вітаміну D, особливо кальци-
тріол,  змінюють  функціональну  активність  фосфоліпідного  біошару 
мембран  ентероцитів,  у  результаті  чого  збільшується  їх  проникність 
для  іонів  кальцію.  Кальцитріол  стимулює  синтез  кальційзв’язуючих 
білків, які забезпечує перенесення іонів кальцію з кишечника в кров [2].

У кістковій тканині вітамін D стимулює диференціювання та про-
ліферацію остеобластів і хондроцитів, що веде до збільшення синте-
зу даними клітинами колагену. Також, варто зазначити, що вітамін D 
стимулює синтез остеокальцину в остеобластах, який в свою чергу, є 
важливим структурним білком кісткової тканини [2].

Недостачу вітаміну D (< 50 нмоль/л або < 20 нг/мл), в організмі 
можливо попередити шляхом помірного перебування під сонячними 
променями, вживанням їжі природньо збагаченої вітамінами, форти-
фікованих продуктів та додатковим споживанням вітаміну D у вигляді 
харчових чи медикаментозних добавок [6].

Для населення України, починаючи від 6-ти місячного віку, опти-
мальним  є  перебування  на  сонці  протягом  15–30  хвилин  в  період 
з 10.00 до 15.00, тричі на тиждень, з початку квітня по кінець вересня. 
Доведено, що для синтезу необхідної кількості вітаміну D, 18 % площі 
поверхні тіла повинні бути відкритими, незахищеними одягом чи сон-
цезахисним кремом, включаючи гомілки та передпліччя.

Heaney  RP  та  співавтори  з  Крейтонського  університету,  штату 
Небраска, США провівши  аналіз  восьми досліджень  з’ясували, що 
в  середньому  рівень  вітаміну  D  синтезованого  шкірою  становить 
25 % від добової норми. В системі міжнародних одиниць цей показ-
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ник коливається в межах від 320 до 480 МО на добу в літні сонячні 
дні. Додаткове вживання харчових продуктів, які містять в собі віта-
мін D,  в  середньому,  сприяло  надходженню  лише  120–160 МО  на 
добу. Таким чином, сумарна кількість вітаміну D синтезованого шкі-
рою та отриманого з їжею становить близько 500–640 МО на добу [8]. 
Цей рівень є недостатнім для ефективного функціонування органів 
та систем дорослої людини, враховуючи сучасні харчові вподобання 
та тенденції до зниження тривалості перебування осіб всіх вікових 
категорій під відкритим небом [9].

Jenson CS Mak, та Dianne O’Connell у своїй роботі досліджували 
вплив препаратів вітаміну D, як ізольованого, так і в поєднанні з каль-
цієм. Перевіряли ефективність профілактики переломів будь — якої 
локалізації у жінок в менопаузі та літніх чоловіків. Існують докази того, 
що прийом лише вітаміну D, є неефективним методом профілакти-
ки переломів стегнової  кістки  (11 досліджень, 27693 учасників), або 
будь-якого  перелому  іншої  локалізації  (15  досліджень,  28271  учас-
ників). З точки зору наявності побічних ефектів, виявили невеликий 
відсоток осіб, в яких виникли скарги зі сторони ШКТ при поєднаному 
прийомі кальцію та вітаміну D (чотири дослідження, 40 524 учасника), 
а також зі сторони сечовидільної системи. На смертність прийом віта-
міну D не вплинув, це стосувалось ізольованого прийому та поєдна-
ного з кальцієм (29 досліджень, 71 032 учасників). Інші систематичні 
огляди виявили кореляцію між збільшенням кількості випадків захво-
рюваності на інфаркт міокарда з додатковим прийомом кальцію [7].

Великої уваги заслуговує метод фортифікації продуктів, що по-
лягає у додаванні до їжі мінеральних речовин (мікро- і макроелемен-
тів)  та  вітамінів.  Його  ефективність  полягає  у  збагаченні  продуктів 
харчування ще на етапі виробництва, необхідними нутрієнтами, з ме-
тою покращення стану здоров’я населення. Доцільно фортифікувати 
продукти  харчування,  які  регулярно  вживаються  великою  кількістю 
населення, в межах певної популяції. Результативність даного мето-
ду полягає у збільшення поживності та користі часто вживаних про-
дуктів, не вимагаючи змін харчової поведінки та звичок людей.

У світовій практиці метод збагачення харчових продуктів на дер-
жавному рівні працює вже давно. Близько 80 років тому в США впер-
ше провели додавання сполук заліза до складу борошна. Основним 
поштовхом була велика частота виявлених анемій серед військових, 
під час Другої світової війни. Крім того, на даний час в штатах існує 
практика збагачення маргарину вітаміном А та молока — вітаміном D.

У більш ніж у 30 — ти країнах світу працюють затверджені стан-
дарти фортифікації олії. У 70 -ти країнах проводить збагачення борош-
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на нутрієнтами на етапі помолу. В Європі ця практика існує вже понад 
70 років. Як відомо, процес переробки зерна на борошно супроводжу-
ється зниженням кількості мінеральних речовин та вітамінів, які втра-
чаються разом з висівками. Кулінарна обробка та приготування хлібо-
булочних  і  кондитерських виробів сприяє додатковій втраті цих важ-
ливих біологічно активних речовин. Рекомендований вміст нутрієнтів 
в складі вищезгаданих продуктів повинен становити 30–50 % добової 
потреби  основних  мінеральних  речовин  за  умови  середнього  рівня 
споживання.  Світова  практика  показала, що фортифікація  борошна 
і випікання з нього хліба, дозволяє з достатньо низькими додатковими 
затратами, суттєво покращити показники здоров’я населення [5].

У  2018  році  Rebeca  Reyes-Garcia  та  співавтори  досліджували 
вплив щоденного споживання молока фортифікованого кальцієм і ві-
таміном D  протягом  24 місяців  у жінок  в менопаузі. Щоденне  вжи-
вання збагаченого молока забезпечило 600 МО вітаміну D 3 і 900 мг 
кальцію, що сприяло нормалізації рівня вітаміну D та підвищення мі-
неральної щільності стегнової кістки.

На території України, поки що, існує лише добровільна програма 
фортифікації харчових продуктів, зокрема дитячого харчування, солі, 
молочних продуктів, мінеральної води, хлібобулочних виробів та со-
няшникової олії.

При  виявленні  недостачі  або  дефіциту  вітаміну  рекомендуєть-
ся приймати вітаміновмісні препарати перорально. Доступні форми 
включають вітамін D 3 (холекальциферол) і вітамін D 2 (ергокальци-
ферол), як жиро- так і воднорозчинні форми.

Надважливим є питання скринінгу дефіциту вітаміну D на пер-
винній ланці медичної допомоги, як одного з основних факторів ри-
зику виникнення остеопорозу. Найбільш доцільно визначати рівень 
вітаміну D серед загальної популяції віком від 18 років (крім вагітних 
жінок). При наявності у пацієнта таких патологічних станів, як: автоі-
мунні захворювання, хвороби кісткової та ендокринної системи, його 
проводити недоцільно, оскільки тестування рівня вітаміну D у даній 
популяції може вважатись частиною ведення хвороби, а не скринін-
гом. Натомість, до групи ризику відносять осіб з наявним ожирінням, 
синдромом мальабсорбції, інсулінзалежним цукровим діабетом, ран-
нім  настанням  менопаузи  (до  45  років)  та  захворюваннями  нирок. 
Не меншої  уваги  слід  приділяти людям похилого  та  старечого віку 
(згідно класифікації ВООЗ — понад 60 років), а також всім особам, 
що ведуть малорухомий спосіб життя, недостатньо перебувають на 
вулиці  (під  сонячними  променями),  користуються  сонцезахисними 
кремами, та в анамнезі яких є низькоенергетичні переломи (або в ро-
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дичів першої лінії)  [3]. Крім того, в МКХ — 10, є кодування, яке по-
значає: «Остеопороз, викликаний лікарськими препаратами» (M81.4) 
В даній рубриці йде мова про системне вживання глюкокортикоїдів 
понад  3 місяців,  замісну  гормонотерапію  при  ураженні щитовидної 
залози, антиконвульсанти, антидепресанти, бензодіазепіни, інгібіто-
ри протонної помпи, естрогени / комбіновані оральні контрацептиви, 
антиретровірусні препарати та інгібітори ароматази, що використову-
ються для лікування раку молочної залози.

На сьогоднішній день немає точних методів визначення  і вста-
новленого єдиного міжнародного стандарту щодо дотримання необ-
хідного рівня вітаміну D і величин, що свідчать про його недостатність 
[1].  Пропонується  визначення  25-(OH)D  в  сироватці  крові,  оскільки 
він  дає  змогу  найбільш  повно  оцінити  рівень  вітаміну  D  в  організ-
мі. Визначення кальцидіолу показує сумарний показник вітаміну D, 
який  виробляється  в шкірі  та  поступає  в  організм  разом  з  продук-
тами харчування чи при додатковому медикаментозному вживанні. 
На користь інформативності визначення 25-(OH)D свідчить тривалий 
період його напіврозпаду, що становить 15 днів [4].

Висновки.
1. Плейотропний ефект, що пов’язаний з присутністю рецепторів 

вітаміну D практично у всіх органах, вказує на те, що його дефіцит чи 
недостача є незалежним фактором ризику загальної захворюваності 
та смертності населення.

2. Вчасна діагностика та профілактика дефіцитних станів є одні-
єю з важливих проблем сьогодення. У зв’язку з цим, модифікація спо-
собу життя, яка включає регулярні фізичні вправи, перебування на 
свіжому повітрі та збалансоване харчування, що в основному пов’я-
зане з оптимізацією прийому вітамінів, макро- та мікроелементів, є 
ефективним та відносно недорогим профілактичним заходом, який 
сприятиме покращенню якості життя пацієнтів, особливо з захворю-
ваннями кістково — суглобової системи.
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Остеопороз, как проявление дефицита витамина D. 
Методы профилактики и коррекции.

Л. Ф. Матюха, Н. В. Гриб
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев
Введение. Остеопороз — прогрессирующее заболевание кост-

ной ткани, которое поражает сотни миллионов людей во всем мире. 
Его  значительная  распространенность  объясняется  длительным 
бессимптомным  течением  и  недостаточным  уровнем  применения 
профилактических мер. Наиболее оптимальным превентивным ме-
тодом является определение уровня витамина D и проведения кор-
рекции его недостаточности среди здорового населения.

Цель. Изучить основные методы профилактики ОП и недоста-
точности витамина D в контексте уменьшения количества осложне-
ний и улучшения качества жизни пациентов.

Материалы и методы. В статье использовали библиосеманти-
ческий  и  аналитический  методы.  Проводили:  анализ  европейских, 
американских  рекомендаций  и  клинических  руководств:  European 
League Against Rheumatism (EULAR), Osteoarthritis Research Society 
International  (OARSI),  American  College  of  Rheumatology  (ACR), 
International Osteoporosis  Foundation  (IOF), The National  Institute  for 
Health and Care Excellence (NICE), Vitamin D Society на предмет наи-
более актуальных методов профилактики остеопороза. Обзор статей 
электронных медицинских баз данных: PubMed, Scopus, Cochrane.

Результаты. На сегодняшний день в Украине есть необходи-
мость проведения скрининга дефицита витамина D на первичном 
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звене  медицинской  помощи.  Предлагается  определение  уровня 
25- (OH) D в сыворотке крови, среди популяции старше 18 лет у ко-
торых отсутствуют  симптомы недостаточности  витамина D. Опре-
деление кальцидиолу показывает суммарный показатель витамина 
D, который вырабатывается в коже и поступает в организм вместе 
с продуктами питания или при дополнительном медикаментозном 
применении  с  длительным  периодом  его  полураспада,  который 
составляет  15  дней.  Кроме  того,  недостаток  витамина  D  в  орга-
низме можно предотвратить методом умеренного пребывания под 
солнечными лучами, едой естественно обогащенной витаминами, 
фортифицированных продуктов и вышеупомянутым дополнитель-
ным  потреблением  витамина D  в  виде  пищевых  или  медикамен-
тозных добавок.

Выводы. Популяризация скрининга недостаточности витамина 
D,  модификация  образа  жизни,  является  эффективным  и  относи-
тельно недорогим профилактическим мероприятием, способствую-
щим улучшению качества жизни пациентов.

Ключевые слова: остеопороз, витамин D, профилактика.

Osteoporosis as manifestation of vitamin D difficiency. 
Methods of prevention and correction

L. F. Matiukha, N. V. Hryb
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv
Introduction. Osteoporosis is a progressive disease of bone tissue 

that affects hundreds millions of people all over the world. It is considerable 
prevalence  is  explained by  the  long period of  asymptomatic  course of 
the disease and the insufficient application of preventive measures. The 
most optimal preventive method is determining the level of vitamin D and 
correcting its deficiency among healthy population.

Aim. To study  the basic methods of prevention of OP and vitamin 
D deficiency in the context of reducing the number of complications and 
improving the quality of life of patients.

Materials and methods. In the article we used bibliosemantic and 
analytical  methods.  We  conducted  аnalysis  of  European,  American 
recommendations  and  clinical  guidelines  of  European  League Against 
Rheumatism  (EULAR),  Osteoarthritis  Research  Society  International 
(OARSI),  American  College  of  Rheumatology  (ACR),  International 
Osteoporosis  Foundation  (IOF),  The  National  Institute  for  Health  and 
Care Excellence (NICE), Vitamin D Society for the purpose of determining 
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the most actual methods of osteoporosis prevention. Electronic medical 
databases rewiew of PubMed, Scopus and Cochrane library.

Results. Nowadays  in Ukraine  there  is a necessity  to  carry out  a 
screening of vitamin D deficiency in the primary care unit. The determination 
of 25- (OH) D levels in serum is suggested among a population under 18 
years  old without  any  symptoms  of  vitamin D  deficiency. The  calcidiol 
deficiency  indicates skin production and  food or drugs consumption of 
vitamin  D  with  a  prolonged  period  of  half-life —  15  days.  In  addition, 
deficiency  of  vitamin D  can  be  prevented  by  the method  of moderate 
sunlight exposure, consumption of naturally enriched or fortified food and 
additional vitamin D intake form dietary or medical supplements.

Conclusion. The lifestyle modification and popularization of vitamin D 
deficiency screening is an effective and relatively inexpensive prevention 
measure that will improve the quality of life of our patients.

Key words: osteoporosis, vitamin D, prevention.
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ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛАСТОГРАФІЇ 
ЗСУВНОЇ ХВИЛІ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ ДОБРОЯКІСНОЮ 

ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
В. М. Кравчук

Національний військово‑медичний клінічний центр 
«ГВКГ», м. Київ

Вступ. Проблема захворювань передміхурової залози (ПЗ) є на 
сьогоднішній  день  надзвичайно  актуальною. Це  пов’язано  із  збіль-
шенням кількості випадків  захворювань. Так у 2016 році по Україні 
зареєстровано 170 901 хворого на ДГПЗ, з яких 79,5 % (135 827 чо-
ловіків) було пенсійного та 20,5 % (33 074 чоловіків) — працездатного 
віку. Незважаючи на велику кількість скринінгових обстежень, розроб-
ка нових методів візуалізації доброякісної гіперплазії передміхурової 
залози залишається актуальною для ранньої діагностики.

Мета: оцінити можливості еластографії зсувної хвилі в діагности-
ці доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

Матеріали і методи. В дослідження включено 67 пацієнтів, які 
пройшли дослідження у клініці урології НВМКЦ «ГВКГ» м. Київ. Па-
цієнтів  розділили  на  2  групи:  перша  група —  контрольна  (умовно 
здорові)  (n=24), друга  група — пацієнти  з підозрою на доброякісну 
гіперплазію передміхурової залози (n=43). Всім пацієнтам виконува-
лося комплексне трансректальне ультразвукове дослідження (ТРУ-
ЗД),  ендокавітальним  ЕС  6.5 MHz/10R  датчиком  із  використанням 
еластографії  зсувної  хвилі.  Пацієнтам  другої  групи  проводилась 
трансректальна, мультифокальна біопсія передміхурової залози. Бі-
опсія виконувалася за стандартною 12 точковою схемою. Додатково 
виконувалась біопсія, з підозрілих ділянок, виявлених за допомогою 
еластографії зсувної хвилі.

Результати дослідження та його обговорення. Виявлена до-
стовірна різниця в значеннях ехографічної пружності паренхіми пе-
редміхурової залози в основній  і  контрольній  групі  (р <0,05). Пруж-
ність (E mean) в групі ДГПЗ склало від 20 до 39 кПа, в групі контролю 
від 0 до 19 кПа.

Висновок.  Еластографія  зсувної  хвилі  підвищує  діагностичну 
цінність трансректального ультразвукового обстеження в діагностиці 
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ДГПЗ. Отримані значення при еластометрії зсувної хвилі можуть бути 
використані як додаткові критерії в діагностиці захворювань передмі-
хурової залози.

Ключові слова: еластографія зсувної хвилі, передміхурова за-
лоза, доброякісна гіперплазія передміхурової залози, трансректаль-
на біопсія.

Вступ. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є 
найбільш розповсюдженим захворюванням у чоловіків середнього та 
похилого віку. Відзначено чіткий зв’язок між віком пацієнтів і пошире-
ністю захворювання. Так, частота ДГПЗ у чоловіків у віці 31–40 років 
становить 8 %, 51–60 років –50 %,  і старше 80 років — понад 80 %. 
У 2016 році по Україні зареєстровано 170 901 хворого на ДГПЗ, з яких 
79,5 % (135 827 чол.) було пенсійного та 20,5 % (33 074) — працездат-
ного віку. Від загальної їх кількості 17,8 % (30 382) хворих перебувало 
на обліку у м. Києві; з них 80,7 % та 19,3 % відповідно у пенсійному та 
працездатному віці. Рівень поширеності в країні становив 1081,6 (се-
ред чоловіків старше 18 років) та 273,3 і 4050,0 на 100 тис. серед пра-
цездатного та старше працездатного віку [1]. На сьогодні, для діагнос-
тики захворювань передміхурової залози, згідно рекомендацій ЕАУ, 
асоціації урологів України, обов’язковими є такі методи обстеження: 
пальцеве ректальне дослідження, визначення рівня простат-специ-
фічного антигену (PSA) в крові, трансректальне ультразвукове дослі-
дження  (ТРУЗД), мультифокальна біопсія під контролем ультразву-
кового  дослідження  з  подальшою  гістологічною  оцінкою.  Однак  за 
даними  національних  рекомендацій  урологів  Канади  і  США,  УЗД 
і трансректальне УЗД небажано використовувати як метод первинної 
діагностики у пацієнтів з класичними ознаками ДГПЗ [2,3]. Однак ці 
дослідження широко застосовуються, особливо ТРУЗД, в силу свої 
беззаперечних переваг  перед  трансабдомінальним ультразвуковим 
обстеженням. З впровадженням нових технологій, таких як кольоро-
ве доплерівське і енергетичне картування, імпульсна доплерографія, 
тривимірна і ехоконтрастна ультразвукова візуалізація, діагностичні 
можливості  ТРУЗД  значно  розширюються.  Проте  існує  ймовірність 
отримання недостовірних результатів дослідження, що обумовлено 
недостатньою специфічністю УЗД в  «В режимі»  по  відношенню до 
вогнищевих змін в паренхімі передміхурової залози.

Еластографія зсувної хвилі на сьогодні є одним із нових методів, 
який активно застосовуються для діагностики різних органів. В основі 
методу  еластографії  лежить  комп`ютерна  обробка  ультразвукового 
сигналу, яка здатна визначати мінімальні зміни в пружності тканини. 
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Дана технологія пройшла еволюцію від компресійної еластографії до 
еластографії зсувної хвилі як метод якісної та кількісної оцінки пруж-
ності  тканин шляхом ультразвукового дослідження. Сьогодні метод 
ультразвукової  еластографії  широко  використовується  для  дифе-
ренційної діагностики об’ємних утворів різних органів: щитоподібної 
залози, молочних залоз, печінки (також метод застосовують для ді-
агностики стеатозу, фіброзу та цирозу), підшлункової залози, нирок. 
Компресійна еластографія в силу різних аспектів не продемонстру-
вала переконливих результатів в діагностиці патологічних утворень 
передміхурової залози.

Перспективним напрямком вважається кількісна оцінка показни-
ків пружності тканини в реальному часі — еластографія зсувної хвилі 
(ЕЗХ). Дана технологія заснована на реєстрації зсувних хвиль  і ви-
значенні швидкості їх розповсюдження в тканинах організму, що доз-
воляє якісно  та  кількісно оцінити  їх пружність. Швидкість поширен-
ня зсувної  хвилі безпосередньо залежить від ступеня еластичності 
досліджуваної ділянки тканини і відображається кількісно в кілопас-
калях (кПа). У зв’язку з тим, що методика не ґрунтується на методі 
мануальної компресії отримані результати менш залежні від того хто 
виконує дослідження і краще відтворюються в подальшому [4]. Ме-
тодика ЕЗХ потенційно дозволяє виявити захворювання ПЗ на ран-
ньому етапі, що в свою чергу має важливі наслідки для здоров’я паці-
єнта, та зменшує фінансові витрати. Багато робіт присв`ячено оцінці 
діагностичних можливостей ультразвукової ЕЗХ при раку ПЗ [5]. Але 
освітлення діагностичних можливостей ЕЗХ при ДГПЗ у вітчизняній 
літературі не представлено.

Матеріали і методи. В дослідження включено 67 пацієнтів, які 
пройшли дослідження у клініці урології НВМКЦ «ГВКГ» м. Київ. Паці-
єнтів розділили на 2 групи: перша група — контрольна (n=24), друга 
група — пацієнти з доброякісною гіперплазією передміхурової зало-
зи (n=43).

Дослідження  проводилися  на  комплексному  ультразвуковому 
діагностичному приладі експертного класу «RADMIR ULTIMA». Всім 
пацієнтам виконувалося комплексне трансректальне ультразвукове 
дослідження  (ТРУЗД),  ендокавітальним  ЕС  6.5  MHz/10R  датчиком 
з використанням еластографії зсувної хвилі.

Метод еластографії базується на якісній та кількісній оцінці пруж-
ніх властивостей тканини. Фізичною основою еластографії є модуль 
пружності Юнга, що характеризує властивості м’яких тканин чинити 
опір  розтягненню  чи  стисненню  при  пружній  деформації.  Кількісно 
величина модуля Юнга пропорційна жорсткості тканини: чим більша 
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його величина, тим вища жорсткість тканини. В залежності від спо-
собу розрахунку модуля пружності Юнга еластографію поділяють на 
компресійну еластографію і еластографію зсувної хвилі.

Компресійна еластографія (real — time elastography — RTE) — 
метод якісної оцінки пружних властивостей тканини, що базується на 
рівнянні Е = σ/ε, де Е — модуль пружності Юнга, σ — величина ком-
пресії, ε –відносна деформація стовпчика тканини. Даний метод ви-
користовується для дослідження поверхнево розташованих органів 
(щитоподібна залоза, молочна залоза, передміхурова залоза, матка). 
Дослідження проводять лінійним датчиком із застосуванням компре-
сії (σ), що здатна деформувати тканину. Компресію здійснюють за до-
помогою руки та датчика дослідника, або пульсацією, що передаєть-
ся від навколишніх судин або від спеціальної вібронасадки. Під дією 
даної компресії більш пружній твердий об`єкт зменшується в об`ємі 
менше, ніж більш еластичний, м’який. Компресійна еластографія дає 
нам можливість порівнювати пружність різних ділянок тканини. Від-
ношення показників пружності називається відносним показником.

При еластографії за методом зсувної хвилі використовують силу 
тиску  потужного  імпульсного  сфокусованого  ультразвукового  пучка 
[5]. Цей тиск має найбільше значення у фокальній ділянці, яка стає 
точковим джерелом зсувних хвиль, що поширюються від фокальної 
ділянки в перпендикулярному напрямку.

Фізично хвиля — це пружна поперечна хвиля на відміну від поз-
довжньої ультразвукової. Метод ґрунтується на вимірюванні швидко-
сті розповсюдження зсувних хвиль у тканинах. Виходячи з рівняння 
Е=3рС2 швидкість С прямо пропорційна пружності тканини Е. Отже, 
чим вища швидкість, тим вища пружність. Це єдиний підхід, здатний 
забезпечити кількісну  інформацію про значення жорсткості, яка ви-
мірюється в кПа. Але просторова здатність еластограм хвиль зсуву 
поступається компресійному методу.

Під  час  еластографії  зсувної  хвилі  проводили  оцінку  колірного 
картування і вимірювання жорсткості тканин на симетричних ділянках 
обох частках периферичної, центральної та перехідних зон передмі-
хурової залози. У всіх дослідженнях використовувався стандартний 
діапазон колірної шкали жорсткості — від темно-синього (0 кПа) до 
яскраво-червоного (300 кПа). При еластометрії ми використовували 
середнє значення (Emean).

Для  кожної  ділянки  перетворювач  підтримувався  в  постійному 
положенні  протягом  2–4  секунд  до  стабілізації  сигналу  пружності. 
Тканини більш жорсткі  картувалися в  червоний  колір,  в  той  час як 
м’які  тканини  картувалися  синім  кольором.  У  кожній  зоні  інтересу 
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автоматично визначалися наступні значення  (E): середнє значення 
(Emean), максимальне значення (Emax), мінімальне значення (Emin), 
стандартне відхилення (SD) і коефіцієнт жорсткості (SWE-ratio), який 
визначає співвідношення жорсткості в двох зонах інтересу, які в по-
дальшому  були  використані  для  аналізу.  Ретроспективно  проводи-
лось зіставлення даних пальцевого ректального дослідження, рівня 
ПСА, результатів УЗД із ЕЗХ і отриманого гістологічного матеріалу.

Статистична обробка даних проводилася з використанням паке-
та програм SPSS (v.13.0). Нормальність розподілу показників оціню-
валась за допомогою критерію Колмогорова — Смірнова. Дані пред-
ставлені у вигляді M ± m, де M — середнє арифметичне значення, 
m — стандартна помилка середнього. Для порівняння показників ви-
користовувався критерій Стьюдента. Відмінності

вважалися  статистично  значущими  при  P<0,05.  Для  оцінки  ді-
агностичних  можливостей  кількісних  показників  еластографії  вико-
ристовувався ROC-аналіз. Оцінені  такі  показники  інформативності: 
Area Under the Curve (AUC), чутливість, специфічність.

Пацієнтам 2 групи проводилась трансректальна мультифокаль-
на біопсія передміхурової залози. Біопсія виконувалася за стандарт-
ною 12 точковою схемою. Додатково виконувалась біопсія з підозрі-
лих ділянок, виявлених за допомогою еластографії зсувної хвилі.

Результати дослідження та їх обговорення. У 24 пацієнтів  із 
контрольної  групи середнє значення об`єма передміхурової залози 
склало 24,6 мл ±1,6.

Рівень ПСА в середньому становив 2,38 ± 0,97 (2,35) нг / мл і ко-
ливався в межах від 0,62 нг/мл до 3,92 нг/мл), не перевищуючи за-
гальноприйнятої референтної межі 4,0 нг/мл.

При проведенні еластографії зсувної хвилі у досліджуваних чо-
ловіків контрольної  групи картування мало рівномірне синє фарбу-
вання та симетричний характер. На Рис. 1 зображення передміхуро-
вої залози без патології. При еластограмах показники в симетричних 
ділянках мали близькі симетричні значення. В контрольній групі зна-
чення модуля Юнга оцінювалося на периферії  обох долях  і  в цен-
тральній зоні.

Потім  вираховувалося  середнє  значення Emean  в  контрольній 
групі  від  5  до  25  (мінімальне  і  максимальне  значення).  Значення 
Emax в контрольній групі — від 3.4 до 20.8 кПа (мінімальне і макси-
мальне значення). Значення SD в контрольній групі від 0.29 до 1.49 
кПа (мінімальне і максимальне значення).

У другій  групі  (пацієнти з підозрою на ДГПЗ) нами виділено 2 
підгрупи. Підгрупа А включала в себе пацієнтів з об’ємом ПЗ менш 
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60,0 куб. см.; підгрупа Б — з об’ємом ПЗ більше 60,0 куб. см. По-
дібне розділення на підгрупи було продиктовано нашим інтересом 
порівняти  і  зіставити  результати  діагностичної  інформативності 
В-режиму і еластографії зсувної хвилі у наших пацієнтів з різними 
обсягами ПЗ.

Рис 1. Еластографічне зображення передміхурової залози  
без патології.

Таким чином, в підгрупу А увійшов 21 пацієнт (48.8 % від кілько-
сті пацієнтів другої групи). Середній рівень ПСА пацієнтів А підгрупи 
склав 6,38 нг/мл, середній об`єм ПЗ 42,56 ± 8,85 куб. см..

Підгрупу Б склали 22 чоловіків (51.2 % від кількості пацієнтів дру-
гої  групи). Середній рівень  загального ПСА — 7,8 нг/мл. Об`єм ПЗ 
варіював від 60,0 до 165.0 куб. см, в середньому складаючи 91,29 ± 
19,39 куб. см.

Результати фундаментальних досліджень, присвячених вивчен-
ню пружних характеристик ПЗ при різних патологічних процесах, по-
казали, що еластичність аденоматозної тканини істотно не відрізня-
ється від еластичності незміненій паренхіми органу. Однак відомо що, 
у пацієнтів середнього та похилого віку ДГПЗ, як правило, поєднуєть-
ся з явищами хронічного простатиту. Частими знахідками при добро-
якісної  гіперплазії є дрібні ретенційні  кісти  і  кальцинати,  генез яких 
пов’язаний із здавленням проток залози гіперплазованной тканиною. 
Саме ці явища можуть обумовлювати підвищену щільність аденома-
тозної тканини. У нашому дослідженні вузли гіперплазії в більшості 
спостережень мали  характеристики  тканини високої  пружності,  по-
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рівняно з нормальною паренхімою простати. На Рис. 2 представлено 
еластографічне зображення ДГПЗ. Так, з 43 спостережень ДГПЗ в 21 
(49 %) ділянках визначалося гомогенне синє забарвлення, характер-
не для тканини з високою здатністю до деформації, в 21 (49 %) ділян-
ках аденоматозних змін було отримано мозаїчне картування з чергу-
ванням фрагментів синього і зеленого кольорів, і лише в 1 (2 %) вузли 
гіперплазії картувалися відтінками зеленого кольору.

Рис. 2. Еластографічне зображення ДГПЗ.

Вузли  гіперплазії  у 19 пацієнтів виявлялися в перехідній  і цен-
тральній  зонах,  при  цьому  відтісняючи  тканину  простати  до  пери-
ферії. У 17 пацієнтів визначалася гіперплазія середньої частки, яка 
візуалізувалася в порожнині сечового міхура до задньої частини від 
внутрішнього отвору уретри.

У 7 пацієнтів відзначався змішаний тип росту гіперплазії перед-
міхурової залоз. У більшості випадків (29 пацієнтів) при ТРУЗД були 
виявлені  гіперехогенні включення (кальцинати) 2–6 мм в діаметрі. 
Вони розташовувалися на межі вузлів гіперплазії, в товщі самих вуз-
лів, пери уретральних, а також в тканини простати дифузно і утво-
рюючи ділянки скупчення до 12 мм в діаметрі. У 18 пацієнтів при 
ТРУЗД виявлені кісти від 3 до 9 мм в діаметрі, розташовані в вузлах 
гіперплазії.

В другій  групі значення модуля Юнга оцінювалися тричі в цен-
тральних і перехідних зонах ПЗ на симетричних ділянках обох сторін 
і в периферичних відділах. Потім обчислювалися середні значення 
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для  кожного  показника.  У  пацієнтів  цієї  групи  були  певні  труднощі 
в стабілізації еластографічного зображення викликані ділянками фі-
брозу і кальцинати транзиторної зони, а також при об’ємі залози біль-
ше 60 куб. см. (22 пацієнта).

При  оцінці  проаналізованих  результатів  якісні  еластографіч-
ні  зміни  (наявність  вогнищ  підвищеної  пружності,  що  відповідали 
ДГПЗ)  з  даними  морфологічного  дослідження  матеріалам  пунк-
ційної  біопсії  отримані  наступні  результати  інформативності  ЕЗХ 
в діагностиці ДГПЗ. Виявлено достовірна різниця значення ехогра-
фічною жорсткості паренхіми залози в другій та контрольній групах 
(р <0,05). Середнє значення пружності (E mean) в групі ДГПЗ скла-
ло 28,3 кПа ± 1,4, в групі контролю 16.83 кПа ± 0,6. Максимальна ді-
агностична точність у пацієнтів з ДГПЗ була досягнута при E mean > 
25,1 кПа — AUC становило 0,991, чутливість — 97,4 %, специфіч-
ність — 92,5. Середнє  значення пружності  (E mean)  в  групі ДГПЗ 
склало від 20 до 39 кПа.

Висновок. Таким чином, проведене дослідження показало, що 
еластографія  зсувної  хвилі  підвищує  діагностичну  цінність  тран-
сректального  ультразвукового  дослідження  в  діагностиці  ДГПЗ. 
Отримані значення еластометрії зсувної хвилі можуть бути викори-
стані, як додаткові критерії в діагностиці захворювань передміхуро-
вої залози. Еластографія повинна стати додатковою методикою для 
обстеження передміхурової залози, що доповнює традиційне тран-
сректальне УЗД.
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Диагностические возможности эластографии 

сдвиговой волны у мужчин с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы

В. Н. Кравчук
Национальный военный медицинский центр «ГВКГ» г. Киев

Введение. Проблема заболеваний предстательной железы (ПЖ) 
на сегодняшний день чрезвычайно актуальная. Это связано с увели-
чением количества случаев заболеваний. В 2016 году по Украине за-
регистрировано 170 901 больных ДГПЖ, из которых 79,5 % (135 827 
мужчин)  было  пенсионного  и  20,5 %  (33 074  мужчин) —  трудоспо-
собного  возраста. Несмотря  на  большое  количество  скрининговых 
обследований,  разработку  новых  методов  визуализации  доброка-
чественная гиперплазия предстательной железы остается сложной 
для ранней диагностики.

Цель: оценить  возможности  эластографии  сдвиговой  волны 
в диагностике доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Материалы и методы. В исследование включено 67 пациентов, 
которые  прошли  исследования  в  клинике  урологии  НВМКЦ  «ГВКГ» 
г. Киев. Пациентов разделили на 2 группы: первая группа — контроль-
ная  (n = 24), вторая группа — пациенты с подозрением на доброка-
чественную  гиперплазию предстательной железы  (n  =  43). Всем па-
циентам выполнялось  комплексное  трансректальное  ультразвуковое 
исследование (ТРУЗИ), эндокавитальным ЕС 6.5 MHz / 10R датчиком 
с  использованием  эластографии  сдвиговой  волны.  Пациентам  вто-
рой группы проводилось трансректальная, мультифокальная биопсия 
предстательной железы. Биопсия выполнялась по стандартной 12 то-
чечной схеме. Дополнительно выполнялась биопсия, с подозритель-
ных участков, выявленных с помощью эластографии сдвиговой волны.

Результаты. Выявлена  достоверная  разница  в  значениях 
упругости паренхимы предстательной железы в основной и контроль-
ной группе (р<0,05). Среднее значение упругости (E mean) в группе 
ДГПЖ составило от 20 до 39 кПа, в группе контроля от 0 до 19 кПа.

Выводы.  Эластография  сдвиговой  волны  повышает  диагнос-
тическую ценность транректального ультразвукового обследования 
в  диагностике  ДГПЖ.  Полученные  значения  эластометрии  сдвиго-
вой волны могут быть использованы как дополнительные критерии 
в диагностике заболеваний предстательной железы.

Ключевые слова:  эластография  сдвиговой  волны,  предста-
тельная  железа,  доброкачественная  гиперплазия  предстательной 
железы, трансректальная биопсия.
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Diagnostic capabilities of shear wave elastography in 

the diagnosis of benign prostatic hyperplasia
V. M. Kravchuk

National Military Medical Clinical Center, Kyiv
Introduction. The problem of prostate diseases gland is extremely 

relevant today. This is due to an increase in the incidence of the diseases. 
Thus, in 2016, in Ukraine, 170,901 patients were reported to have BPH, 
of whom 79.5 %  (135,827 men) were  retired and 20.5 %  (33,074 men) 
were of working age. Despite  the  large number of screening  tests,  the 
development of new visualization methods for early diagnosis of benign 
prostatic hyperplasia remains challenging.

Aim. To evaluate the capabilities of shear wave elastography in the 
diagnosis of benign prostatic hyperplasia.

Materials and methods.  The  study  included  67  patients  who 
were examined  in  the Urology Clinic, National Military Medical Clinical 
Center in Kyiv. The patients were divided into two groups: group one (n = 
24) included controls (conditionally healthy), group two (n = 43) consisted 
of patients with suspected benign prostatic hyperplasia. All the patients 
underwent  a  complex  transrectal  ultrasound  (TRUS),  by  endocavital 
EC 6.5 MHz  /  10R  probe,  using  shear  wave  elastography.  Patients  of 
group  two had  transrectal, multifocal biopsy of  the prostate gland. The 
biopsy was performed using a standard 12-point circuit. Additionally, the 
biopsy was performed from suspicious sites detected by the shear wave 
elastography.

Results.  A  significant  difference  was  found  in  the  values  of  the 
echographic elasticity of the prostate parenchyma in the main and control 
group (p <0.05). The mean value of elasticity (E mean) in the BHP group 
was from 20 to 39 kPa, whereas in the control group it was from 0 to 19 kPa.

Conclusion.  Shear  wave  elastography  enhances  the  diagnostic 
value of trans-rectal ultrasound examination in the diagnosis of BPH. The 
obtained values of the shear wave elastometry can be used as additional 
criteria in the diagnosis of prostate diseases.

Key words:  shear  wave  elastography,  prostate  gland,  benign 
prostatic hyperplasia, transrectal biopsy.
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УДК: 615.322.076:615.276:615.218.3:582.682.8

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ ДІЇ  
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ ГАРБУЗА
К. О. Дегтярьова, Л. І. Вишневська, С. В. Гарна, 

Н. М. Кононенко, О. Ю. Ткачук
Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Вступ. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози сьогодні 
є поширеним захворюванням сечостатевої системи чоловіків серед-
нього та похилого віку, що потребує своєчасного якісного та сучас-
ного лікування. Найпоширенішими препаратами для лікування цього 
захворювання є фітопрепарати, які володіють широким діапазоном 
терапевтичної дії, водночас з невеликим спектром побічних ефектів 
порівняно з їх синтетичними аналогами. Актуальним є пошук та до-
слідження фармакологічної  активності,  нової  сировини  рослинного 
походження з перспективою створення лікарських засобів на  їх ос-
нові.

Мета. Дослідження антиексудативної дії та оцінка протизапаль-
ної активності ліпофільних екстрактів насіння та м’якоті  гарбуза на 
моделях карагенінового та зимозанового набряків у щурів.

Матеріали і методи. Об’єктами  наших  досліджень  були  ліпо-
фільні екстракти з насіння та м’якоті гарбуза Cucurbita pepo (L.) роди-
ни Cucurbitaceae, отримані різними екстрагентами:  гексаном  і фре-
оном-22.  Для  визначення  антиексудативної  дії  було  використано 
моделі гострого карагенінового (використовували 1 % розчин караге-
ніну, як рефренс-препарат був обраний фітопрепарат з простатопро-
текторними властивостями «Тиквеол») та зимозанового (використо-
вували 2 % суспензію зимозану, препарат порівняння — кверцетин) 
набряків. Оцінку інтенсивності запального процесу проводили за ме-
тодом A. C. Захаревського.

Результати і висновки. В результаті експерименту, максималь-
ну протизапальну активність виявив зразок екстракту м’якоті гарбуза, 
який екстрагували  гексаном. Антиексудативна активність на експе-
риментальній моделі гострого карагенінового набряку склала 78,4 % 
відносно контрольної патології; на моделі зимозанового набряку — 
41,0 % відносно контрольної патології. Ліпофільний екстракт м’якоті 
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гарбуза можна вважати перспективною субстанцією для отримання 
лікарських засобів з протизапальною дією.

Ключові слова: фітопрепарати, ліпофільний екстракт гарбуза, 
фармакологічні  дослідження,  антиексудативна  дія,  протизапальна 
активність.

Вступ. Фармацевтична галузь в наш час характеризується попи-
том на фітопрепарати, що в свою чергу зумовлює необхідність роз-
ширення рослинної сировинної бази, пошуку нових видів лікарської 
рослинної сировини, вивченню їх складу, розробки методик контролю 
якості та сучасних схем технології отримання лікарських препаратів 
на їх основі. В Україні більше 50 % лікарських препаратів отримують 
з лікарської рослинної сировини. Тенденція до зростання попиту на 
лікарські  препарати  рослинного  походження  спостерігається  також 
у всьому світі. За даними Всесвітньої Організації охорони Здоров’я, 
близько 80 % населення світу застосовують лікарські рослини для лі-
кування різноманітних захворювань [5, 6].

Вітчизняні та зарубіжні дані наукової літератури свідчать про до-
статньо широке вивчення рослинної сировини гарбуза Cucurbita pepo 
(L.)  родини Cucurbitaceae,  а  саме  насіння  гарбуза.  Однак,  м’якоть 
гарбуза  залишається  майже  не  дослідженою  з  точки  зору  фарма-
когностичного, фармакологічного аналізу тощо [8, 9].

Відомо, що насіння  гарбуза входить до складу фітопрепаратів, 
що використовують для лікування доброякісної гіперплазії передмі-
хурової залози  (ДГПЗ), наприклад, таких, як: «Пепонен»  (капс., ви-
робник: Teva pharmaceutical industries LTD, Угорщина) і Тиквеол (олія 
100 мл, виробник ЗАО НПО «Європа-Біофарм», Росія). Ці препарати 
мають виражену протизапальну, протинабрякову і цитостатичну дію 
по відношенню до гіперплазованих клітин, а також гальмівний вплив 
на тканинні фактори росту. Пепонен знижує симптоми ДГПЗ (болі при 
сечовипусканні, часте нічне сечовипускання). Тривале застосування 
препарату зменшує рівень ліпідів у крові та уповільнює процес ате-
росклерозу. До того ж наявність жирних кислот в олії гарбуза спри-
ятливо впливає на підтримку нормального функціонування нервової 
системи.

Запалення лежить в основі більшості захворювань передміхуро-
вої залози (ПЗ). За даними літератури, у вузлах гіперплазії ПЗ у 62–
100 %  зустрічаються ознаки  хронічного  запалення  [7,  10]. У  зв’язку 
з цим доцільним було вивчення протизапальної активності досліджу-
ваних  зразків  екстрактів.  В  експериментальній  фармакології  кара-
геніновий набряк  є  загальновизнаною моделлю для прогнозування 
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протизапальних властивостей досліджуваних сполук та механізму їх 
дії [2, 4].

Мета. З урахуванням вищенаведеного, метою нашої роботи було 
дослідження  антиексудативної  дії  та  оцінка  протизапальної  актив-
ності ліпофільних екстрактів насіння та м’якоті  гарбуза на моделях 
карагенінового та зимозанового набряків у щурів.

Матеріали та методи дослідження. Нами  були  отримані  лі-
пофільні  екстракти  з  насіння  та м’якоті  гарбуза Cucurbita pepo  (L.) 
родини Cucurbitaceae, такими екстрагентами:  гексан  та  дифлуоро-
хлорометан  (хладон-22).  Екстрагування  хладоном-22  здійснювали 
методом неперервної циркуляції у замкнутому циклі, використовую-
чи установку для екстрагування зрідженими  газами. Екстрагування 
гексаном проводили в лабораторних умовах в апараті Сокслету ме-
тодом циркуляційного екстрагування [1].

У  роботі  використовували  такі  досліджувані  зразки  екстрактів: 
ліпофільний  екстракт  насіння  гарбуза  —  екстракція  хладоном-22 
(№ 1);  ліпофільний  екстракт  насіння  гарбуза  —  екстракція  гекса-
ном  (№ 2); ліпофільний екстракт м’якоті  гарбуза — екстракція хла-
доном-22 (№ 3); ліпофільний екстракт м’якоті гарбуза — екстракція 
гексаном (№ 4).

Для  проведення  експерименту  були  обрані  білі  нелінійні щури 
масою 180–220 г різної статі, вирощені у розпліднику віварію ЦНДЛ 
НФаУ, яких утримували в стандартних умовах: температура повітря 
20–22 ºС, вологість не більше 60–70 %, обсяг повітрообміну (витяж-
ка–приплив) 8:10, світловому режимі день/ніч, у стандартних алюмі-
нієвих клітках, не більше 5 тварин у кожній (Directive 2010/63/EU of 
European Parlament and Council on the protection of animals used for 
scientific  purposes). При роботі  з  тваринами дотримувалися Міжна-
родного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської кон-
венції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з екс-
периментальними та  іншими науковими цілями»  (Страсбург, 1986), 
а також «Загально етичних принципів експериментів на тваринах», 
ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001).

Для  визначення антиексудативної  дії  було  використано моделі 
гострого карагенінового та зимозанового набряків.

Для вивчення антиексудативної активності на експерименталь-
ній  моделі  гострого  карагенінового  набряку  субплантарно  вводили 
у задню лапу дослідних тварин 0,05 мл 1 % розчину карагеніну (ви-
робництва фірми «Sigma-Aldrich», Німеччина). Досліджувані  зразки 
екстрактів вводили внутрішньошлунково разово в дозі 1 мл на 1 кг 
маси тіла тварини. Як рефренс-препарат був обраний фітопрепарат 
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(аналог  за  діючими  речовинами)  з  простатопротекторними  власти-
востями  «Тиквеол»  (Tycveolum)  виробництва  «Європа-Біофарм» 
(коди АТХ: A05AX).  Контрольна  група  тварин  отримувала  очищену 
воду у відповідному об’ємі. Ефект кожної речовини досліджували на 
10 тваринах.

Оцінку інтенсивності запального процесу проводили за величи-
ною набряку, яку визначали у динаміці через 1, 2, 3 години (момент 
його максимального прояву), 6 та 24 години після уведення флого-
гену за методом A. C. Захаревського  [3] й обчислювали у відсотках 
відносно контрольної патології за формулою:

 ,

де А — антиексудативна активність,%;
Vнд — об’єм набряклої лапи в експерименті;
Vзд — об’єм здорової лапи в експерименті;
Vнк — об’єм набряклої лапи в контролі;
Vзк — об’єм здорової лапи в контролі.

Для встановлення впливу досліджуваних препаратів на гальму-
вання ліпооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти 
використовували асептичне ексудативне запалення у щурів. Зимоза-
новий набряк у щурів викликали субплантарним введенням в задню 
лапу 0,1 мл 2 % суспензії зимозану (Sigma-Aldrich, США). Зимозан — 
структурний полісахарид клітинної оболонки дріжджів, який викликає 
місцеву запальну реакцію. Згідно з даними літератури, розвиток цьо-
го  запалення на 3–5  годину  ініціюють простагландини, а в перші 2 
години — лейкотрієни.

Як препарат порівняння використовували  кверцетин  (ЗАТ НПЦ 
«Борщагівський ХФЗ», Україна) у середній ефективній дозі 12,8 мг/кг. 
Відомо,  що  механізм  протизапальної  дії  кверцетину  пов’язаний  із 
вираженою здатністю гальмувати 5-ліпоксигеназу — ключовий фер-
мент  біотрансформації  арахідонової  кислоти  за  ліпоксигеназним 
шляхом метаболізму.

Об’єм  лапи  вимірювали  до  уведення  і  через  0,5  (момент  його 
максимального прояву), 1, 2 та 3  години після уведення флогогену 
за методом A. C. Захаревського й обчислювали у відсотках відносно 
контрольної патології за вищенаведеною формулою.

Результати.  При  дослідженні  антиексудативної  активності  на 
моделі карагенінового набряку у щурів встановлено, що запальний 
процес  у  лапі  щура  супроводжувався  характерним  збільшенням  її 
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об’єму, який зберігався в  контрольній  групі  тварин протягом усього 
терміну експерименту. На 3 годину після введення карагеніну у групі 
контрольної патології зафіксовано максимальний набряк лапи щурів, 
який через 24 години зменшувався і об’єм лапи щура повертався до 
норми. Усі досліджувані зразки екстрактів виявляли виражену анти-
ексудативну активність  і достовірно зменшували набряк лапи в по-
рівнянні з контрольною групою тварин з 1 по 6 години експерименту, 
за винятком 24 години. Пік антиексудативної активності препаратів 
спостерігався на 2-гу  годину експерименту. Максимальну антиексу-
дативну активність проявив зразок екстракту м’якоті  гарбуза  (№ 4), 
який  екстрагували  гексаном.  Протизапальна  активність  складала 
78,4 % відносно контрольної патології.

Враховуючи  результати  здатності  препаратів  пригнічувати  на-
бряк стоп щурів на моделі  карагенінового запалення можна припу-
стити, що механізм протизапальної активності полягає у пригніченні 
циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти. Ре-
зультати  протизапальної  антиексудативної  активності  ліпофільних 
екстрактів у порівнянні з контрольною патологією на моделі карагені-
нового набряку у щурів представлені у табл. 1.

При  дослідженні  антиексудативної  активності  на  моделі  зи-
мозанового набряку  у щурів  встановлено, що досліджувані  об’єкти 
затримують появу запальної реакції протягом усього експерименту, 
виявляючи різні показники протизапальної активності. Максимальна 
антиексудативна  активність  препаратів  спостерігалася  на  2  годину 
експерименту.  При  цьому  під  час  вивільнення  при  запаленні  про-
стагландинів максимальну протизапальну активність виявив зразок 
екстракту м’якоті гарбуза (№ 4), який екстрагували гексаном (41,0 % 
відносно  контрольної  патології).  Отже,  антиексудативна  активність 
препаратів на цій моделі запалення була менш виражена в перші го-
дини, тобто в період високої активності лейкотрієнів. Максимальний 
ефект відмічено на 2 годину (фаза синтезу простагландинів), що дає 
змогу припустити відсутність гальмівної дії на ліпооксигеназний шлях 
перетворення арахідонової кислоти.

Результати  протизапальної  антиексудативної  активності  ліпо-
фільних екстрактів у порівнянні з контрольною патологією на моделі 
зимозанового набряку у щурів представлені у табл. 2.
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Висновки:
Проведено фармакологічні дослідження антиексудативної дії та 

протизапальної активності зразків ліпофільних екстрактів насіння та 
м’якоті гарбуза.

Максимальну протизапальну активність проявив зразок екстрак-
ту  м’якоті  гарбуза,  який  екстрагували  гексаном.  Антиексудативна 
активність на експериментальній моделі гострого карагенінового на-
бряку склала 78,4 % відносно контрольної патології; на моделі зимо-
занового набряку — 41,0 % відносно контрольної патології.

Результати  проведеного  дослідження  дозволяють  встановити 
відповідну закономірність відносно антиексудативної дії досліджува-
них зразків та дає підстави продовжувати подальші фармакологічні 
дослідження з вивчення простатопротекторної активності ліпофіль-
ного екстракту гарбуза.

Враховуючи  отримані  експериментальні  данні,  ліпофільний 
екстракт м’якоті гарбуза можна вважати перспективною субстанцією 
для отримання лікарських засобів з протизапальною дією.
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Исследование антиэкссудативного действия  

и противовоспалительной активности 
липофильного экстракта тыквы

Е. А. Дегтярева, Л. И. Вишневская, С. В. Гарная, 
Н. Н. Кононенко, О. Ю. Ткачук

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Введение.  Доброкачественная  гиперплазия  предстательной 

железы сегодня является распространенным заболеванием мочепо-
ловой системы мужчин среднего и пожилого возраста, что требует 
своевременного качественного и современного лечения. Наиболее 
распространенными  препаратами  для  лечения  этого  заболевания 
являются фитопрепараты, которые обладают широким диапазоном 
терапевтического  действия,  одновременно  с  небольшим  спектром 
побочных эффектов по сравнению с их синтетическими аналогами. 
Актуальным является поиск и исследование фармакологической ак-
тивности, нового сырья растительного происхождения с перспекти-
вой создания лекарственных средств на их основе.

Цель.  Исследование  антиэкссудативного  действия  и  оценка 
противовоспалительной активности липофильных экстрактов семян 
и мякоти тыквы на моделях карагенинового и зимозанового отеков 
у крыс.

Материалы и методы.  Объектами  исследований  были  липо-
фильные экстракты из семян и мякоти тыквы Cucurbita pepo (L.) се-
мейства Cucurbitaceae,  полученные разными экстрагентами:  гекса-
ном и фреоном-22. Для определения антиэкссудативного действия 
были использованы модели острого карагенинового  (использовали 
1 %  раствора  карагенина,  как  рефренс-препарат  был  выбран  фи-
топрепарат с простатопротекторным свойством «Тыквеол») и зимо-
занового (использовали 2 % суспензию зимозана, препарат сравне-
ния —  кверцетин)  отеков.  Оценку  интенсивности  воспалительного 
процесса проводили по методу A. C. Захаревского.

Результаты и выводы. В результате эксперимента максималь-
ную противовоспалительную активность проявил образец экстракта 
мякоти  тыквы,  который  экстрагировали  гексаном.  Антиэкссудатив-
ная активность на экспериментальной модели острого карагенино-
вого  отека  составила  78,4 % относительно  контрольной  патологии; 
на  модели  зимозанового  отека  —  41,0 %  относительно  контроль-
ной патологии. Липофильний экстракт мякоти тыквы можно считать 
перспективной субстанцией для получения лекарственных средств 
с противовоспалительным действием.
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The study of antiexudative action  
and anti‑inflamattory activity of pumpkin  

lipophilic extract
E. A. Dehtiariova, L. I. Vyshnevska, S. V. Harna, N. M. Kononenko, 

O. Yu. Tkachuk
National University of Pharmacy, Kharkiv

Introduction. Benign prostatic hyperplasia  is wide-spread disease 
of urogenital system in middle aged and elderly men today which require 
well-timed qualitative  and modern  treatment. The most  used drugs  for 
treatment  of  this  pathology  are  herbal  medicines  which  have  a  wide 
therapeutic  index along with small  range of  side effects  in comparison 
with their synthetic analogs. The searching and study most notably the 
pharmacological activity of new materials of plant origin with perspective 
of drug development is still essential problem.

Aim. To  study  of  antiexudative  action  and  evaluation  of  anti-
inflammatory activity of  lipophilic extract of pumpkin seeds and pulp  in 
carrageenin and zymosan-induced edema model in rats.

Materials and methods. The objectives of our study were lipophilic 
extracts of pumpkin seeds and pulp (Cucurbita pepo (L.), Cucurbitaceae 
family) obtained  by  various  extracting  solvents,  including  hexane  and 
freon-22.  For  the  determination  of  anti-exudative  action  there  were 
employed models of acute carragenine (1 % solution of carragenine, and 
Tykveol herbal medicine with prostate protective effects as a reference 
drug) and zymosan (2 % suspension and quercetin as a reference drug) 
edema.  The  intensity  of  the  inflammatory  process  was  evaluated  by 
A. C. Zaharevsky method.

Results and conclusion. The  sample  of  extract  of  pumpkin  pulp 
extracted by hexane has shown the maximum anti-inflammatory effect. As 
compared with a control pathology, the values of anti-exudative activity in 
experimental models of acute carragenine and zymosan-induced edema 
were 78.4 % and 41.0 %, respectively.

Lipophilic  extract  of  pumpkin  pulp  can  be  considered  a  promising 
substance for obtaining drugs with anti-inflamattory activity.

Key words:  herbal  medicines,  lipophilic  pumpkin  extracts, 
pharmacological research, anti-inflammatory activity.
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РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ КРЕМУ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОГО  

РОЗШИРЕННЯ ВЕН
О. І. Єзерська

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів

Вступ. Варикозне  розширення  вен — широко  розповсюджене 
захворювання з високим рівнем ризику небезпечних ускладнень, що 
є не лише важливою медичною, а й серйозною соціальною пробле-
мою. Асортимент лікарських засобів для лікування варикозного роз-
ширення вен досить великий, проте багато запропонованих засобів 
іноземного виробництва, що мають високу вартість. Тому актуальним 
є розробка нових лікарських засобів для лікування варикозного роз-
ширення вен, ефективних за дією та доступних за ціною.

Метою нашої роботи є опрацювання оптимального складу і раціо-
нальної технології крему для лікування варикозного розширення вен.
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Матеріали та методи. Об’єктом дослідження є крем для лікуван-

ня варикозного розширення вен. Методи дослідження — моніторинг 
даних літератури, фізико-хімічні та фармако-технологічні методи.

Результати і висновки. Раціональною лікарською формою для 
місцевого лікування варикозного розширення вен є крем. Опрацьо-
вано  cклад  і  технологію  крему  для  лікування  варикозного  розши-
рення вен, який міcтить рідкий екcтракт  каштану, настойку софори 
і камфору. Для приготування емульсійної оcнови крему викориcтано 
маслинову  олію,  гліцерин,  емульгатор № 1  і  моногліцериди  дисти-
льовані, Euxyl PE 9010 та воду очищену. Запропоновано технологію 
виробництва в промислових умовах, а також розроблено технологіч-
ну блок-cхему виробництва.

Ключові слова: крем, варикозне розширення вен,  каштан  кін-
ський, софора японська, камфора.

Вступ. За даними Міжнародного союзу флебологів, різні форми 
венозної патології зустрічаються у 60–75 % населення [3]. Варикозне 
розширення вен — широко розповсюджене захворювання з високим 
рівнем ризику небезпечних ускладнень, що є не лише важливою ме-
дичною, а й серйозною соціальною проблемою. Асортимент лікар-
ських  засобів  для  лікування  варикозного  розширення  вен  досить 
великий, проте багато запропонованих засобів іноземного виробни-
цтва, що мають високу вартість [5].

Сучасний фармацевтичний ринок диктує потребу в ефективних, 
безпечних  і  зручних  для  застосування  лікарських  засобах  (ЛЗ)  на 
основі лікарської рослинної сировини (ЛРС), які за ефективністю не 
поступаються синтетичним аналогам, а за відсутністю побічних дій 
і протипоказань мають ряд переваг [4].

Крем  є  однією  з  перспективних  лікарських  форм,  яка  широко 
використовується у фармацевтичній та медичній практиці  [1]. Тому 
актуальним є  опрацювання  складу  та  технології ЛЗ на основі ЛРС 
у формі крему з метою впровадження у вітчизняне виробництво.

Метою роботи є опрацювання оптимального складу, раціональ-
ної технології та дослідження показників якості крему для лікування 
варикозного розширення вен.

Матеріали і методи. Об’єктом  дослідження  є  крем  для  ліку-
вання  варикозного  розширення  вен.  Методи  дослідження —  моні-
торинг  даних  літератури,  фізико-хімічні  та  фармако-технологічні  
методи.

Результати. Нами проведено підбір комплексу ЛРС, використан-
ня якої дозволить отримати ЛЗ для лікування варикозного розширен-
ня вен. Сапоніни каштана кінського разом з флавоноїдами софори 
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японської  володіють  венотонічною  дією,  що  робить  цей  комплекс 
рослин перспективним для розробки ЛЗ для лікування варикозного 
розширення  вен  різної  локалізації.  Камфора  при  місцевому  засто-
суванні  подразнює  аферентні  нервові  закінчення,  має  антимікроб-
ну дію. Сприяє звуженню периферичних судин, пригнічує агрегацію 
тромбоцитів, у зв’язку з чим покращує мікроциркуляцію.

Для  розробки  нового  ЛЗ  для  місцевого  лікування  варикозного 
розширення вен як лікарську форму обрано  крем. В якості  основи 
крему нами обрано емульсію м/в з низьким вмістом олійної фази[6]. 
Переваги  кремів  полягають  у  тому, що  є  можливість  застосування 
їх при флебіті,  при цьому наносити крем потрбно тонким шаром  із 
наступним  обмотуванням  еластичною  пов’язкою.  Також  їх  можна 
втирати у шкіру навколо трофічної виразки та накладати марлевий 
компрес із кремом на фурункул чи карбункул. Серед переваг емуль-
сійних кремів слід відзначити можливість розчинення активних і до-
поміжних речовин як у внутрішній, так і в зовнішній фазі без введен-
ня додаткових розчинників. Це дозволяє вводити як гідрофільні, так 
і гідрофобні активні фармацевтичні інгредієнти та розширяти спектр 
фармакотерапевтичної дії [1].

Враховуючи  оcновні  принципи  cтворення  емульсійних  кремів, 
для емульcійної оcнови нами визначено наcтупні компоненти: емуль-
гатори  2  роду — моногліцериди,  цетеариловий  спирт,  емульгатори 
1 роду — препарат ОC-20 та емульгатор № 1. Як гідрофобну фазу 
нами вибрано олію маслинову,  гідрофільна фаза — вода очищена 
і гліцерин, який використано як зволожувач. У досліджуваних зразках 
застосовували консервант Euxyl PE 9010 (феноксиетанол) у кількості 
0,5 %, що є рекомендованою дозою [7].

Розроблено  4  cклади  емульсійних  кремів,  які  являють  cобою 
емульcійні  cиcтеми  типу м/в,  але  відрізняютьcя  кількіcним  вміcтом 
емульгаторів. Склад досліджуваних зразків наведено у табл. 1.

У  результаті  дослідження  зразків  крему  за  органолептичними 
показниками, крем, де як суміш емульгаторів використали препарат 
ОC-20 з моногліцеридами, мав рідку конcиcтенцію і не був стабіль-
ний при зберіганні, тому для подальших досліджень дане поєднан-
ня емульгаторів не викориcтовувалоcь. Натомість зразки № 3 і 4, де 
як суміш емульгаторів використали емульгатор № 1 з цетеариловим 
спиртом і препарат ОC-20 з цетеариловим спиртом відповідно були 
гуcтими.

Зразок  № 1,  де  як  емульгатор  викориcтовували  поєднання 
емульгатор № 1  з  моногліцеридами  мав  м’яку  конcиcтенцію,  тому 
для подальших досліджень нами обрано саме цей склад.
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Таблиця 1

Склад досліджуваних зразків кремів.

№ Назва компонента
№ складу крему

1 2 3 4
1 Екcтракт каштану рідкий 15,0 15,0 15,0 15,0
2 Настойка софори 5,0 5,0 5,0 5,0
3 Камфора 2,0 2,0 2,0 2,0
4 Емульгатор № 1 1,5 — 1,5
5 Препарат ОC-20 — 1,5 — 1,5
6 Моногліцериди дистильовані 3,5 — 3,5
7 Цетеариловий спирт — 3,5 3,5
8 Гліцерин 5,0 5,0 5,0 5,0
9 Маслинова олія 10,0 10,0 10,0 10,0
10 Вода очищена до 100,0 до 100,0 до 100,0 до 100,0

Таким  чином,  на  основі  проведених  експериментальних  дослі-
джень запропоновано наступний склад крему:

Екcтракт каштану рідкий
Настойка софори
Камфора
Емульгатор № 1
Моногліцериди дистильо-
вані
Гліцерин
Маслинова олія
Euxyl PE 9010
Вода очищена

15,0
5,0
2,0
1,5
3,5
5,0
10,0
0,5

до 100,0

Технологічна схема виробництва розробленого крему представ-
лена на рисунку, на якій наведені критичні параметри та критичні ста-
дії, показники, які безпосередньо контролюються у процесі виробни-
цтва розробленого крему.

Як видно з даних, наведених у табл. 2, розроблений нами крем 
зберігається  протягом  6  міcяців,  протягом  цього  чаcу  проводятьcя 
доcлідження (cвіжо виготовлені, через 3 міc та через 6 міс зберігання) 
їх органолептичних показників (колір, запах, тощо). Результати доcлі-
дження даних показників у кремі відповідають вимогам ДФУ і даний 
зразок може бути рекомендований для подальших досліджень з ме-
тою впровадження у виробництво.
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Рис. Технологічна схема виробництва крему для лікування 
варикозного розширення вен.

Одержаний крем досліджували за наступними органолептични-
ми та фізико-хімічними показниками: зовнішній вигляд, колір, запах, 
значення рН, колоїдна стабільність і термостабільність [2]. Результа-
ти дослідження наведені у таблиці 2.
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Таблиця 2

Показники якоcті крему для лікування  
варикозного розширення вен.

Назва показника

Показники якоcті крему

Піcля 
приготування

Піcля зберігання 
протягом 3‑х 

міcяців

Піcля зберігання 
протягом 6‑ти 

міcяців
Зовнішній вигляд Однорідна кремо-

подібна маcа
Без змін Без змін

Колір Жовтуватий Без змін Без змін
Запах Запах камфори Без змін Без змін
Водневий показ-
ник (рН)

6,1± 0,2 6,2± 0,2 6,0± 0,1

Колоїдна cтабіль-
ніcть

Cтабільний Cтабільний Cтабільний

Термоcтабільніcть Cтабільний Cтабільний Cтабільний

Висновки. На  основі  теоретичних  і  експериментальних  дослі-
джень розроблено  склад  крему,  у  якому,  як  основні  активні  компо-
ненти використані екстракт каштану, настойка софори і камфора.

Розроблено  технологію  крему  і  запропоновано  технологічну 
блок-схему його виробництва в промислових умовах із зазначенням 
критичних параметрів контролю під час виробництва.

Розроблений крем cтабільний при зберіганні протягом 6-ти міcя-
ців (термін cпоcтереження) і може бути рекомендований для подаль-
ших досліджень.
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Разработка состава и технологии крема  
для лечения варикозного расширения вен

О. И. Езерская
Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, г. Львов
Введение. Варикозное расширение вен — широко распростра-

ненное заболевание с высоким уровнем риска опасных осложнений, 
является не только важной медицинской, но и серьезной социаль-
ной  проблемой.  Ассортимент  лекарственных  средств  для  лечения 
варикозного  расширения  вен  достаточно  большой,  однако  многие 
предложенных средств иностранного производства, имеют высокую 
стоимость. Поэтому актуальным является разработка новых лекар-
ственных средств для лечения варикозного расширения вен, эффек-
тивных по действию и доступных по цене.

Целью работы является разработка оптимального состава и рацио-
нальной технологии крема для лечения варикозного расширения вен.

Материалы и методы. Объектом исследования являются кре-
ма  для  лечения  варикозного  расширения  вен. Методы  исследова-
ния — мониторинг данных литературы, физико-химические и фар-
мако-технологические методы.

Результаты и выводы. Рациональной лекарственной формой 
для местного лечения варикозного расширения вен есть крем. Нами 
разработан состав и технология крема для лечения варикозного рас-
ширения вен, который содержит жидкий экстракт каштана, настойку 
софоры и  камфору. Для приготовления эмульсионной основы  кре-
ма использовано оливковое масло, глицерин, эмульгатор № 1 и мо-
ноглицериды дистиллированные, Euxyl PE 9010 и воду очищенную. 
Предложена  технология  производства  в  промышленных  условиях, 
а также разработана технологическая блок-схема производства.

Ключевые слова: крем,  варикозное  расширение  вен,  каштан 
конский, софора японская, камфора.
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Development of composition and technology  

of cream for treatment of varicose veins
O. I. Yezerska

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv
Introduction. Being  a widespread  disease  with  a  high  risk  of 

dangerous complications, venous  insufficiency  is not only an  important 
medical concern but also a serious social problem. Although the range 
of medicinal products for treatment of varicose veins is quite large, many 
of  them are  imported, which adversely affects  the cost. Therefore,  it  is 
important  to develop new medicinal  products  for  treatment of  varicose 
veins, which have an effective action and affordable price.

The aim of our work is  the development  the optimal composition 
and rational technology of cream for treatment of varicose veins.

Materials and methods. A research object was a cream for treatment 
of varicose veins. The research involved literature monitoring, physical-
chemical and pharmaco-technological methods.

Results and conclusions. Cream  is  a  rational  dosage  form  for 
local  treatment of varicose veins. We have developed  the composition 
and technology of the cream for the treatment of varicose veins, which 
includes the liquid extract of chestnut, sophora and camphor tincture. To 
prepare  the  emulsion  base  of  the  cream,  olive  oil,  glycerin,  emulsifier 
No.1,  monoglycerides,  Euxyl  PE 9010,  and  purified  water  have  been 
used. The technology of industrial manufacturing has been offered, and 
the technological process flow chart has been developed.

Key words: cream,  varicose  veins,  horse  chestnut,  sophora, 
camphor.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН 
НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

КАПСУЛЬНИХ МАС
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Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Вступ. Розробка  та  створення  нових  комбінованих  лікарських 

засобів протикашлевої дії на основі екстрактів ЛРС у формі капсул є 
актуальною проблемою.

Метою  дослідження  є  вивчення  технологічних  параметрів 
капсульних мас на основі композиції екстрактів протикашлевої дії.

Матеріали і методи.  Об’єктами  дослідження  стали  модельні 
зразки капсульних мас. Досліджували вплив допоміжних речовин на 
технологічні параметри капсульних мас за методиками ДФ України.

Результати.  В  результаті  проведення  фармако-технологічних 
досліджень на першому етапі було визначено основоутворюючу до-
поміжну речовину лактозу  гранульовану. Наступні дослідження, що 
проводилися з дослідними зразками на основі екстрактів, були спря-
мовані на зниження вологосорбційних властивостей капсульних мас. 
Кращі результати зниження вологосорбції капсульних мас були отри-
мані з використанням аеросилу в кількості до 4 %.

Висновки. На  підставі  проведених  досліджень  для  створення 
лікарського засобу у формі капсул на основі екстрактів обрано допо-
міжні речовини: лактозу гранульовану (Tabletosa) та аеросил.

Ключові слова: екстракти, капсульні маси, лактоза гранульова-
на (Tabletosa), аеросил.

Вступ. Проблема кашлю останнім часом все частіше привертає 
увагу фахівців. За даними Європейського респіраторного товариства, 
біля 30 % звернень до лікаря загальної практики так чи інакше пов’я-
зані з розвитком кашлю [4], а у США щорічно з цією скаргою до спеці-
алістів звертаються близько 26 млн людей [5]. На жаль, не можна на-
вести інформацію щодо поширеності кашлю серед населення Укра-
їни, через те, що на даному етапі реформування медицини в Укра-
їні статистична інформація спирається на нозології, а кашель — це 
симптом, що може бути присутнім при багатьох нозологіях. Можна 
лише відмітити, що причиною кашлю серед населення різних віко-
вих категорій можуть бути: гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), 
вірусні  інфекції,  туберкульоз,  хронічні  обструктивні  захворювання 
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легень (ХОЗЛ), бронхіальна астма (БА), активне та пасивне паління, 
тощо [4, 5]. Незважаючи на таку багатогранну природу, кашель все 
таки займає перше місце серед симптомів, обумовлених саме пато-
логією дихальних шляхів і може бути проявом важких захворювань, 
а при відсутності належного лікування — обтяжуватися серйозними 
ускладненнями [5].

Відома велика кількість як синтетичних, так  і рослинних препа-
ратів для лікування цих патологій. Не дивлячись на появу нових лі-
карських засобів, як синтетичних, так і рослинного походження фар-
мацевтичний ринок препаратів на основі екстрактів алтеї, солодки та 
термопсису досить стабільний [3, 4]. Екстракти на основі ЛРС мають 
підвищений  вологовміст,  характеризуються  низькою  плинністю  та 
відносяться до речовин, що мають невисоку здатність до пресування 
[1, 5, 6]. Це викликає ряд проблем при виготовленні препаратів. З по-
зиції фармацевтичного маркетингу раціонально позиціювати нову лі-
карську форму на основі екстрактів протикашлевої дії, яка практично 
відсутня на ринку України, у формі капсул. Це дасть можливість зро-
бити її точно дозованою, забезпечить зручність відпуску, зберігання 
та транспортування.

Метою  дослідження  є  вивчення  технологічних  параметрів 
капсульних мас протикашлевої дії при розробці складу та технології 
капсул від кашлю на основі екстрактів ЛРС.

Матеріали та методи. Об’єктами дослідження стали модельні 
зразки капсульної маси з різними основоутворюючими та ковзними 
допоміжними речовинами, зразки капсул від кашлю на основі компо-
зиції екстрактів ЛРС.

Фармако-технологічні  показники  модельних  зразків  капсульних 
мас досліджували за методиками ДФ України [2].

Результати та їх обговорення. Аналіз технологічних і фізико-хі-
мічних властивостей екстрактів сухих алтеї лікарської, солодки голої 
і  термопсису  ланцетного  показав,  що  екстракти  використовуються 
в офіційній і народній медицині та володіють знеболювальною, про-
тизапальною,  противиразковою,  регенеративною,  бактерицидною 
дією [3, 5, 6]. В офіційній медицині екстракти алтеї лікарської, солод-
ки голої, термопсису ланцетного входять до складу різних комбіно-
ваних ефективних ЛП. При розробці технології капсул протикашле-
вої дії, які містять гігроскопічні екстракти ЛРС основну роль відіграє 
правильний підбір допоміжних речовин. Для досягнення поставлених 
цілей,  нам  було  необхідно  вивчити  вихідні  технологічні  параметри 
екстрактів  для  розробки  на  їх  основі  твердої  лікарської форми  від 
кашлю [1, 2, 7, 8]. З усіх фармако-технологічних параметрів на про-
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цес  інкапсулювання найбільше впливають насипна щільність маси, 
плинність і вологовміст активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) 
(табл. 1).

Таблиця 1
Технологічні показники сухих екстрактів.

Найменування
екстрактів сухих

Сипучість,
г / с

Насипна
щільність, г / см3 Вологовміст,%

Алтеї екстракт сухий 1,1 ± 0,02 0,217 4,65±0,12
Солодки екстракт сухий 1,25 ±0,03 0,305 4,76±0,11
Термопсису екстракт 1,76±0,02 0,258 4,69±0,09
Суміш екстрактів алтеї, 
солодки та термопсису

1,37 ±0,03 0,263 4,71±0,11

Примітка: 95 ±5.

Проведені  дослідження  технологічних  показників  (АФІ),  пока-
зують,  що  екстракти  мають  незадовільну  плинність,  малу  насипну 
щільність  і підвищений вологовміст. Для покращення технологічних 
характеристик гігроскопічних препаратів допоміжні речовини повинні 
володіти доброю здатністю до  спресовування, малою  гігроскопічні-
стю, стійкістю при зберіганні та  ін., що дозволить після змішування 
суміші екстрактів з допоміжною речовиною отримати більш однорід-
ну масу для капсулювання.

З метою поліпшення технологічних властивостей суміші АФІ до-
сліджували властивості екстрактів в суміші з наповнювачами: мікро-
целюлоза (МКЦ) зразок № 1), крохмаль 1500 (зразок № 2), лактоза 
(зразок № 3) і лактоза гранульована (Tabletosa) (зразок № 4). Дані до-
поміжні речовини широко використовуються у виробництві  твердих 
лікарських форм [1, 7]. Введення МКЦ показало, що голчасті кристали 
даної допоміжної речовини обволікають частинки композиції сумар-
ного сухого екстракту, але при цьому утворюються агломерати з рва-
ними шорсткими краями, що може сприяти утворенню полідисперс-
них структур з незадовільною плинністю. Зразки капсульованої маси 
з крохмалем в процесі зберігання підвищують її гігроскопічність.

Лактоза  широко  використовується  в  фармацевтичних  рецеп-
турах,  що  пояснюється  високою  стабільністю,  низькою  гігроскопіч-
ністю,  відносно  низькою  ціною  і  різноманітними  функціональними 
властивостями.  Для  визначення  виду  оптимального  наповнювача 
були  проведені  дослідження:  для  точності  заповнення  оболонки 
капсули — показник плинності, для прогнозування розпадання гото-
вої лікарської форми — показник спресованості, для вибору розміру 
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капсульної оболонки суміші сухих екстрактів діючих речовин з напов-
нювачами, які використовувалися нами в вищеописаних експеримен-
тах — показник насипної щільності мас для капсулювання до усадки 
і  після  усадки.  Технологічні  характеристики мас  для  капсулювання 
з  вивченими  в  попередніх  дослідженнях  допоміжними  речовинами 
наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Вплив допоміжних речовин на технологічні характеристики 

сумішей для капсулювання.

Номер 
зразка

Насипна 
щільність
до усадки

m / Vо, г / мл

Насипна 
щільність

після усадки
m / V1250, г / мл

Пресуємість, 
Н

Плинність,
г / с

1 0,49 ± 0,03 0,69 ± 0,05 72 ± 1,2 4,6 + 0,6
2 0,41 ± 0,05 0,61 ± 0,05 57 ± 1,3 4,3 + 0,4
3 0,50 ± 0,03 0,67 ± 0,03 58 ± 1,3 5,9 + 0,5
4 0,55 ± 0,03 0,73 ± 0,06 65 ± 1,0 6,8 + 1,1

Примітка: 95 ±5.

Результати вивчення технологічних характеристик сумішей для 
інкапсулювання з різними допоміжними речовинами показують, що 
досить високим показником плинності 6,8 г / с відзначена композиція 
№ 4 з лактозою гранульованою. Застосування гранульованої лактози 
в якості наповнювача забезпечує, крім того однорідність порошкопо-
дібної маси, задовільну пресуємість і насипну щільність після усадки, 
що особливо проявляється при роботі на промисловому обладнанні.

Це дозволяє зробити висновок про те, що оптимальним напов-
нювачем  за  технологічними  параметрами  є  лактоза  гранульована 
(Tabletosa) (зразок № 4). Подальші дослідження капсульних мас про-
водили з використанням лактози гранульованої.

За  характеристиками  композиції  АФІ  екстракти,  алтеї,  солодки 
та термопсису мають підвищену гігроскопічність, що може негатив-
но  вплинути на  стабільність  препарату  в  процесі  зберігання. В  по-
дальших дослідженнях  були  відібрані  допоміжні  речовини  в  складі 
маси  для  інкапсулювання  для  вологочутливих  фітоекстрактів  для 
зменшення їх гігроскопічності. В дослідних умовах були напрацьова-
ні зразки капсульних мас з магнію оксидом, магнію карбонатом і ае-
росилом в кількості 5 %. Визначення вологовбирання сумішей прово-
дили  за  умов  визначених  в  нормативних документах:  температура 
навколишнього середовища — 15–25 °C, вологість повітря — 75 %. 
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Дослідження проводили до встановлення рівноважного вологовміс-
ту. Результати впливу допоміжних речовин на зниження вологосор-
бційних властивостей капсульних мас представлені на рис. 1. Опти-
мальним екцепієнтом для зниження вологосорбційних властивостей 
капсульної маси з екстрактами протикашлевої дії є аеросил. При під-
вищенні вологості повітря вміст вологи протягом дослідження не пе-
ревищує 4 %. Аеросил має відмінні сорбційні властивості, поглинає 
до 60 % різних рідин в залежності від їх природи.
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Рис. 1. Вплив допоміжних речовин на зниження вологосорбційних 
властивостей капсульної суміші.

При  цьому  не  змінює  технологічні  характеристики  капсульної 
суміші. Окрім  зниження  вологосорбційних  властивостей  капсульної 
маси аеросил в твердих лікарських формах виконує ще й функцію 
ковзної речовини.

Результати  дослідження  впливу  вмісту  аеросилу  на  показник 
плинності композиції АФІ протикашлевої дії з гранульованою лакто-
зою  і аеросилом наведені на рис. 2. Як видно, при збільшенні кон-
центрації аеросилу до 4 % показники плинності капсульної маси були 
задовільними. Підвищення концентрації аеросилу в масі більше 4 % 
призводить до значного збільшення об’ємної поверхні частинок, що 
відбивається на погіршенні показників плинності.
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Рис. 2. Залежність сипучості капсульної суміші від концентрації 
аеросилу в складі капсульної маси.

Це можна пояснити тим, що завдяки значній дисперсії аеросилу 
відбувається вирівнювання і оточення частинок суміші екстрактів міл-
ко дисперсними частинками аеросилу, що зменшує внутрішнє тертя 
і зчеплення між ними при їх русі. Дослідження з розробки складу лі-
карського засобу протикашлевої дії у формі капсул продовжується.

Висновки. Вивчено технологічні властивості екстрактів ЛРС ал-
теї,  солодки  і  термопсису.  На  підставі  проведених  досліджень  для 
створення  капсул  протикашлевої  дії  обґрунтована  необхідність  за-
стосування  в  складі  капсульної  маси  формоутворюючої  речовини 
лактози гранульованої, та аеросилу, що сприяє зниженню вологосор-
бційних властивостей капсульної маси та підвищує її плинність.
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Исследование влияния вспомогательных веществ 
на технологические свойства капсульных масс

Т. Н. Зубченко, К. П. Ромась, А. В. Антоненко
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Введение. Разработка и создание новых комбинированных ле-
карственных средств противокашлевого действия на основе экстрак-
тов ЛРС в форме капсул является актуальной проблемой.

Целью исследования стало изучение технологических параме-
тров  капсульных  масс  на  основе  композиции  экстрактов  противо-
кашлевого действия.

Материалы и методы. Объектами исследования стали модель-
ные образцы капсульных масс. Исследовали влияние вспомогатель-
ных веществ на технологические параметры капсульных масс по ме-
тодикам ДФ Украины.

Результаты.  В  результате  проведения  фармако-технологи-
ческих  исследований  на  первом  этапе  было  определено  основоо-
бразующее  вспомогательное  вещество  лактоза  гранулированная. 
Последующие исследования, проводившиеся с опытными образца-
ми на основе экстрактов, были направлены на снижение влагосор-
бционных  свойств  капсульных масс.  Лучшие  результаты  снижения 
влагосорбции  капсульных  масс  были  получены  с  использованием 
аэросила в количестве до 4 %.

Выводы.  На  основании  проведенных  исследований  для  соз-
дания лекарственного средства в форме капсул на основе экстрак-
тов избраны вспомогательные вещества: лактоза  гранулированная 
(Tabletosa) и аэросил.

Ключевые слова: экстракты, капсульные массы, лактоза грану-
лированная (Tabletosa), аэросил.
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Investigation of the effect of excipients on the 

technological properties of capsules
T. M. Zubchenko, K. P. Romas, O. V. Antonenko
National Pharmaceutical University, Kharkiv

Introduction.  The  development  and  creation  of  new  combined 
anti-cough drugs as capsules based on extracts of medicinal plant raw 
materials is a relevant issue.

The aim of the study was to study the technological parameters of 
capsule masses based on the composition of antitussive extracts.

Materials and methods.  The  objects  of  the  study  were  model 
specimens  of  capsule  masses.  The  influence  of  excipients  on  the 
technological parameters of capsule masses was investigated according 
to the methods of the SP of Ukraine.

Results. As a result of stage one of pharmaco-technological studies, 
granulose  lactose was  found  to  be  a  beneficial  base-forming  auxiliary 
substance. The subsequent studies conducted with experimental samples 
based on  the extracts were aimed at  reducing  the moisture absorption 
properties of capsule masses. The best results in reducing the moisture 
absorption of capsule masses were obtained using aerosil in an amount 
up to 4 %.

Conclusions.  Based  on  studies  conducted  to  create  a  drug  as 
capsules, granulose lactose (Tabletosa) and aerosil have been selected.

Key words:  extracts,  capsule  masses,  granulated  lactose 
(Tabletosa), aerosil.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ТАРОПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
Р. С. Коритнюк1, Н. І. Гудзь2, Л. Л. Давтян1, А. О. Дроздова1

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, 

2Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів

Вступ. Одним з основних принципів фармацевтичної якості па-
рентеральних  розчинів  є  виробництво  лікарських  засобів  (ЛЗ),  які 
вільні  від  забруднень мікробіологічного,  хімічного  і фізичного  похо-
дження. На якість ЛЗ впливає багато факторів, у тому числі  і таро-
пакувальні матеріали. Паро- та газообмін з атмосферою, світлопро-
никність,  негерметичність  тари,  а  також  погіршення  властивостей 
у процесі зберігання обумовлює можливість взаємодії ЛЗ з таропаку-
вальним матеріалом.

Мета.  Узагальнення  даних  літературних  джерел  і  результатів 
власних досліджень щодо взаємодії парентеральних розчинів і таро-
пакувальних матеріалів.

Методи дослідження. Бібліосемантичний,  загальнонауковий  
діалектичний метод пізнання, узагальнюючий.

Результати і обговорення. Взаємодія між компонентами таро-
пакувальних матеріалів і лікарського засобу поділяється на два види: 
перший вид взаємодії призводить до утворення домішок і/або меха-
нічних  включень;  другий  тип —  до  зменшення  концентрації  актив-
них фармацевтичних  інгредієнтів  (АФІ)  і  допоміжних  речовин  (ДР). 
Парентеральні  розчини необхідно розглядати як  комплекс АФІ, ДР, 
розчинника і системи упакування, яка може бути скляна, закупорена 
корками, і полімерна — тверда, напівтверда, гнучка [9,10].

Технологічні дослідження показали, що скляна упаковка, яка за-
купорена резиновими сірими корками, не рекомендується для парен-
теральних розчинів, що містять натрію гідрокарбонат або солі магнію 
у зв’язку з утворенням завису.

У медицині широко застосовується полівінілхлорид (ПВХ) завдя-
ки інертності та хімічній стабільності при тепловій стерилізації. При 
контакті з кров’ю або тканинами пацієнта ПВХ має високу біосуміс-
ність. ПВХ сумісний з багатьма АФІ і ДР, він стійкий до хімічних реак-
цій і води. Особливо це важливо для великих об’ємів перитонеальних 
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діалізних розчинів, що застосовуються при хронічній хворобі нирок 
для корекції водно-електролітного балансу організму при гемофіль-
трації та гемодіафільтрації. Як таропакувальні матеріали використо-
вуються також полімери — поліолефіни. Найбільш поширеними різ-
новидами поліолефінів є поліетилен і поліпропілен.

Узагальнено  і  систематизовано дані  літературних джерел  і  ре-
зультати власних досліджень, щодо критеріїв вибору таропакуваль-
них матеріалів для парентеральних розчинів за показниками суміс-
ності, атмосферної стійкості та захисними властивостями.

Ключові слова: таропакувальні матеріали, парентеральні роз-
чини, фармацевтична якість, скло, полімери.

Вступ. Одним з основних принципів фармацевтичної якості па-
рентеральних  розчинів  є  виробництво  лікарських  засобів  (ЛЗ),  які 
вільні  від  забруднень мікробіологічного,  хімічного  і фізичного  похо-
дження.  Препарати  на  основі  водного  або  водно-етанольного  дис-
персійного середовища характеризуються високим ступенем ймовір-
ності взаємодії з первинною упаковкою. На якість ЛЗ впливає багато 
факторів,  у  тому  числі  і  таропакувальні  матеріали.  Паро-,  та  газо-
обмін з атмосферою, світлопроникність таропакувальних матеріалів, 
негерметичність тари, а також погіршення властивостей матеріалів 
в процесі  зберігання обумовлює можливість ЛЗ взаємодії  з матері-
алом  [2,3,12,15].  З  позицій  безпеки  для  пацієнта  та  відповідно  до 
вимог  керівництва  для  промисловості  Адміністрації  з  контролю  за 
продуктами харчування і ліками США «Container Closure systems for 
Packaging Human Drugs and Biologicals» парентеральні лікарські за-
соби відносяться до лікарських форм з найбільш високим ризиком 
небезпеки щодо шляху введення [13]. У зв’язку з цим, при виборі та-
ропакувальних засобів для стерильних розчинів необхідно врахову-
вати  хімічний  склад  як  таропакувальних  засобів,  так  і  ЛЗ,  а  також 
захисні властивості таропакувальних засобів [14].

Мета. Узагальнити дані літературних джерел і результати влас-
них досліджень щодо взаємодії парентеральних розчинів і таропаку-
вальних матеріалів.

Методи дослідження. Бібліосемантичний, загальнонауковий ді-
алектичний метод пізнання, узагальнюючий.

Результати і обговорення.  Відповідно  до  вимог  нормативних 
документів всі пакувальні матеріали поділяються на дві основні гру-
пи: первинні пакувальні матеріали  і вторинні пакувальні матеріали. 
Первинна  упаковка —  індивідуальна  упаковка,  яка  безпосередньо 
контактує з лікарським засобом та сприяє збереженню його основних 
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властивостей. Вторинна упаковка — упаковка, в яку вкладається лі-
карський засіб у первинній упаковці  і  яка виконує захисну функцію 
щодо лікарського засобу та первинної упаковки [6]. Деякі автори від-
носять первинну і вторинну упакову до споживчої тари, розрізняючи 
таким чином споживчу і транспортну тару.

Взаємодія між компонентами упаковки  і ЛЗ поділяється на два 
види: перший вид взаємодії призводить до утворення домішки і/або 
механічних включень; другий тип — до зменшення концентрації ак-
тивних фармацевтичних  інгредієнтів  (АФІ) в результаті  їх адсорбції 
або абсорбції [16].

Парентеральні  розчини  і  розчини  для  перитонеального  діалізу 
необхідно розглядати як комплекс АФІ, допоміжних речовин (ДР), роз-
чинника і системи упакування, яка може бути як скляна, закупорена 
корками, або полімерна — тверда, напівтверда, гнучка. У даний час 
промисловість виготовляє скляні ампули об’ємом від 1 до 6 мл, фла-
кони — від 9 до 25 мл і пляшки від 50 до 500 мл, виготовлені з ней-
трального боросилікатного або кальцій силікатного скла [3]. За винят-
ком ампул, усі скляні контейнери герметизуються пробками [7,8].

Залежно від якісного і кількісного складу медичного скла розріз-
няють декілька його марок, які володіють різною хімічною стійкістю. 
При  тривалому  контакті  з  водою  чи  водними  розчинами,  особливо 
при термічній стерилізації, скло із своєї поверхні віддає окремі компо-
ненти, тобто піддається процесу вилужнення або розчинення верх-
нього шару скла. Як показали власні дослідження, після стериліза-
ції та подальшого зберігання парентеральних розчинів відбувається 
зменшення  концентрації  допоміжної  речовини — динатрію едетату 
в  результаті  вимивання  іонів  кальцію  і  магнію  із  скляної  упаковки 
і  утворення розчинних комплексних сполук. Дослідження показали, 
чим нижчий гідролітичний клас скла, тим нижча концентрація розчину 
вільного динатрію едетату в розчині. Таким чином, скляна упаковка 
ІІ–ІІІ  гідролітичних  класів  не  рекомендується  для  парентеральних 
розчинів, що містять натрію гідрокарбонат або солі магнію з метою 
запобігання завису через утворення нерозчинних карбонатів або си-
лікатів [3]. Деякі типи взаємодії можна спостерігати тільки протягом 
тривалого зберігання. Структуру внутрішньої поверхні скляного упа-
кування покращують методом обробки поверхні скла газовими реа-
гентами або сірковмісними сполуками, що сприяє підвищеню хімічної 
стійкості [19].

Якість інфузійних розчинів залежить також від властивостей гу-
мових корків. Як свідчать літературні і власні дослідження, спостері-
гається утворення різних суспензій при закупорюванні гідрокарбона-
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товмісних розчинів пробками, що містять сполуки магнію або цинку. 
Корки, які виготовлені із гуми марки ІР-21 (на основі силіконового ка-
учуку) і 25П (на основі натурального каучуку), не відповідають сучас-
ним вимогам — перші проникні для кисню і змінюють рН ЛЗ, а другі 
призводять до утворення завису в ЛЗ. На основі оптимального поєд-
нання бутилового, хлорбутилового і силіконового каучуків, тіураму та 
сірки була створена гума марки 52–369/1, корки з якої є оптимальни-
ми для закупорювання парентеральних полііоних розчинів з енерге-
тичними субстратами і гідрокарбонатами [1,16].

Більше  п’ятдесяти  років  у медицині  застосовується ПВХ  (полі-
мер вінілхлориду). Його використання продовжує зростати. Завдяки 
інертності та хімічній стабільності ПВХ став найпопулярнішим полі-
мером. Він використовується як пакувальний матеріал для стериль-
них  ЛЗ,  які  у  більшості  випадків  піддаються  тепловій  стерилізації. 
ПВХ пройшов величезну кількість тестів, результати яких допомогли 
прийняти його багатьма організаціями охорони здоров’я світу [3].

Ухвалення ПВХ країнами Євросоюзу до використання в медици-
ні говорить про його медичну безпеку. ПВХ володіє дуже значимою 
властивістю:  композиція  полівінілхлориду  залишається  незмінною, 
контактуючи з різними рідинами. При контакті з кров’ю або тканиною 
пацієнта, надзвичайно важлива хімічна сумісність, саме ПВХ має ви-
соку біосумісність. Завдяки своїм фізико-хімічним властивостям ви-
роби з ПВХ мають високу прозорість і, відповідно, їм може бути нада-
но будь-який колір. Так само всій продукції з ПВХ притаманна висока 
гнучкість і міцність (при будь-яких умовах). Полівінілхлорид сумісний 
з багатьма АФІ, він стійкий до хімічних реакцій і води. При хронічній 
хворобі нирок для заміщення об’єму плазми, корекції водно-електро-
літного  балансу  організму  при  гемофільтрації  та  гемодіафільтрації 
і як діалізні розчини застосовуються перитонеальні діалізні розчини 
(ПДР), які випускаються у ПВХ-контейнерах по 2–5л [1, 11].

На підставі результатів оцінки безпеки, Центр пристроїв  і радіо-
логічного здоров’я Адміністрації харчових продуктів і лікарських засо-
бів США (Center for Devices and Radiological Health US Food and Drug 
Administration) вважає, що для пацієнта не існує ніякого ризику, пов’я-
заного з використанням ПВХ -контейнера, після інфузії кристалоїдних 
розчинів  (наприклад, фізіологічного розчину, D 5W, Рінгера лактату). 
Однак,  існує невеликий ризик при зберіганні в ПВХ контейнерах ЛЗ, 
які вимагають розведення перед медичним застосуванням [13,14].

У світі продовжують проводитися дослідження з вивчення ризи-
ків при застосуванні ЛЗ в ПВХ-контейнерах, заміні ПВХ на інші полі-
мери, а також по модифікації вже  існуючих матеріалів. Наприклад, 
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використовуються поліолефіни, які представляють собою типові по-
лімери, що складаються з одного типу мономерів, і не містять плас-
тифікаторів [17]. Найбільш поширеними різновидами поліолефінів є 
поліетилен (ПЕ)  і поліпропілен. ПЕ характеризується високою газо-
проникністю, хорошою термостійкістю і високою стійкістю [11,18,19].

Вищенаведені положення свідчать про те, що під час фармаце-
втичної розробки необхідно ретельно розглядати будь-які зміни в ЛЗ 
після термічної стерилізації і в процесі зберігання і приймати відпо-
відні рішення.

Вибір ефективних таропакувальних засобів для інфузійних роз-
чинів  здійснюється  за  критеріями  сумісності  препаратів  з  матері-
алами:  захисних  властивостей  матеріалів  з  урахуванням  дифузної 
взаємодії матеріалів з препаратами і атмосферою (міграція, сорбція, 
проникність) і герметичності виробів.

Ми узагальнили  та  систематизували дані  літературних джерел 
і результати власних досліджень [1–5,7,8–10], щодо критеріїв вибору 
використання таропакувальних матеріалів для стерильних розчинів 
у таблицях 1–3.

А. Критерії вибору первинної упаковки для стерильних розчинів.
1. Упаковка  (тара  і  закупорювальні  засоби) повинна бути виго-

товлена з нетоксичних матеріалів, біосумісних з АФІ і ДР, які дозволе-
ні до застосування.

2. Упаковка повинна дозволяти стерилізувати ЛЗ одним із загаль-
ноприйнятих фармакопейних методів: паром під тиском, сухим гаря-
чим повітрям, газовими сумішами, радіаційним опроміненням [5,7].

3. З таропакувальних матеріалів не повинні виділятися піроген-
ні речовини, за винятком матеріалів для упакування очних крапель, 
стерильних мяких лікарських форм.

4. Таропакувальні матеріали повинні бути непроникними для мі-
кроорганізмів.

5. Таропакувальні матеріали повинні бути хімічно і фізико-хіміч-
но сумісні з АФІ і ДР: не повинні вступати в хімічні реакції, набухати, 
розчинятися,  розтріскуватися,  камутніти,  змінювати  забарвлення, 
втрачати механічну міцність тощо, а також не виділяти до складу ЛЗ 
домішки хімічної природи і механічні включення [9,10].

6.  Ступінь  взаємодії  скляної  чи  полімерної  поверхні  з  водними 
розчинами, в першу чергу залежить від складу скла чи полімеру [9,10].

7. Таропакувальні матеріали не повинні адсорбувати або абсор-
бувати АФІ і ДР у кількості, що впливає на зменшення їх вмісту в ЛЗ 
понад встановлені критерії прийнятності.
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8. Проникність таропакувальних матеріалів для летких або рід-

ких інгредієнтів, а також (при необхідності) для кисню повітря та ін-
ших газів і парів не повинна впливати на зміну кількісного вмісту нор-
мованих речовин в препараті  і на  інші показники його якості понад 
встановлені норми.

9. Таропакувальні матеріали для світлочутливих (ЛЗ) повинні воло-
діти світлозахисними властивостями у відповідній області спектра [9,10].

11. Таропакувальні матеріали, незалежно від способу  гермети-
зації, повинні володіти герметичністю, достатньою для забезпечення 
стерильності ЛЗ протягом зберігання.

12. Таропакувальні матеріали повинні забезпечувати збережен-
ня маси (об’єму) стерильних розчинів протягом встановлених термі-
нів придатності, зокрема матеріали для упаковки ЛЗ на жировій чи 
водній основі повинні мати низьку жиропроникність чи водопроник-
ність, відповідно [9,10].

13. Таропакувальні матеріали повинні відповідати вимогам без-
пеки  (нешкідливості)  для  організму,  умов  і  тривалості  зберігання, 
транспортування,  встановлених  вимог  до  зберігання  маси  (об’єму) 
та  якості  препаратів. Нешкідливість  передбачає  відсутність  важких 
металів, канцерогенних речовин [9,10].

15. Таропакувальні матеріали повинні бути придатними для ети-
кетування або нанесення друку.

16. Таропакувальні матеріали повинні бути зручними при тран-
спортуванні і застосуванні.

17. У ряді випадків тарозакупорювальні засоби повинні бути сте-
рильними  і  витримувати  відповідно  стерилізацію. Стерильність  за-
безпечується  стерилізацією  етиленоксидом  (шприци  попереднього 
наповнення), парою під тиском або гамма-опроміненням (закупорю-
вальні засоби, виготовлені з гуми) [9,10,].

Оскільки відсутні пакувальні матеріали, які не взаємодіють з вміс-
том ЛЗ, необхідно контролювати речовини, які можуть дифундувати 
у вміст ЛЗ, на етапі фармацевтичної розробки. Серед таких речовин 
є антиоксиканти, пластифікатори, каталізатори, ініціатори тощо. Зо-
крема, для ПВХ — це фталати, адипати і олововмісні сполуки [9,10].

Б. Класифікація парентеральних розчинів  
за показниками сумісності з таропакувальними матеріалами.
Парентеральні  розчини  сумісні  з  таропакувальними  і  укупорю-

вальними матеріалами, якщо після їх контакту залишаються незмін-
ними або змінюються в межах встановлених критеріїв прийнятності: 
маса (об’єм) і показники якості препаратів: зовнішній вигляд; прозо-
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рість; колір; запах; смак; рН; спектр поглинання в ультрафіолетовій 
або  видимій  ділянці;  сухий  залишок;  домішки  низькомолекулярних 
речовин  (органічних  і  мінеральних);  абсолютна  кількість АФІ  і  нор-
мованих  ДР,  пірогенні  речовини.  Основним  фактором  сумісності  є 
властивості дисперсійного середовища в складі препарату (табл. 1).

Таблиця 1
Показники сумісності, що визначаються 

в парентеральних розчинах.

Група
Матеріал тари, 

упаковки,
укупорки

Показники сумісності

Лікарські 
засоби на 
основі водного 
або водно-
етанольного 
дисперсійного 
середовища

Скло

Колір, запах, смак, прозорість, механічні 
включення, сухий залишок, рН, вміст 
аніонів: фтору, силікат-іона, сульфат-іона; 
вміст катіонів: натрію, калію, кальцію, 
магнію, алюмінію, кобальту, миш’яку, 
амонію, заліза, цинку, хрому, свинцю, міді 

Полімери

Колір, запах, смак, прозорість, рН, сухий 
залишок, механічні включення, пірогенні 
речовини, УФ-спектр і спектр у видимій 
області, домішки органічних і мінераль-
них речовин, що вимиваються з полімерів 

В. Класифікація парентеральних розчинів  
за показниками атмосферостійкості.

Парентеральні розчини атмосферостійкі, якщо після зберігання 
їх в тарі  (упаковці) залишаються незмінними або змінюються в ме-
жах встановлених норм маса (об’єм) препаратів і показники їх якості: 
зовнішній вигляд, колір, прозорість, запах, смак (присмак), рН, спектр 
поглинання в УФ-  і  у  видимій областях  спектра, домішки продуктів 
окислення, гідролізу або фотодеструкції інгредієнтів; вміст нормова-
них АФІ і ДР (концентрація і абсолютна кількість в обсязі препарату).

Упаковка повинна бути герметичною, так як маса  (об’єм)  і якість 
препаратів можуть змінюватися під впливом зовнішніх чинників (атмос-
ферних) тільки внаслідок негерметичності матеріалу, тобто його про-
никності для рідин, парів і газів, а також внаслідок світлопроникності.

З таропакувальних і закупорювальних матеріалів, що застосову-
ються для пакування стерильних розчинів, до світлопроникних відно-
сяться скло і полімери; до паро- і газопроникних — полімери і гуми; 
інші  матеріали —  світло,  газо-  і  паронепроникні  в  межах  вимог  до 
зберігання препаратів.
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Перелік домішок, що утворюються внаслідок процесів окиснен-

ня, гідролізу або фотодеструкції, залежить від складу і властивостей 
його компонентів.

Показники атмосферостійкості перевіряють у всіх ЛЗ в усіх типах 
тари, упаковки незалежно від типу закупорювання.

Г. Класифікація таропакувальних матеріалів  
за показниками сумісності зі стерильними  

парентеральними розчинами.
Таро-пакувальні матеріали сумісні зі стерильними парентераль-

ними розчинами, якщо після їх безпосереднього контакту якість мате-
ріалів (скло і полімери) залишається незмінною або змінюється в ме-
жах встановлених норм наступні показники: зовнішній вигляд; колір, 
запах, прозорість; гладкість (блиск) поверхні; товщина зразка, щіль-
ність матеріалу; маса (об’єм) зразка; механічні властивості матеріалу 
(показники міцності, твердість або м’якість, пластичність, жорсткість 
або гнучкість, розтяжність і ін.).

Д. Класифікація таропакувальних матеріалів
за захисними властивостями.

Захисні властивості таропакувальних (матеріалів і виробів) для 
парентеральних  розчинів  характеризуються  здатністю  матеріалів 
і  виробів  захищати ЛЗ  від  впливу  зовнішніх  атмосферних  чинників 
(світла, мікрофлори, атмосферних парів  і  газів), а також від втрати 
летких і рідких інгредієнтів (розчинників і розчинних АФІ і ДР).

Тара (упаковка) повинна бути герметичною або герметизувати-
ся  термозварюванням  або  склеюванням  країв  упаковки,  або  із  за-
стосуванням  закупорювальних  засобів  (кришок,  ковпачків,  пробок, 
прокладок). Обидва варіанти конструкції тари повинні забезпечувати 
її герметичність. Тому захисні властивості виробів визначаються за-
хисними властивостями таропакувальних матеріалів:  світлопроник-
ністю; проникністю для атмосферних газів, парів; для летючих і рід-
ких інгредієнтів.

Захисні властивості тари і упаковки задовільні, якщо після зберіган-
ня розчинів залишаються незмінними або змінюються в межах встанов-
лених норм маса (об’єм) препарату і його якість за показниками: зовніш-
ній вигляд; прозорість; запах, смак (присмак); рН; абсолютна кількість 
або концентрація нормованих АФІ і ДР в об’ємі (масі) зразка препарату; 
домішки, поява яких в препараті пояснюється фотодеструкцією його ін-
гредієнтів або проникненням в тару (упаковку) парів і газів, що містяться 
в атмосфері приміщення зберігання і при транспортуванні.
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Скло непроникне для рідин, парів і газів, але проникне для світ-

ла. При відсутності вторинної світлозахисної упаковки і при тривало-
му впливі прямих сонячних променів у ЛЗ, які перебувають у скляних 
контейнерах  і містять світлолабільні речовини, можуть накопичува-
тися продукти  їх фотодеструкції  і, як наслідок, можуть змінюватися 
показники якості ЛЗ: рН, колір, прозорість, запах і смак, а також може 
зменшуватися кількісний вміст специфікованих світлолабільних ре-
човин. У світлозахисному (коричневому) склі протікають ті ж проце-
си, але значно повільніше.

Полімери і гуми, що містять наповнювачі, барвники або так звані 
замутнювачі, захищають препарати від впливу світла. Їх прозорість, 
як правило, дорівнює 10 % від падаючого потоку світла. Полімери, що 
не містять  барвників  або  замутнювачів  (натурального  кольору),  не 
захищають препарати від впливу світла.

Усі типи полімерів і гуми проникні для рідин, парів і газів. Їх про-
никність  і  обумовлений  ним  вплив  на  збереження  парентеральних 
розчинів залежить від типу (марки) матеріалу, складу і маси (об’єму) 
препаратів, температури, часу та інших умов зберігання і транспор-
тування лікарських засобів.

Е. Таропакувальні матеріали, рекомендовані  
для парентеральних розчинів.

Для  первинного  пакування  та  закупорювання  парентеральних 
розчинів ЛЗ можуть застосовуватися види (типи) тари, упаковки і за-
купорювання, зазначені в табл. 2.

Таблиця 2
Таропакувальні матеріали, рекомендовані 

для парентеральних розчинів.

Тара, упаковка, укупорка Матеріал тари, 
упаковки Лікарська форма

Контейнери з скломаси з гор-
ловиною під гумову пробку 
і обкатку алюмінієвим ков-
пачком, скляні ампули

Скло відповідного гід-
ролітичного складу

Ін’єкційні та інфузійні 
розчини, розчини для ПД 
різної рецептури

Об’ємна тара полімерна 
(пляшки, «балони») зі спе-
ціальною укупоркою з гуми 
і полімерів

Поліпропілен, полікар-
бонат, поліетилен висо-
кого тиску, його сплав 
з поліетиленом низько-
го тиску

ЛЗ на основі водного або 
водно-етанольного дис-
персійного середовища
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Висновок. Для запобігання розкладу діючих речовин і утворення 

токсичних сполук в парентеральних розчинах або переходу токсич-
них сполук з таропакувальних засобів необхідно вивчити вплив різ-
них  чинників  на  стабільність  парентеральних  розчинів,  розробити 
технологію ЛЗ із врахуванням цього впливу і в подальшому дотриму-
ватися вимог щодо технології як на основних, так і допоміжних стаді-
ях приготування цих розчинів.

Застосування скляної і полімерної тари показує, що жоден з ма-
теріалів  не  є  універсальним.  Вибір  оптимальних  таропакувальних 
засобів за показниками їх сумісності з лікарськими препаратами і за-
хисних властивостей таропакувальних матеріалів сприяє збережен-
ню якості препаратів, збільшенню термінів їх придатності.
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Некоторые вопросы использования 
тароупаковочных материалов для парентеральных 

растворов
Р. С. Коритнюк, Н. И. Гудзь, Л. Л. Давтян, А. А. Дроздова
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев, 
Львовский национальний медицинский университет 

имени Данила Галицкого, г. Львов
Введение. Одним из основных принципов фармацевтического 

качества парентеральных растворов является производство лекар-
ственных  средств  (ЛС),  которые  свободны  от  загрязнений  микро-
биологического, химического и физического происхождения. На ка-
чество ЛС влияет много факторов, в том числе и тароупаковочные 
материалы. Паро- и газообмен с атмосферой, светопроницаемость, 
негерметичность тары, а также ухудшение свойств в процессе хра-
нения обусловливает возможность взаимодействия ЛС с тароупако-
вочным материалом.

Цель. Обобщение данных литературных источников и результа-
тов собственных исследований по взаимовлиянию на качество па-
рентеральных растворов и тароупаковочных материалов.

Методы исследования.  Библиосемантический,  общенаучный 
диалектический метод познания, обобщающий.

Результаты и обсуждение. Взаимодействие между компонен-
тами  тароупаковочных материалов  и  лекарственного  средства  де-
лится  на  два  вида:  первый  вид  взаимодействия  приводит  к  обра-
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зованию примесей и  / или механических включений; второй тип — 
к  уменьшению  концентрации  активных  фармацевтических  ингре-
диентов  (АФИ)  и  вспомогательных  веществ  (ВВ).  Парентеральные 
растворы необходимо рассматривать как комплекс АФИ, ВВ, раство-
рителя и системы упаковки, которая может быть стекляной, закупо-
реной пробками, и полимерной — твердой, полутвердой или гибкой.

Опыты  показали,  что  стеклянная  упаковка,  укупоренная  рези-
новыми  пробками,  не  рекомендуется  для  парентеральных  раство-
ров,  содержащих  натрия  гидрокарбонат  или  соли  магния  в  связи 
с уменьшением ВВ и образованием взвесей.
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тролитного баланса организма при гемофильтрации и гемодиафиль-
трации. Как тароупаковочные материалы используются также поли-
меры — полиолефины. Наиболее распространенными разновидно-
стями полиолефинов являются полиэтилен и полипропилен.

В статье обобщены и систематизированы данные литературных 
источников и результаты собственных исследований, относительно 
критериев  выбора  тароупаковочных материалов для  парентераль-
ных растворов по показателям совместимости, атмосферной устой-
чивости и защитным свойствам.
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Introduction. One of the basic principles of pharmaceutical quality 

of parenteral solutions is the production of medicines (pharmaceuticals), 
which are free of microbiological, chemical and physical contaminants. 
The  quality  of  drugs  is  affected  by many  factors,  including  packaging 
materials. Steam and gas exchange with the atmosphere, transparency, 
leakage of  the  container,  as well  as  deterioration  of  properties  during 



249Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ФАРМАЦІЯ
storage, makes  it  possible  for  the  drug  to  interact with  the  packaging 
material.

Purpose. Generalization of data from literary sources and findings 
of our own research into the mutual influence on the quality of parenteral 
solutions and packaging materials.

Research methods. Bibliosemantic, a general scientific dialectical 
method of obtaining knowledge, generalizing.

Results and discussion.  There  are  two  types  of  interaction  be-
tween the components of packaging materials and medicines. Interaction 
of  type I  leads to the formation of  impurities and / or mechanical  inclu-
sions; interaction of type two involves a reduction in the concentration of 
active pharmaceutical ingredients (API) and excipients. Parenteral solu-
tions should be considered as a complex of APIs, excipients, solvents, 
and packaging systems, which can be glass, plugged, and polymeric — 
solid, semi-solid, or flexible.

Experiments have shown  that glass packaging sealed with  rubber 
stoppers is not recommended for parenteral solutions containing sodium 
bicarbonate or magnesium salts in order to prevent the reduction of ex-
cipients and the formation of suspensions.

Polyvinyl chloride (PVC)  is widely used in medicine owing to  inert-
ness and chemical stability during thermal sterilization. While contacting 
with the patient’s blood or tissue, PVC has a high biocompatibility. PVC 
is  compatible with many APIs  and excepients;  it  is  resistant  to  chemi-
cal  reactions and water. This  is especially  important  for  large volumes 
of peritoneal dialysis solutions used in chronic kidney disease to correct 
the body’s water-electrolyte  imbalance during hemofiltration and hemo-
diafiltration. Such polymers as polyolefins are also used as packaging 
materials. Polyethylene and polypropylene are the most common types 
of polyolefins.

The article summarizes and systematizes the data of literary sources 
and the results of research regarding the criteria for selecting packaging 
materials  for parenteral solutions  in  terms of compatibility, atmospheric 
stability and protective properties.

Key words: packaging materials, parenteral solutions, pharmaceuti-
cal quality, glass, polymers.
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Резюме. Невід’ємною характеристикою якості, як лікарських пре-

паратів, так і парафармацевтичних засобів є термін придатності, про-
тягом якого не спостерігаються зміни фізико-хімічних, структурно-ме-
ханічних та споживчих властивостей засобу. Метою дослідження було 
вивчення стабільності розроблених шампуню для немовлят та гелю 
для  інтимної  гігієни.  Проведені  експериментальні  дослідження  ста-
більності,  під  час  зберігання  нових  піномийних  засобів  на  відповід-
ність діючої нормативної документації. На підставі отриманих даних, 
доведена  стабільність  розроблених  піномийних  засобів:  шампуню 
для немовлят та гелю для інтимної гігієни протягом 2 років при кімнат-
ній температурі.

Ключеві слова: гель, піномийний засіб, стабільність, термін збе-
рігання, шампунь.

Вступ. Нерідко перед вітчизняними виробниками постає нелегке 
завдання,  водночас  розробити  якісні  та  недорогі  піномийні  засоби, 
які б були стабільними протягом всього терміну зберігання, а саме 
зберігали свої споживчі властивості та основний склад рецептури.
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Аналізуючи вищенаведене, можна стверджувати про те, що тер-

мін придатності є одним із важливіших показників якості будь-якого 
засобу. Термін придатності визначають експериментальним шляхом 
за допомогою оцінки показників, які вказані у чинній нормативній до-
кументації  (ДФУ, ДСТУ, ТУ),  а  саме:  споживчі, фізико-хімічні,  струк-
турно-механічні, мікробіологічні та ін. [1, 2, 3].

Як відомо, головними критеріями сучасного споживача при вибо-
рі будь-яких піномийних засобів є наступні вимоги: задовільна очи-
щувальна  здатність,  утворення  мілкозернистої  стійкої  піни  під  час 
його  використання,  рівномірне  розподілення  по  шкірі  та  волоссю; 
легке змивання; відсутність роздратування шкіри голови і очей, а та-
кож алергічних реакцій тощо [4,5].

На території України при виробництві парафармацевтичних засо-
бів використовують методики визначення показників і їх характеристи-
ки  (межі  значень),  які  регламентуються  такими  нормативними  доку-
ментами: Загальні технічні умови ДСТУ 4315:2004 «Засоби косметичні 
для очищення шкіри та волосся» зі змінами від 26.12.2006 № 372 або 
Технічні умови, які розробляє безпосередньо сам виробник [2].

Ці необхідні показники були закладені для якісної оцінки сучас-
них піномийних засобів у ТУ У 24.5–31640335–002:2007 «Засоби для 
догляду  та очищення поверхні шкіри»,  які  були розроблені фарма-
цевтичним  науково-дослідним  центром  «Альянс  краси», м.  Київ  та 
затверджені СЕС м. Одеси (отримано висновок державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи № 05.03.02–07/120201 від 06.12.2012 р.) 
і Державним підприємством «Одеський регіональний центр стандар-
тизації, метрології та сертифікації».

Мета дослідження полягає  у  дослідженні  стабільності  розро-
блених піномийних засобів, зокрема шампуню для немовлят та гелю 
для інтимної гігієни.

Методи дослідження. Визначення  терміну  придатності  пі-
номийні  засоби  були  закладені  на  зберігання  у  ПЕТ  флакони  (ТУ. 
У  25.2–19046619–012:2007)  вмістом  по  250  мл  з  дозатором  ТУ 
У 25363 020-01-98) та без. Дослідження проводили згідно діючої нор-
мативної документації при наступних температурних режимах (8–15) 
°C  і (15-25) °С. Вивчення стабільності піномийного засобу проводили 
на п’яти серіях кожного засобу розфасованого у первинному пакуван-
ні, протягом 30 місяців, аналізуючи досліджуємі зразки кожні 6 місяців.

Стабільність за однією серією розроблених піномийних засобів 
оцінювали  відразу  після  виготовлення  та  кожні  6  місяців  протягом  
2,5  років  зберігання    за    наступними    показниками    згідно  з  
ТУ.У 24.5-31640335-002:2007 [2]:  зовнішній  вигляд  (однорідна геле-
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подібна маса),  колір  (відповідає    кольору    використаної  сировини), 
запах  (відповідає запаху еталона), показник  концентрації  водневих 
іонів, од. рН (3,5-7,0), піноутворювальна  здатність  (пінне  число  не 
менше 75,0 мм., стійкість  піни не менше  0,85 ум.од.), масова  част-
ка  аніонних ПАР (не більш ніж 15,0 %), масова частка хлоридів (не 
більш ніж 6,0 %), вміст тари (260 ± 12,0 г) [2, 3].

Результати.  Результати  експериментального  дослідження  ста-
більності серії розробленого шампуню для немовлят [6] у різних умо-
вах зберігання наведені у таблиці 1. Зовнішній вигляд шампуню для 
немовлят оцінювали візуально. Шампунь був однорідною гелеподіб-
ною масою без сторонніх домішок;  осаду  чи  розшарування  протягом  
27  місяців не спостерігали. Колір та запах відповідали еталону. Лише 
на 30-й місяць спостерігався синерезис. Дані дослідження показали, 
що зовнішній вигляд, однорідність та запах шампуню при зберіганні 
його протягом 27 місяців при двох температурних режимах не зміню-
валися та відповідали вимогам, які були  закладені у технічні умови.

Для    підтвердження  стабільності  розробленого  засобу  у  процесі 
зберігання визначали водневий показник шампуню. Експериментально 
доведено, що для всіх серій зразків шампуню значення рН було стабіль-
ним, - протягом 2 років знаходилось у межах від 5,0-5,5. Дослідження 
показали, що масова частка  аніонних  ПАР  у  розроблених  засобах  за-
лишилася в межах 3,6–3,8 %. За отриманими результатами було вста-
новлено, що  масова  частка  хлоридів  залишилася  в  межах  1,7-1,9%. 
При дослідженні піноутворювальної здатності  було  встановлено,  що 
пінне число шампуню для немовлят  залишалось  у  межах  232,0-236,0 
мм. та стійкість піни 0,92–0,95 ум. од. Результати  дослідження  за масою 
вмісту розробленого шампуню в обраній тарі показали, що всі зразки не 
висихали і не розшаровувалися та мали стабільні значення вищенаве-
дених показників протягом передбачаємого терміну придатності.

 Встановлено, що всі експериментальні зразки шампуню для не-
мовлят протягом 2 років зберігання не змінювали свої досліджувані 
показники при зберіганні їх у двох температурних режимах.

Результати вивчення стабільності  засобу чотирьох досліджува-
них серій шампуню для немовлят були ідентичними.

При розробці шампуню для немовлят додатково вивчали структур-
но-механічні властивості, як важливий показник при розробці м’яких (ге-
леподібних) засобів [7, 8, 9]. Проведення експерименту по дослідженню 
структурно-механічних властивостей розробленого шампуню проводи-
лося відразу після приготування  і кожні 6 місяців зберігання протягом 
передбачуваного терміну зберігання. За даними дослідження нами були 
побудовані реограми течії зразків розробленого засобу (рис. 1).



253Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ФАРМАЦІЯ
Та
бл
иц
я 
1

Ре
зу

ль
та

ти
 п

ер
іо

ди
чн

ог
о 

ко
нт

ро
лю

 ш
ам

пу
ню

 д
ля

 н
ем

ов
ля

т 
в 

пр
оц

ес
і з

бе
рі

га
нн

я.
 

Те
рм

ін
 

пр
ид

ат
‑

но
ст

і,
м

іс
яц

і

Зо
в‑

ні
ш

ні
й 

ви
гл

яд
К

ол
ір

За
па

х
рН

 
10

 %
 р

‑н

М
ас

ов
а 

ча
ст

ка
  

ан
іо

нн
і 

П
А

Р,
%

М
ас

со
ва

 
ча

ст
ка

  
хл

ор
и‑

ді
в,

%

П
ін

оу
тв

ор
ю

ва
ль

на
  

зд
ат

ні
ст

ь,
 н

е 
м

ен
ш

е:
В

м
іс

т 
 

та
ри

, г
пі

нн
е 

чи
с‑

ло
, м

м
ст

ій
кі

ст
ь 

пі
ни

, о
д

Зр
аз

ки
, я

кі
 зб

ер
іг

ал
ис

я 
у 

пр
ох

ол
од

но
м

у 
м

іс
ці

.

П
оч

ат
ок

О
дн

ор
ід

на
 

ге
ле

по
ді

б-
на

 м
ас

а

В
ід

по
ві

да
є 

ко
ль

ор
у 

ви
-

ко
ри

ст
ан

ої
 

си
ро

ви
ни

В
ід

по
ві

да
є 

за
па

ху
 в

и-
ко

ри
ст

ан
ої

 
си

ро
ви

ни

5,
3±

0,
1

3,
7±

0,
2

1,
8±

0,
1

23
6,

0±
 1

,0
0,

93
±0

,0
2

26
0±

 1
2,

0

6
-//

-
-//

-
-//

-
5,

3±
0,

2
3,

8±
0,

1
1,

9±
0,

1
23

4,
0±

 1
,0

0,
94

±0
,0

3
26

0±
 1

,5

12
-//

-
-//

-
-//

-
5,

4±
0,

1
3,

6±
0,

2
1,

7±
0,

2
23

5,
0±

 1
,0

0,
92

±0
,0

2
26

0±
 1

,5
18

-//
-

-//
-

-//
-

5,
2±

0,
13

3,
6±

0,
1

1,
9±

0,
1

23
6,

0±
 1

,0
0,

93
±0

,0
4

26
0±

 1
,5

24
-//

-
-//

-
-//

-
5,

3±
0,

1
3,

7±
0,

1
1,

8±
0,

1
23

4,
0±

 1
,0

0,
95

±0
,0

1
26

0±
 1

,5
27

-//
-

-//
-

-//
-

5,
4±

0,
06

3,
8±

0,
2

1,
7±

0,
2

23
4,

0±
 1

,0
0,

92
±0

,0
2

26
0±

 1
,5

30
С

ин
ер

ез
ис

-//
-

Н
е 

ві
дп

ов
і-

да
є 

ви
мо

-
га

м 
Н

Д

-//
-

-//
-

-//
-

-//
-

-//
-

-//
-

Зр
аз

ки
, я

кі
 зб

ер
іг

ал
ис

я 
пр

и 
кі

м
на

тн
ій

 т
ем

пе
ра

ту
рі

.
П

оч
ат

ок
О

дн
ор

ід
на

 
ге

ле
по

ді
б-

на
 м

ас
а

В
ід

по
ві

да
є 

ко
ль

ор
у 

ви
-

ко
ри

ст
ан

ої
 

си
ро

ви
ни

В
ід

по
ві

да
є 

за
па

ху
 в

и-
ко

ри
ст

ан
ої

 
си

ро
ви

ни

5,
3±

0,
1

3,
7±

0,
2

1,
8±

0,
1

23
6,

0±
 1

,0
0,

93
±0

,0
3

26
0±

 1
2,

0

6
-//

-
-//

-
-//

-
5,

3±
0,

1
3,

7±
0,

2
1,

8±
0,

1
23

5,
0±

 1
,0

0,
93

±0
,0

2



254 Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ФАРМАЦІЯ

Те
рм

ін
 

пр
ид

ат
‑

но
ст

і,
м

іс
яц

і

Зо
в‑

ні
ш

ні
й 

ви
гл

яд
К

ол
ір

За
па

х
рН

 
10

 %
 р

‑н

М
ас

ов
а 

ча
ст

ка
  

ан
іо

нн
і 

П
А

Р,
%

М
ас

со
ва

 
ча

ст
ка

  
хл

ор
и‑

ді
в,

%

П
ін

оу
тв

ор
ю

ва
ль

на
  

зд
ат

ні
ст

ь,
 н

е 
м

ен
ш

е:
В

м
іс

т 
 

та
ри

, г
пі

нн
е 

чи
с‑

ло
, м

м
ст

ій
кі

ст
ь 

пі
ни

, о
д

12
-//

-
-//

-
-//

-
5,

2±
0,

03
3,

8±
0,

1
1,

9±
0,

1
23

4,
0±

 1
,0

0,
94

±0
,0

1
26

0±
 1

,5
18

-//
-

-//
-

-//
-

5,
4±

0,
1

3,
7±

0,
2

1,
8±

0,
2

23
3,

0±
 1

,0
0,

92
±0

,0
3

26
0±

 1
,5

24
-//

-
-//

-
-//

-
5,

1±
0,

2
3,

8±
0,

1
1,

7±
0,

2
23

6,
0±

 1
,0

0,
94

±0
,0

1
26

0±
 1

,5
27

-//
-

-//
-

-//
-

5,
2±

0,
5

3,
8±

0,
1

1,
7±

0,
2

23
2,

0±
 1

,0
0,

93
±0

,0
3

26
0±

 1
,5

30
С

ин
ер

ез
ис

-
Н

е 
ві

д-
по

-в
ід

ає
 

ви
мо

га
м 

Н
Д

-//
-

-//
-

-//
-

-//
-

-//
-

-//
-

П
ри

м
іт

ка
: n

=3
; P

=9
5 

%
.

За
кін

че
нн
я 
та
бл
. 1



255Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ФАРМАЦІЯ

Рис. 1. Реограми зразків шампуню для немовлят: 1 — після 
приготування; 2 — через 6 місяців; 3 — через 12 місяців; 4 — через 18 

місяців; 5 — через 24 місяці; 6 — через 27 місяців.

На підставі отриманих даних, можна зробити висновок про від-
повідний  вибір  активних  і  допоміжних  речовин  та  їх  концентрацій, 
відсутність взаємодії між ними, а також про раціональну технологію 
розробленого нами шампуню.

Як видно з рис. 1, зразки дитячого шампуню не змінювали рео-
логічні властивості у досліджуваному інтервалі, що в свою чергу свід-
чить про стабільність реопоказників протягом досліджуємого терміну 
придатності. Тип течії залишався пластичним, площа петлі гістерези-
су практично не змінювалась.

Отже, шампунь для немовлят можна охарактеризувати як ста-
більну багатокомпонентну систему, яка не змінює структурно-меха-
нічні показники у процесі його зберігання.

Результати експериментального дослідження стабільності  серії 
розробленого гелю для інтимної гігієни [10] у різних умовах зберіган-
ня наведені у таблиці 2.

Зовнішній вигляд оцінювали візуально, гель для інтимної гігієни 
був однорідною гелеподібною масою без сторонніх домішок; осаду 
чи розшарування протягом 27 місяців не спостерігали.

Колір та запах відповідали еталону. Лише на 29-й місяці спосте-
рігався синерезис. Тобто проведені дослідження показали, що зов-
нішній вигляд, однорідність, запах при зберіганні розробленого гелю 
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протягом 27 місяців при двох температурних режимах не змінювали-
ся та відповідали вимогам, закладеним у технічних умовах.

Експериментально  доведено,  що  значення  рН  (10,0 %  розчин) 
було стабільним для всіх серій зразків гелю для інтимної гігієни. Його 
значення знаходилось у необхідних межах (3,5–4,5), протягом перед-
бачуваного терміну зберігання — 2 роки, всі зразки гелю були стабільні.

Дослідження показали, що масова частка аніонних ПАР у роз-
роблених  засобах  залишилася  в  межах  3,6–3,8 % — шампунь  для 
немовлят та 3,7–3,8 — гель для інтимної гігієни.

За  отриманими  результатами  було  встановлено,  що  масова 
частка хлоридів залишилася в межах 1,7–1,9 % — шампунь для не-
мовлят та 1,7–1,8 % — гель для інтимної гігієни.

При дослідженні піноутворювальної здатності було встановлено, 
що пінне число гелю для інтимної гігієни залишалось у межах 227,0–
230,0 мм. та стійкість піни 0,92–0,94 ум. од.

При аналізі отриманих даних, встановлено, що всі експеримен-
тальні зразки за вивченими показниками у досліджуваних темпера-
турних режимах протягом 2 років зберігання не змінювали свої дослі-
джувані показники.

Результати вивчення стабільності інших чотирьох досліджуваних 
серій гелю для інтимної гігієни були ідентичними.

Результати  дослідження  за  масою  вмісту  розробленого  піно-
мийного засобу в тарі протягом усього терміну зберігання показали, 
що всі зразки не висихали  і не розшаровувалися та мали стабільні 
значення вищенаведених показників.

Отже,  за  результатами  вивчених  фізико-хімічних  показників, 
можна стверджувати, що розроблений гель для інтимної гігієни від-
повідав вимогам ТУ У 24.5–31640335–002:2007 [2].

З  метою  продовження  комплексного  дослідження  розробленого 
гелю для  інтимної  гігієни  та  отримання  об’єктивних  результатів  були 
ретельно вивчені структурно-механічні властивості, оскільки вони свід-
чать про повноту і швидкість вивільнення активних речовин з основи, 
а також вплив на стабільність розробленого засобу протягом зберіган-
ня [7,9].

За показниками спостереження нами були побудовані реограма 
(рис. 2). З даних є. рис. 2 видно, що тип течії залишався пластичним, 
площа петлі гістерезису залишалася незмінною, реологічні показни-
ки  у  досліджуваному  інтервалі  також  не  змінювалися.  Аналізуючи 
вищенаведене, можна стверджувати про правильний вибір активних 
і допоміжних речовин та  їх  концентрацію, відсутність взаємодії між 
ними, а також про раціональну технологію гелю для інтимної гігієни
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Рис. 6.4. Реограми зразків гелю для інтимної гігієни: 1 — після 
приготування; 2 — через 6 місяців; 3 — через 12 місяців; 4 — через 18 

місяців; 5 — через 24 місяці; 6 — через 27 місяців.

Отже,  розроблений  піномийний  засіб,  зокрема  гель  для  інти-
мної гігієни  із комплексом активних речовин (Д-пантенол, алантоїн, 
гідроксіетил сечовина, α-бісаболол, ефірна олія мандарину) можна 
охарактеризувати як стабільну структуровану систему, що не змінює 
структурно-механічні показники у процесі його зберігання.

Таким чином, за допомогою комплексних досліджень доведена ста-
більність розроблених засобів протягом двох років при температурі не 
вище 25 °C при зберіганні у ПЕТ флаконах з дозатором та без. На підста-
ві отриманих даних, зроблено висновок про правильний вибір активних 
і допоміжних речовин та їх концентрацій, відсутність взаємодії між ними, 
а також про раціональну технологію розроблених шампуню та гелю.

Висновки. Експериментально доведено стабільність розробле-
них піномийних засобів: шампуню для немовлят та гелю для інтимної 
гігієни протягом 2 років при температурі не вище 25 °C при зберіганні 
у обраному виді тарі.

Встановлено, що  отримані  піномийні  засоби  є  структурованою 
системою зі стабільними реологічними, фізико-хімічними показника-
ми, які не змінюються у процесі зберігання протягом 27 місяців.
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Изучение стабильности пеномоющих средств 
для младенцев и для интимной гигиены в процессе 

хранения
Л. С. Петровская, И. И. Баранова, С. Н. Коваленко

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Резюме.  Неотъемлемой  характеристикой  качества,  как  ле-

карственнных  препаратов,  так  и  парафармацевтических  средств, 
является  срок  годности,  на  протяжении  которого  не  наблюдаются 
изменения физико-химических структурно-механических и потреби-
тельских свойствах таких средств. Целью иследования было изуче-
ние стабильности в процессе хранения разработанных шампуня для 
младенцев и геля для интимной гигиены.

Проведены экспериментальные исследования стабильности, во 
время  хранения,  новых  пеномоющих  средств  на  соотвествие  дей-
ствующей нормативной документации. На основе полученных дан-
ных,  доказана  стабильность  разработанных  пеномоющих  средств: 
шампуня для младенцев геля для интимной гигиены на протяжении 
2 лет при комнатной температуре.

Ключевые слова:  гель,  пеномоющее средство,  стабильность, 
срок годности, шампунь.
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Study of stability of washing agents for infants and 

intimate hygiene during the storage
L. S. Petrovskaya, I. I. Baranova, S. M. Kovalenko

National Pharmaceutical University, Kharkiv
Summary.  An  indispensable  characteristic  of  the  quality  of  both 

medicinal and parapharmaceutical products is the shelf life, during which 
there are no changes  in  the physical,  chemical,  structural, mechanical 
and consumer properties of the product.

The aim of the research was to study the stability of the shampoo for 
infants and gel for intimate hygiene.

There  have  been  carried  out  experimental  studies  of  stability  of 
new washing agents during the storage for compliance with the current 
normative  documentation.  Based  on  the  data  obtained,  it  has  been 
proved that the developed washing agents, namely shampoo for infants 
and intimate hygiene gel, remained stable for two years if stored at room 
temperature.

Key words: gel, washing agent, stability, shelf life, shampoo.
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВАКЦИНАМИ ПРОТИ ГРИПУ

В. В. Трохимчук1, С. О. Соловйов1, М. В. Лелека1, 
О. О. Артемчук2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, 

2Центр громадського здоров’я МОЗ України, відділ грипу 
та ГРВІ, м. Київ

Вступ.  Грип є одним  із найбільш розповсюджених  інфекційних 
захворювань  в  усьому  світі,  залишаючись  стратегічно  важливою 
медичною проблемою. Незважаючи на позитивні епідеміологічні  та 
клінічні  ефекти вакцинації  проти  грипу,  залишається незрозумілим, 
наскільки фармакоекономічно  обґрунтованим  є  впровадження  вак-
цинації серед певних груп населення, розмір такої групи, а також рі-
вень відшкодування витрат на вакцинацію, необхідний для покриття 
частини витрат населення.

Метою роботи є розробка фармакоекономічної моделі забезпе-
чення населення України вакцинами проти грипу, що ґрунтується на 
властивостях епідемічного процесу вірусної інфекції.

Методологія дослідження.  Епідемічний  процес  грипу  може 
бути описаний за допомогою моделі, за якій всіх осіб в популяції мож-
на розділити на сприйнятливих та інфікованих зі спрощенням на по-
пуляційному рівні, що одужання після перенесеної інфекції супрово-
джується поверненням до групи сприйнятливих осіб. В такій моделі 
ключовим параметром є параметр передачі збудника грипу.

Результати. На основі запропонованої моделі параметр передачі 
збудника був визначений з використанням ретроспективних щомісяч-
них епідеміологічних даних захворюваності на грип в Україні у 2016–
2017 рр. На основі визначеного параметру передачі збудника грипу 
було проведено чисельне моделювання, що дало змогу дослідити за-
лежність рівня відшкодування витрат на вакцинацію як частки від вар-
тості захворювання на грип в залежності відобраної цільової групи та 
рівня  охоплення  вакцинацією.  Результати  дослідження  розробленої 
моделі показали, що в  існуючих епідеміологічних умовах незалежно 
від  рівня  охоплення  вакцинацією  відшкодування  частини  витрат  на 
вакцинацією в певній цільовій групі населення є обґрунтованим, якщо 
співвідношення частки цієї групи серед хворих осіб до частки цієї гру-
пи серед сприйнятливих осіб не перевищує значення 2,545.
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Висновки. Було розроблено математичну модель епідеміологіч-

ного процесу грипу в Україні та визначено її параметри з використан-
ням наявних ретроспективних щомісячних даних захворюваності на 
грип, яку було інтегровано у методологію фармакоекономічного ана-
лізу  вакцинопрофілактики  грипу.  Представлена  модель  може  бути 
використана фахівцями для проведення фармакоекономічної оцінки 
забезпечення населення вакцинами проти грипу також в інших епіде-
міологічних умовах.

Ключові слова: грип, вакцинопрофілактика, фармакоекономіка, 
математична модель.

Вступ. Грип є одним із найбільш розповсюджених інфекційних 
захворювань в усьому світі, залишаючись стратегічно важливою ме-
дичною проблемою, яка потребує впровадження ефективних уніфі-
кованих протиепідемічних заходів  і  їх чіткої координації для мінімі-
зації рівню захворюваності, соціальних та економічних втрат [1–4]. 
Незважаючи на позитивні епідеміологічні та клінічні ефекти вакцина-
ції проти грипу [5], залишається незрозумілим, наскільки фармако- 
економічно  обґрунтованим  є  впровадження  вакцинації  серед  пев-
них груп населення, розмір таких груп, а також рівень відшкодуван-
ня витрат на вакцинацію, необхідний для покриття частини витрат 
населення. Ефективність управлінських заходів профілактики грипу 
значною мірою залежить від збалансованості моделі забезпечення 
населення грипозними вакцинами для активної імунізації населення 
України [6].

Метою роботи є розробка фармакоекономічної моделі забезпе-
чення населення України вакцинами проти грипу, що ґрунтується на 
властивостях епідемічного процесу вірусної інфекції.

Методологія досліджень. Епідемічний  процес  грипу  може 
бути  описаний  за  допомогою  моделі,  за  якою  всіх  осіб  в  популя-
ції можна розділити на сприйнятливих (s) та інфікованих (і) зі спро-
щенням на популяційному рівні, що одужання після перенесеної ін-
фекції супроводжується поверненням до групи сприйнятливих осіб  
(рис. 1) [7, 8].

Рис. 1. Епідеміологічна модель грипу.
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Описана  епідеміологічна модель може  бути формалізована  за 

допомогою наступної системи різницевих рівнянь:

   (1)

де st — частка сприйнятливих осіб; it — частка інфікованих / хво-
рих осіб; βt — параметр передачі збудника грипу; γt — швидкість оду-
жання (втрати інфекційності). При моделюванні швидкість одужання 
(втрати  інфекційності)  вважається рівною одиниці  (γt  =  1),  якщо  ін-
тервал епідеміологічного спостереження більший або дорівнює се-
редньому інфекційному періоду. Отже, ключовим параметром моделі 
є  параметр передачі  збудника  грипу,  який визначається в  кожному 
часовому інтервалі як:

   (2)

де Nt — все населення в популяції.
Результати. Параметр передачі збудника був визначений з вико-

ристанням ретроспективних щомісячних епідеміологічних даних за-
хворюваності на грип в Україні у 2016–2017 рр. Центру громадського 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, що представлені як 
частка від загальної кількості населення (рис. 2).

Рис. 2. Ретроспективна щомісячна захворюваність на грип як частка 
від всього населення(2016–2017 рр.)
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За формулою  (2)  був  визначений  параметр  передачі  збудника 

грипу  як  ключовий  для  прогнозування  фармакоекономічної  оцінки 
вакцинопрофілактики населення (рис. 3).

Рис. 3. Параметр передачі збудника грипу.

Наступним кроком була фармакоекономічна оцінка забезпечен-
ня населення вакцинами проти грипу на основі модифікованої вище-
згаданої епідеміологічної моделі з включенням частки вакцинованих 
осіб. Важливим було обґрунтування вакцинації певної цільової  гру-
пи населення, враховуючи її місце в структурі як сприйнятливих, так 
і хворих осіб (рис. 4).

Рис. 4. Епідеміологічна модель грипу з вакцинопрофілактикою з 
виокремленням певної цільової групи населення.
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Отже,  якщо  частка  осіб  з  цільової  групи  населення  серед  всіх 

сприйнятливих осіб становить s’t = m∙st, а серед інфікованих –i’t = n∙it, 
(відповідно для решти населення: s’t = (1-m)∙st, та i’’t = (1-n)∙it, відпо-
відно) тоді динаміка епідемічного процесу грипу може бути описана 
математично наступною системою різницевих рівнянь:

   (3)

де s’t — частка сприйнятливих осіб з цільової групи; i’t — частка 
інфікованих  / хворих осіб з цільової  групи; βt — параметр передачі 
збудника грипу; s’’t — частка сприйнятливих осіб з решти населення; 
i’t — частка інфікованих / хворих осіб з решти населення; vt — частка 
вакцинованих осіб; pt — рівень охоплення вакцинацією.

З епідеміологічної точки зору гранична популяційна ефективність 
вакцинації (PVB) визначається як відношення загальної кількості по-
переджених випадків грипу до загальної кількості вакцинованих осіб:

   (4)

При введенні поняття вартості захворювання, Ci, та вартості вак-
цинації, Cv, з фармакоекономічної точки зору загальні витрати на вак-
цинацію протягом сезону, Cv∑vt, мають бути меншими, ніж загальна 
вигода попереджених випадків грипу в грошовому еквіваленті:

   (5)

Отже,  з соціальної  точки зору фармакоекономічно обґрунтова-
ною буде вакцинація проти грипу, якщо:

   (6)

Оскільки вакцинація проти грипу є добровільною, доцільно проа-
налізувати її також з індивідуальної точки зору. Вакцинація буде рен-
табельною для окремої особи у випадку витрат на вакцинацію, Cv, 
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менших за очікувану вартість захворювання на грип,  , де  — ку-
мулятивна ймовірність захворювання на грип протягом сезону.

   (7)

Отже, з соціальної точки зору, вакцинація проти грипу є фарма-
коекономічно обґрунтованою, якщо:

   (8)

З точки зору окремої особи вакцинація проти грипу є фармакое-
кономічно обґрунтованою, якщо:

   (9)

З формули (8) і (9) можна легко визначити рівень відшкодування 
витрат на вакцинацію S як різницю між оптимальною вартістю вакци-
нації з соціальної та індивідуальної точки зору:

   (10)

На основі визначеного параметру передачі збудника грипу було 
проведено чисельне моделювання, що дало змогу дослідити залеж-
ність рівня відшкодування витрат на вакцинацію як частки від вар-
тості  захворювання  на  грип  залежно  від  обраної  цільової  групи  за 
співвідношенням n/m та рівня охоплення вакцинацією ν. Результати 
моделювання в Microsoft Excel 2013показали, що при різних рівнях 
охоплення вакцинацією при відшкодуванні частини витрат на вакци-
нацією є обґрунтованим, якщо співвідношення n/m< 2,545 (рис. 5).

Рис. 5. Частка вартості захворювання  
як рівень відшкодування витрат на вакцинацію.



268 Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ФАРМАЦІЯ
Висновки. Прогнозування  та  фармакоекономічна  оцінка  мож-

ливих наслідків вакцинації проти  грипу передбачає комплексне ви-
вчення особливостей епідемічного процесу цієї інфекції з розробкою 
адекватної  епідеміологічної  моделі.  Було  розроблено  математичну 
модель  епідеміологічного  процесу  грипу  в  Україні  та  визначено  її 
параметри  з  використанням  наявних  ретроспективних  щомісячних 
даних захворюваності на  грип, яку було  інтегровано у методологію 
фармакоекономічного  аналізу  вакцинопрофілактики  грипу.  Резуль-
тати дослідження розробленої моделі показали, що в  існуючих епі-
деміологічних  умовах  незалежно  від  рівня  охоплення  вакцинацією 
відшкодування частини витрат на вакцинацією в певній цільовій групі 
населення є обґрунтованим, якщо співвідношення частки цієї групи 
серед хворих осіб до частки цієї групи серед сприйнятливих осіб не 
перевищує значення 2,545. Представлена модель може бути викори-
стана фахівцями для проведення фармакоекономічної оцінки забез-
печення населення вакцинами проти грипу також в інших епідеміоло-
гічних умовах.
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Фармакоэкономическая модель обеспечения 
населения Украины вакцинами против гриппа

В. В. Трохимчук, С. А. Соловьев, М. В. Лелека, О. О. Артемчук
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, г. Киев, 
Центр общественного здоровья МЗ Украины, отдел гриппа и 

ОРВИ, г. Киев
Введение. Грипп является одним из самых распространенных 

инфекционных заболеваний во всем мире, оставаясь стратегически 
важной медицинской проблемой. Несмотря на положительные эпи-
демиологические и клинические эффекты вакцинации против гриппа, 
остается неясным, насколько фармакоэкономически обоснованным 
является внедрение вакцинации среди определенных групп населе-
ния, размер такой группы, а также уровень возмещения расходов на 
вакцинацию, необходимый для покрытия части расходов населения.

Целью работы  является  разработка фармакоэкономической 
модели обеспечения населения Украины вакцинами против гриппа, 
основанной  на  свойствах  эпидемического  процесса  вирусной  ин-
фекции.

Методология исследования.  Эпидемический  процесс  гриппа 
может быть описан с помощью модели, по  которой всех лиц в по-
пуляции  можно  разделить  на  восприимчивых  и  инфицированных 
с допущением на популяционном уровне, что выздоровление после 
перенесенной инфекции сопровождается возвращением к группе во-
сприимчивых лиц. В такой модели ключевым параметром является 
параметр передачи возбудителя гриппа.

Результаты. На основе предложенной модели параметр переда-
чи возбудителя был определен с использованием ретроспективных 
ежемесячных эпидемиологических данных заболеваемости гриппом 
в Украине в 2016–2017 гг. На основе определенного параметра пе-
редачи  возбудителя  гриппа  было  проведено  численное моделиро-
вание, что позволило исследовать зависимость уровня возмещения 
расходов на вакцинацию как доли от стоимости заболевания гриппом 
в зависимости от выбранной целевой группы и уровня охвата вакци-
нацией. Результаты исследования разработанной модели показали, 
что  в  существующих  эпидемиологических  условиях  независимо  от 
уровня охвата вакцинацией возмещение части затрат на вакцинацию 
в определенной целевой группе населения является обоснованным, 
если соотношение доли этой группы среди больных лиц к доли этой 
группы среди восприимчивых лиц не превышает значения 2,545.
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Выводы. Была разработана математическая модель эпидемио-

логического процесса гриппа в Украине и определены ее параметры 
с использованием имеющихся ретроспективных ежемесячных дан-
ных  заболеваемости  гриппом,  которая  была  интегрирована  в  ме-
тодологию фармакоэкономического  анализа  вакцинопрофилактики 
гриппа. Представленная модель может быть использована специа-
листами для проведения фармакоэкономической оценки обеспече-
ния населения вакцинами против гриппа также в других эпидемиоло-
гических условиях.

Ключевые слова:  грипп,  вакцинопрофилактика,  фармакоэко-
номика, математическая модель.

Pharmacoeconomic model of influenza vaccine supply 
for Ukrainian population

V. V. Trokhymchuk, S. O. Soloviov, M. V. Leleka, O. O. Artemchuk
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Introduction.  Influenza  has  been  one  of  the  most  common 
infectious diseases,  remaining a strategically crucial medical challenge 
in the world. Despite the positive epidemiological and clinical effects of 
influenza vaccination, the extent of pharmacoeconomical  justification of 
the  introduction of vaccination among certain groups of  the population, 
the size of such groups, and the level of reimbursement for vaccination 
costs required to cover part of the population’s expenses are still unclear.

The aim of the work was to develop a pharmacoeconomic model of 
providing the population of Ukraine with influenza vaccines based on the 
features of the epidemic process of viral infection.

Research Methodology. Influenza  epidemic  process  can  be 
described using a model whereby all  individuals in a population can be 
divided into susceptible and infected with the assumption at the population 
level that recovery from a previous infection is accompanied by a return 
to a group of susceptible individuals. In this model, the key parameter is 
transmission of the causative agent of influenza.

Results.  On  the  basis  of  the  proposed  model,  the  parameter  of 
pathogen  transmission  was  determined  using  retrospective  monthly 
epidemiological data on  the  incidence of  influenza  in Ukraine  in 2016–
2017.  This  parameter  of  transmission  of  the  influenza  pathogen  was 
employed  to  carry  out  numerical  modeling,  which made  it  possible  to 
investigate the dependence of the level of reimbursement for vaccination 
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costs  as  a  fraction  of  the  cost  of  getting  the  flu  on  the  chosen  target 
group and the level of vaccination coverage. The results of the study of 
the developed model showed that in current epidemiological conditions, 
regardless of the level of vaccination coverage, reimbursement of part of 
the cost of vaccination in a certain target population is reasonable if the 
ratio of the share of this group among sick persons to the share of this 
group among susceptible individuals does not exceed 2.545.

Conclusions. A mathematical model of the epidemiological process 
of influenza in Ukraine was developed and its parameters were determined 
using  the  available  retrospective  monthly  data  on  the  incidence  of 
influenza. It was integrated into the methodology of pharmacoeconomic 
analysis of influenza vaccination. The presented model can be used by 
specialists to conduct a pharmacoeconomic assessment of the provision 
of  the  population with  influenza  vaccines  and  in  other  epidemiological 
conditions.

Key words: influenza, vaccination, pharmacoeconomics, mathematical 
model.
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ H. PYLORI‑
АСОЦІЙОВАНОМУ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ
О. П. Шматенко, В. В. Осьодло, Н. О. Тахтаулова
Українська військово‑медична академія, м. Київ

Вступ. Проблема лікування хронічного гастриту у військовослуж-
бовців,  як  одного  з  найчастіших  захворювань шлунково-кишкового 
тракту, набуває особливої актуальності в призмі отриманих доказо-
вих даних щодо визначальної ролі H. pylori — інфекції в прогресуван-
ні захворювання і розвитку його ускладнень та у зв’язку з відсутністю 
фармакоекономічно обґрунтованих схем медикаментозної терапії. H. 
pylori -асоційований гастрит на сьогодні визначають як інфекційне за-
хворювання незалежно від наявності/відсутності симптомів і усклад-
нень, таких як виразка шлунка та дванадцятипалої кишки і рак шлун-
ка. Хронічний гастрит вважають таким, що можна вилікувати саме за 
рахунок проведення антигелікобактерної терапії із подальшим запо-
біганням тяжким ускладненням.

Мета.  Оцінка  фармакоекономічної  ефективності  послідовної  та 
потрійної антигелікобактерної при H. pylori — асоційованому хронічно-
му гастриті із застосуванням препаратів вітчизняного виробника та ви-
значення потенційної економічної вигоди для Збройних Сил України.

Матеріали і методи. Матеріалами  дослідження  слугували  по-
ранені  військовослужбовці.  Методи  дослідження:  бібліографічний, 
математико-статистичний, метод „вартість-ефективність”, описового 
моделювання, структурно-логічний.

Результати. Авторами  показана  динаміка  захворюваності  на 
хронічний гастрит серед військовослужбовців у мирний період та під 
час проведення операції об’єднаних сил. Проаналізовано результати 
власних  досліджень щодо фармакоекономічно  обґрунтованого  ме-
дикаментозного  забезпечення  військовослужбовців  при Н.  pylori — 
асоційованому хронічному  гастриті лікарськими  засобами для про-
ведення  потрійної  та  послідовної  антигелікобактерної  терапії,  що 
сприятиме підвищенню ефективності та якості лікування, уникненню 
невиправданих бюджетних витрат та потенційним економічним виго-
дам для медичної служби Збройних Сил України.

Висновки. Таким чином в результаті проведеного фармакоеко-
номічого аналізу сучасного медикаментозного забезпечення військо-
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вослужбовців  моделей  антигелікобактерної  терапії  визначено  до-
цільність застосування лікарського засобу вітчизняного виробництва, 
зокрема езомепразолу. Це обґрунтовано на 30 % нижчою витратною 
вартістю, вищою антигелікобактерною активністю, кращою її перено-
симістю та переважанням корисності витрат на 90 % при застосуван-
ні послідовної антигелікобактерної терапії порівняно з потрійною на 
основі омепразолу, що дає підстави рекомендувати послідовну схе-
му до широкого застосування при лікуванні H. pylori -асоційованого 
хронічного гастриту.

Ключові слова: хронічний гастрит, фармакоекономічний аналіз, 
омепразол,  езомепразол,  антигелікобактерна  терапія,  військовос-
лужбовці.

Вступ. Велика соціальна значущість хронічного гастриту (ХГ) ви-
значається його високою питомою вагою у 23,3 % в структурі гастро-
ентерологічної  патології  цивільного  населення України  [7],  а  серед 
військовослужбовців  досягає  33,9 %  [3].  Зростання  захворюваності 
на ХГ є прогнозованим, оскільки залежить від розповсюдженості H. 
pylori  (НР) —  інфекції,  соціальних  умов  проживання,  особливостей 
харчування тощо.

Вибір моделей медикаментозного лікування ХГ, в першу чергу, 
залежить від раціонального вибору схем антигелікобактерної терапії 
(АГБТ),  які  в  зв’язку  зі  зростанням  резистентності НР-інфекції  удо-
сконалюються,  що  відображено  в  матеріалах  Кіотського  (2015)  та 
Маастрихтського консенсусів  (2016). Обґрунтований вибір моделей 
лікування у межах затверджених стандартів з урахуванням клінічних 
та економічних показників на підставі фармакоекономічного аналізу, 
дозволить створити формулярні переліки лікарських засобів як для 
окремих лікувальних закладів, так і для медичної служби Збройних 
Сил України.

Виникнення та прогресування ХГ зумовлено поєднаною дією на 
слизову оболонку шлунка (СОШ) двох груп етіологічних чинників — 
екзогенних та ендогенних. До екзогенних чинників належать: інфіку-
вання H. pylori; тривалий прийом препаратів, які подразнюють СОШ; 
аліментарний фактор; зловживання алкоголем, паління; дія хімічних 
агентів; вплив радіації; інші бактерії (крім H. pylori); грибки; паразити. 
До ендогенних чинників відносяться: генетичні фактори; дуодено-га-
стральний рефлюкс; аутоімунні чинники; ендогенна  інтоксикація; гі-
поксемія;  хронічні  інфекції;  порушення  обміну  речовин;  ендокринні 
дисфункції; гіповітамінози; рефлекторна дія на шлунок з  інших ура-
жених органів тощо [6].
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На сьогодні не викликає сумніву визначальна етіопатогенетична 

роль HР у розвитку хронічного гастриту, а НР-асоційований гастрит 
складає 85–90 % всіх ХГ  [6]. HР може персистувати в СОШ багато 
років, спричиняючи специфічний запальний процес, на тлі якого зни-
жується резистентність  слизової  оболонки до агресивних  чинників. 
Основними мішенями для HР у СОШ є епітеліоцити, нейроендокрин-
ні  клітини, лейкоцити, лімфоцити. У більшості пацієнтів з часом  ін-
фекція з антрального відділу поширюється в тіло шлунка, зумовлю-
ючи розвиток хронічного пангастриту, який при прогресуванні може 
призвести до атрофії, кишкової метаплазії та раку шлунка.

Глобальний Кіотський консенсус встановив певні орієнтири сто-
совно низки питань, що стосуються хронічного гастриту і місця НР-ін-
фекції в його розвитку [8]. Вважають, що ерадикація НР-інфекції може 
сприяти повному відновленню слизової оболонки шлунка, зменшен-
ню вираженості/усуненню диспепсичних симптомів і зазвичай виліко-
вуванню виразки. Це положення підтверджено і в Маастрихтському 
консенсусі  V  [4].  За  даними  Глобального  Кіотського  та Маастрихт-
ського консенсусів, ерадикація H. pylori є терапією першої лінії НР-а-
соційованого  хронічного  гастриту  (рівень  рекомендації —  сильний, 
рівень доведеності — високий, рівень узгодженості — 94,7 %) [4, 8].

Дослідженню  надання  ефективної  медичної  допомоги  й  меди-
каментозного  забезпечення хворих на  хронічний  гастрит  і  дуоденіт 
приділялась увага вітчизняних вчених [1, 5]. Однак комплексних ор-
ганізаційно-економічних  та  фармакоекономічних  досліджень,  при-
свячених оптимізації медикаментозного забезпечення хворих на ХГ 
військовослужбовців в Україні, не проводилось.

Мета. Оцінка фармакоекономічної ефективності послідовної та 
потрійної АГБТ при НР-асоційованому хронічному гастриті із застосу-
ванням препаратів вітчизняного виробника і потенційної економічної 
вигоди для Збройних Сил України (ЗСУ).

Матеріали та методи дослідження. Матеріалами дослідження 
слугували поранені військовослужбовці. Для досягнення поставленої 
мети застосовували бібліографічний метод — для дослідження стану 
забезпечення військовослужбовців сучасними засобами для лікування 
ХГ, місця і ролі фармакоекономічного аналізу у системі медичної служ-
би ЗСУ; математико-статистичний — для дослідження динаміки захво-
рюваності військовослужбовців; метод „вартість-ефективність” — для 
вибору найбільш оптимальних схем АГБТ за клінічними та фармакое-
кономічними показниками; описового моделювання — для визначен-
ня загальних витрат на забезпечення лікування ХГ в умовах військо-
во-медичної служби; структурно-логічний метод дослідження.
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Проаналізовані результати медикаментозного забезпечення вій-

ськовослужбовців з НР-асоційованим ХГ традиційними лікарськими 
засобами вітчизняного виробництва, що застосовувались в  схемах 
потрійної та послідовної АГБТ.

Обстежено 40 хворих на НР-асоційований ХГ, діагноз підтвер-
джено клінічним, ендоскопічним та гістоморфологічним досліджен-
нями. Усім обстеженим пацієнтам проводили фіброезофагогастро-
дуоденоскопію  (ФЕГДС),  загальноклінічні  дослідження,  ультрасо-
нографічне обстеження органів черевної порожнини, індикацію HР 
за допомогою швидкого тесту для визначення антигену НР у фе-
каліях  чи  дихального  уреазного  тесту  на  початку  лікування.  Кон-
троль ерадикації здійснювали з використанням швидкого тесту для 
визначення антигену НР у фекаліях через 4 тижні після закінчення 
АГБТ.

Для  проведення  фармакоекономічного  аналізу  порівнювались 
показники клінічної ефективності та вартості лікування в групах по-
рівняння:

•  І група — 20 хворих отримували езомепразол по 40 мг 2 рази за 
добу упродовж 10 днів з переходом на 1 таблетку за добу упродовж 
2-х тижнів, амоксицилін по 1000 мг 2 рази за добу 5 днів з переходом 
на кларитроміцин по 500 мг 2 рази за добу, 5 днів і метронідазол по 
500 мг 2 рази за добу 5 днів.

•  ІІ група — 20 хворих отримували омепразол по 20 мг 2 рази за 
добу упродовж 10 днів з переходом на 1 таблетку за добу упродовж 
2-х тижнів, кларитроміцин по 500 мг 2 рази за добу, амоксицилін по 
1000 мг 2 рази за добу 10 днів.

Інтегральний показник ефективності  лікування, що  комплексно 
враховує динаміку клінічних проявів і якість життя (ЯЖ), обчислюва-
ли за формулою А. П. Градова, В. Б. Гриневича, 2000 (1):

  Е = клінічна ефективність (бали) · 0,7+ΔЯЖ · 0,3,  (1)

де: ΔЯЖ — приріст якості життя обстежених у балах в процесі 
лікування.

Клінічну ефективність вираховували за формулою (2):

  Клінічна ефективність = К1·Хе1 + К2·Хе2,  (2)

де: Хе1 — показник ефективності (від 1 до 7 балів), обернений до 
регресії больового синдрому;

Хе2 — показник ефективності (від 1 до 7 балів), прямо-пропор-
ційний до частоти частоти ерадикації;

К1 та К2 — відповідні коефіцієнти значущості (К1=0,3, К2=0,7).
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Вартість додаткової одиниці корисності витрат на 1 пацієнта об-

числювали за формулою (3) [9]:

  ΔКВ= КВ1-КВ2/n,  (3)

де: n — кількість пацієнтів.
У всіх обстежених хворих ХГ був асоційований з гелікобактеріо-

зом.
Вартість  лікарських  засобів  у  аптечній  мережі  на момент про-

ведення дослідження становила для пацієнтів І клінічної групи: для 
езомепразолу (40 мг № 30) — 110,00 грн, для амоксициліну (500 мг 
№ 20) — 68,56 грн, для кларитроміцину (500 мг № 14) — 127,25 грн, 
для метронідазолу (500 мг № 10) — 29,65 грн. Витратна вартість кур-
су лікування для пацієнта цієї групи склала 282 грн.

Вартість  препаратів  для  пацієнтів  ІІ  клінічної  групи  становила: 
для омепразолу  (20 мг № 30) — 42,00  грн,  для  кларитроміцину  та 
амоксициліну —  була  аналогічною  з  групою  порівняння.  Витратна 
вартість курсу лікування для пацієнта цієї групи склала 366,51 грн.

Витратна вартість для проведення другої лінії АГБТ становила 
для вісмуту субцитрату (120 мг № 112) — 224,40 грн, для метроніда-
золу (500 мг № 10) — 29,65 грн, для тетрацикліну (100 мг № 20) — 
16,50  грн, для езомепразолу була аналогічною з  групою  І. Вартість 
ендоскопічного обстеження склала 350 грн. Вартість консультації га-
строентеролога — 250 грн. Вартість тесту для визначення антигену 
НР у фекаліях — 121 грн.

Потенційну економічну вигоду для медичної служби ЗСУ від за-
стосування  фармакоекономічно  обґрунтованого  медикаментозного 
забезпечення військовослужбовців (МЗВ) для лікування ХГ визнача-
ли за формулою (4):

  ЕВ=КВ (у%)·Витрати (у грн)· n,   (4)

де: ЕВ — економічні вигоди;
КВ — корисність витрат;
n — кількість пацієнтів із ХГ у лікувальних закладах МО України 

відповідно за 1 та 5 років.
Для підрахунку середньої кількості пацієнтів за відповідні періо-

ди проаналізовано документи звітності госпітальної ланки лікуваль-
них закладів Міністерства оборони (МО) України за 5-річний період 
(згідно форми 3/мед).

Результати.  На  тлі  послідовної  АГБТ  на  основі  езомепразолу 
у хворих І групи клінічної ремісії досягнуто на (4,9±1,3) добу, у хворих 
ІІ групи на тлі стандартної АГБТ на основі омепразолу — на (5,1± 1,6) 
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добу від початку лікування. Ерадикація, підтверджена через 4 тижні 
після закінчення АГБТ, відбулася у 18 (90,0 %) пацієнтів І групи та у 
13 (65,0 %) пацієнтів ІІ групи (табл 1). 

Таблиця 1
Витратна вартість медичного забезпечення 

військовослужбовців при різних варіантах АГБТ  
та антисекреторної терапії ХГ.

Показник І група ІІ група
Вартість курсу лікування (на 1 пацієнта), грн ∙
Кількість пацієнтів

282 х 20=5640 366,5 х 
20=7330

Додатково (АГБТ ІІ лінії), грн ∙
Кількість пацієнтів

407,4 х 2=815 407,4 х 5=2037

Додатково (ФЕГДС), грн ∙
Кількість пацієнтів

350 х 2=700 350 х 5=1750

Додатково (контроль ерадикації), грн ∙
Кількість пацієнтів

121 х 2=222 121 х 5=605

Додаткова консультація гастроентеролога, грн ∙
Кількість пацієнтів

250 х 2=500 250 х 5=1250

Разом, грн 7877 12972

Отже,  як  видно  із  табл.  1,  витратна  вартість  курсу  ЛЗ  ІІ  групи 
із  застосуванням потрійної стандартної АГБТ перевершила витрат-
ну вартість курсу І групи в 1,3 рази. При врахуванні додаткових за-
трат на лікування пацієнтів ІІ групи, зумовлених насамперед низькою 
ефективністю стандартної потрійної АГБТ порівняно з послідовною 
схемою  (АГБТ  ІІ  лінії,  ФЕГДС,  контроль  ерадикації,  дадаткові  кон-
сультації) витратна вартість МЗВ у цій групі була вищою в 2 рази.

Загальна клінічна ефективність  (із врахуванням швидкості усу-
нення больового синдрому та частоти ерадикації НР) у хворих на ХГ 
групи І становила 5,9 балів, у хворих групи ІІ — 4,8 балів. Інтеграль-
ний  показник  ефективності  лікування,  в  якому  враховані  клінічна 
ефективність та приріст якості життя на тлі лікування, у групі І досяг-
нув 5,4 балів, а в групі ІІ — 4,6 балів.

При аналізі ефективності різних режимів фармакотерапії на пе-
ребіг ХГ встановлено позитивний вплив лікувальних  комплексів на 
клінічні прояви захворювання зі зростанням ЯЖ у групі пацієнтів, які 
отримували езомепразол, амоксицилін,  кларитроміцин  і метроніда-
зол з переходом на езомепразол на 4,1 бали, а в групі омепразолу, 
кларитроміцину та амоксициліну з переходом на омепразол — на 4,2 
бали.



278 Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ФАРМАЦІЯ
При аналізі витрат на різні варіанти антигелікобактерної та кис-

лотосупресивної терапії ХГ констатовано перевищення вартості ліку-
вання у ІІ групі хворих, порівняно з І — в 1,3 рази (табл. 1). При ана-
лізі інших фармакоекономічних показників з’ясувалося, що витратна 
ефективність  при  курсовому лікуванні  езомепразолом,  амоксицилі-
ном, кларитроміцином і метронідазолом у 2 рази є нижчою (табл. 2), 
а корисність витрат — у 1,9 рази вищою, ніж при лікуванні омепразо-
лом, кларитроміцином та амоксициліном (табл. 3).

Таблиця 2
Вартісна ефективність медичного забезпечення 

військовослужбовців при різних варіантах АГБТ та 
антисекреторної терапії ХГ.
Показник І група ІІ група

Загальні витрати, грн 7877 12972
Індекс клінічної ефективності, бали 5,9 4,8
Витратна ефективність, грн/бал 1335,1 2702,5
Відношення витратної ефективності МЗВ послідовної 
та потрійної АГБТ

2

При цьому антигелікобактерна активність другого, більш затратно-
го, лікувального комплексу не досягала значень, рекомендованих між-
народними угодами, і сприяла ерадикації НР-інфекції у 65 % пацієнтів.

Таблиця 3
Корисність витрат медичного забезпечення 

військовослужбовців при різних варіантах АГБТ та 
антисекреторної терапії ХГ.

Показник І група ІІ група
Загальні витрати, грн 7877 12972
Індекс клінічної ефективності, бали 5,9 4,8
Приріст якості життя, бали 4,1 4,2
Інтегральний показник ефективності лікування 5,4 4,6
Вартість додаткової одиниці корисності витрат МЗВ (грн/
бал) на 1 пацієнта 

1458,7 2820

Відношення корисності витрат МЗВ послідовної та потрій-
ної АГБТ

1,9

Для підрахунку кількості хворих на ХГ, які поступають в лікуваль-
ні заклади МО України за 1- та 5-річний терміни, проводили аналіз 
даних статистичної звітності за період 2013–2017 рр. (форма 3/мед). 
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Отримані дані свідчать про те, що в середньому щорічно в лікуваль-
них закладах МО України  із хронічним гастритом лікується близько 
1944 військовослужбовців різних категорій та військових пенсіонерів 
(рис. 1).
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Рис. 1. Середньорічна кількість хворих із ХГ, які перебували  
на лікуванні у лікувальних закладах МО України  

упродовж 2013–2017 рр., абс.

Враховуючи високу частку НР-асоційованого ХГ (у 90 %), можна 
припустити,  що  антигелікобактерної  терапії  потребуватимуть  при-
близно 1944х0,9=1750 пацієнтів.

Потенційна  економічна  вигода  для медичної  служби ЗС України 
при застосуванні послідовної АГБТ на основі езомепразолу для ліку-
вання  таких  пацієнтів  за  умови  високоефективного  лікування,  може 
скласти на 1 рік: 0,9х282х1750=444 150 грн, а на 5 років — 2 220 750 грн.

Висновки. Фармакоекономічний  аналіз  сучасного  медикамен-
тозного  забезпечення  військовослужбовців  антигелікобактерними 
комплексами засвідчив доцільність переходу на послідовну АГБТ із 
застосуванням вітчизняного езомепразолу. Це обґрунтовано нижчою 
на 30 % витратною вартістю, вищою антигелікобактерною активніс-
тю, кращою її переносимістю та переважанням корисності витрат на 
90 % при застосуванні послідовної АГБТ порівняно з потрійною на ос-
нові омепразолу, що дає підстави рекомендувати послідовну схему 
до широкого застосування при лікуванні НР-асоційованого ХГ.
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Застосування у військовослужбовців із ХГ послідовної антигелі-

кобактерної терапії на основі езомепразолу, оптимальної з точки зору 
фармакоекономічного аналізу, сприятиме підвищенню ефективності 
та якості лікування, уникненню невиправданих бюджетних витрат на 
лікування та економічним вигодам для медичної служби ЗСУ у най-
ближчі 5 років у розмірі до 2 220 750 грн.

Перспективою подальших досліджень є розробка формулярного 
переліку лікарських засобів для проведення потрійної та послідовної 
антигелікобактерної терапії для медикаментозного забезпечення вій-
ськовослужбовців при Н. pylori — асоційованому хронічному гастриті.
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Фармакоэкономический анализ медикаментозного 

обеспечения военнослужащих при H. Pylori‑
ассоциированном хроническом гастрите
А. П. Шматенко, В. В. Оседло, Н. А. Тахтаулова

Украинская военно‑медицинская академия, г. Киев
Введение. Проблема лечения хронического гастрита у военно-

служащих, как одного из самых частых заболеваний желудочно-ки-
шечного  тракта,  приобретает  особую  актуальность  в  призме  полу-
ченных доказательных данных по определяющей роли H.  pylori — 
инфекции в прогрессировании заболевания и развития его осложне-
ний и в связи с отсутствием фармакоэкономических обоснованных 
схем медикаментозной терапии.

H. pylori-ассоциированный  гастрит сегодня определяют как ин-
фекционное заболевание независимо от наличия / отсутствия симп-
томов и осложнений, таких как язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки и рак желудка. Хронический гастрит считают таким, что можно 
вылечить именно за счет проведения антихеликобактерной терапии 
с последующим предупреждением тяжелым осложнениям.

Цель. Оценка фармакоэкономической эффективности последо-
вательной и тройной антихеликобактерной при H. pylori — ассоции-
рованном хроническом гастрите с применением препаратов отече-
ственного производителя и определения потенциальной экономиче-
ской выгоды для Вооруженных Сил Украины.

Материалы и методы. Материалами исследования послужили 
раненые военнослужащие. Методы исследования: библиографичес-
кий, математико-статистический, метод “стоимость-эффективность”, 
описательного моделирования, структурно-логическое.

Результаты. Авторами показана динамика заболеваемости хро-
ническим гастритом среди военнослужащих в мирный период и во 
время проведения операции объединенных сил. Проанализированы 
результаты собственных исследований фармакоэкономически обос-
нованного медикаментозного обеспечения военнослужащих при Н. 
pylori  —  ассоциированном  ХГ  препаратами  для  проведения  трой-
ной  и  последовательной  антихеликобактерной  терапии,  что  будет 
способствовать повышению эффективности и качества лечения, во 
избежание  неоправданных  бюджетных  расходов  и  потенциальным 
экономическим  выгодам  для  медицинской  службы  Вооруженных 
Сил Украины.

Выводы.  Таким  образом  в  результате  проведенного  фарма-
коэкономического анализа современного медикаментозного обеспе-
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чения  военнослужащих  моделей  антихеликобактерной  терапии 
определена  целесообразность  применения  лекарственного  сред-
ства отечественного производства,  в  частности  эзомепразола. Это 
обоснованно  на  30 %  ниже  затратной  стоимости,  выше  антихели-
кобактерной активностью, лучше ее переносимостью и преоблада-
нием полезности затрат на 90 % при применении последовательной 
антихеликобактерной  терапии  по  сравнению  с  тройной  на  основе 
омепразола, что дает основания рекомендовать последовательную 
схему к широкому применению при лечении H. pylori — ассоцииро-
ванного хронического гастрита.

Ключевые слова: хронический гастрит, фармакоэкономический 
анализ, омепразол, эзомепразол, антихеликобактерная терапия, во-
еннослужащие.

Pharmacoeconomic analysis of medical provision  
to military men with H. Pylori‑associated  

chronic gastritis
O. P. Shmatenko, V. V. Osiodlo, N. O.Takhtaulova

Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv
Introduction. The problem of treating chronic gastritis as one of the 

most frequent gastrointestinal diseases in military personnel, is of particular 
relevance in the prism of the obtained evidence on the decisive role of H. 
pylori infection in the progression of the disease and the development of 
its complications and due to the lack of pharmacoeconomic justification 
of medication regimens.

As of today, H. pylori-associated gastritis is defined as an infectious 
disease,  regardless  of  the  presence/absence  of  symptoms  and 
complications, such as gastric and duodenal ulcers and gastric cancer. 
Chronic gastritis  is seen as a condition  that can be cured precisely by 
conducting  anti-Helicobacter  therapy  with  subsequent  prevention  of 
severe complications.

Aim. To evaluate the pharmacoeconomic efficacy of sequential and 
triple  anti-helicobacter  therapy  in  H.  pylori-associated  chronic  gastritis 
with  the use of drugs of domestic manufacturers and  to determine  the 
potential economic benefits for the Armed Forces of Ukraine.

Materials and methods. There were studied the data of wounded 
military men. Research methods: bibliographic, mathematical-statistical, 
cost-effectiveness method, descriptive modeling, structural-logical.

Results. The authors showed dynamics of chronic gastritis incidence 
among military men  in peace  time and during united  forces operation. 
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The results of own clinical study were analyzed to enhance the efficacy of 
treatment H. pylori-associated chronic gastritis, and to decrease risks of 
extra treatment costs for Ukrainian government.

Conclusions. Overall, as a result of the conducted pharmacoeconomic 
analysis  of  modern  drug  provision  for  military  personnel  and  anti-
helicobacter  therapy  models,  the  feasibility  of  the  use  of  a  domestic 
product,  in particular esomeprazole, has been determined. While using 
consistent anti-helicobacter therapy, this drug was found to have higher 
anti-helicobacter  activity  and  better  tolerability.  Its  by  30 %  lower  cost 
value and the predominance of utility over costs by 90 % as compared 
with  triple  omeprazole-based  therapy  give  us  grounds  to  recommend 
a  consistent  regimen  for widespread use  in  the  treatment of H. pylori-
associated chronic gastritis.

Key words:  chronic  gastritis,  pharmacoeconomic  analysis, 
omeprazole, esomeprazole, anti-helicobacter therapy, military men.
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ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

УДК: 614.2:616.31.007;06.048.8 (477–25)

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ 
ТА КАДРОВИХ РЕСУРСІВ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 

СЛУЖБИ М. КИЄВА
М. В. Голубчиков1, Н. М. Орлова1, В. Д. Чопчик2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, 

2Стоматологічний медичний центр Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Вступ. Моніторинг стану мережі та кадрових ресурсів є важли-
вою складовою інформаційного забезпечення управління стоматоло-
гічною службою.

Мета:  визначити  особливості  розвитку мережі  та  кадрових  ре-
сурсів стоматологічної служби м. Києва впродовж 2008–2017 рр.

Матеріали і методи. Дослідження виконане за допомогою ме-
дико-статистичного методу на підставі матеріалів статистичних звітів 
(ф. № 17, ф.№ 20, ф. № 47) стоматологічних закладів різної форми 
власності, зведених по м. Києву та по Україні за 2008–2017 роки.

Результати і висновки. Показано, що стоматологічна служба 
м. Києва має розвинену мережу та потужний кадровий потенціал. 
Забезпеченість населення лікарями-стоматологами у столиці є у 1,6 
рази вищою, ніж у країні в цілому. Впродовж 2008–2017 р. у м. Ки-
єві  відбувались  процеси  реструктуризації  стоматологічної  служби 
з  тенденцією  до  згортання  мережі  комунальних  стоматологічних 
закладів  і розширення приватного сектору стоматології. За 10 ро-
ків кількість лікарів-стоматологів, які працювали у комунальних та 
державних  закладах  скоротилась  на  13,2 %,  а  у  приватних  зрос-
ла у 2,2 рази. Заклади комунальної та державної форм власності 
продовжують  відігравати  провідну  роль  у  наданні  стоматологічної 
допомоги жителям столиці, обслуговуючи 77,9 % відвідувань до лі-
карів-стоматологів.

Ключові слова: стоматологічна служба м. Києва, кадрові ресур-
си, стоматологічні заклади різних форм власності.



285Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Вступ. Низький  рівень  стоматологічного  здоров’я  населення 

є  вагомою медико-соціальною  проблемою України,  яка  обумовлює 
необхідність пошуку можливостей удосконалення організації стома-
тологічної допомоги [1, 2, 3, 4]. Мережа стоматологічних закладів та 
її  кадрове  забезпечення  є  важливою  структурною  складовою  у  за-
безпеченні доступності та якості стоматологічної допомоги [3,5]. Тому 
постійний моніторинг мережі  та  кадрових ресурсів  стоматологічних 
закладів є важливою складовою інформаційного забезпечення пла-
нування та управління стоматологічною службою з метою підвищен-
ня ефективності її діяльності [3,4,6].

Мета роботи: визначити особливості розвитку мережі та кадро-
вих ресурсів стоматологічних закладів різних форм власності м. Киє-
ва впродовж 2008–2017 рр.

Матеріали і методи дослідження. Аналіз стану та динаміки ме-
режі і кадрових ресурсів стоматологічної служби м. Києва здійснений 
за  допомогою  медико-статистичного  методу  на  підставі  матеріалів 
форм статистичної звітності (ф. № 47, ф. № 17, ф. № 20), зведених 
по м. Києву та по Україні за 2008–2017 роки. Аналіз виконаний у роз-
різі закладів комунальної/державної та приватної форм власності.

Результати дослідження та їх обговорення. Стоматологічну 
допомогу населенню м. Києва надає розвинена мережа стоматоло-
гічних закладів та підрозділів (табл. 1), яка станом на 31.12 .2017 р. 
налічувала 17  самостійних  стоматологічних  поліклінік,  у  т. ч.  5  для 
дорослого  і  3  для  дитячого  населення,  2  стоматологічні  полікліні-
ки ВУЗів, 7 госпрозрахункових поліклінік, а також 53 стоматологічні 
відділення (кабінети) у комунальних та державних закладах охоро-
ни здоров’я  (ЗОЗ), 20  госпрозрахункових відділень  (кабінетів), 192 
приватні  стоматологічні  поліклініки  та  102  приватні  стоматологічні 
кабінети.

Динамічний  аналіз  виявив  істотні  зміни  у  мережі  комунальних 
і державних стоматологічних закладів, які відбулись у м. Києві впро-
довж 2008–2017 рр.

За  10  років  кількість  самостійних  стоматологічних  поліклінік 
у столиці не змінилась, а от чисельність стоматологічних відділень 
(кабінетів) у ЗОЗ м. Києва скоротилась на 37 (на 41,1 %), а закладів, 
які мають госпрозрахункові стоматологічні відділення (кабінети) — на 
8 (28,6 %). За цей же період чисельність приватних стоматологічних 
поліклінік зросла на 103 заклади (115,7 %), а приватних стоматоло-
гічних кабінетів — на 25 одиниць (32,5 %). Аналогічна тенденція до 
розширення мережі  приватних  стоматологічних  закладів  і  кабінетів 
притаманна і для України в цілому [5].
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У той же час встановлено, що не зважаючи на суттєву реструкту-

ризацію стоматологічної мережі м. Києва, більшість відвідувань до лі-
карів — стоматологів у 2017 р. (77,9 %), як і в 2008 р. (89,6 %), продо-
вжувала припадати на комунальні та державні заклади. Приватний 
сектор стоматології забезпечував у 2017 р. не більше чверті (22,1 %) 
від усіх відвідувань киян до лікарів-стоматологів.

Аналіз розподілу відвідувань у суспільному секторі стоматології 
дозволив встановити, що у м. Києві у 2017 р. левову частку відвіду-
вань (60,6 %) обслуговували ЗОЗ, які мали у своєму складі стомато-
логічні відділення (кабінети), у той час як на самостійні стоматологіч-
ні поліклініки припадала лише третина (33,7 %) відвідувань.

Вагому  роль  у  наданні  стоматологічної  допомоги  населенню 
м.  Києва  відіграє  Стоматологічний  медичний  центр  Національно-
го медичного Університету  імені О. О. Богомольця, який обслуговує 
майже  кожне  десяте  (9,4 %  у  2017  р.)  відвідування  киян  до  ліка-
рів-стоматологів.

Кадрові ресурси є одним  із  ключових факторів, які визначають 
доступність та якість стоматологічної допомоги. Аналіз кадрових ре-
сурсів стоматологічної служби м. Києва, здійснений за матеріалами 
форми статистичної звітності № 17, засвідчив, що у м. Києві станом 
на 31.12.2017 р. у комунальних та державних закладах працювало 
2071 лікарів-стоматологів  (фізичних осіб). Тобто, практично кожний 
десятий лікар-стоматолог України працює у м. Києві.

Розподіл стоматологічних кадрів за спеціальностями у м. Києві 
відповідав розподілу в Україні [5] та був наступним: 57,8 % складали 
лікарі-стоматологи, 14,8 % — дитячі лікарі-стоматологи, 9,5 % — лі-
карі-стоматологи  хірурги,  14,1 % — лікарі-стоматологи  ортопеди  та 
3,8 % — ортодонти.

Забезпеченість  населення  лікарями-стоматологами,  які  працю-
вали у комунальних та державних стоматологічних закладах м. Ки-
єва,  становила  у  2017  р.  7,16  лікарів-стоматологів  на  10 000  насе-
лення  та перевищувала аналогічний показник в Україні  у 1,6 рази. 
Найбільш вагомі відмінності  (на  користь столиці)  виявлені  у  забез-
печеності  населення м.  Києва  та України лікарями-ортодонтами  та 
дитячими стоматологами.

Динамічний  аналіз  забезпеченості  населення  м.  Києва  лікаря-
ми-стоматологами  (табл.  2)  виявив  тенденцію  до  зниження  даного 
показника, як по всій групі лікарів-стоматологів (з 8,24 у 2008 р. до 
7,16 на 10  тис.  населення  у 2017 р.,  на 11,1 %),  так  і  у  розрізі  усіх 
стоматологічних спеціальностей. Найшвидшими темпами за десять 
років знизилась забезпеченість населення дитячими лікарями — сто-
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матологами (на 54,7 % з 1,28 до 0,58 на 10 тис. дитячого населення) 
та  стоматологами  ортопедами  (на  20,5 %,  з  1,27  до  1,01  на  10 000 
населення). Але незважаючи навіть на вказані тенденції, ситуація із 
забезпеченістю лікарями-стоматологами всіх  спеціальностей у  сто-
лиці була суттєво кращою, ніж у країні в цілому.

Таблиця 2
Забезпеченість населення лікарями‑стоматологами  

у м. Києві та в Україні у 2008, 2012, 2017 рр.

Терит./рік 2008 р. 2012 р. 2017 р.
Темп 

приросту
2017/2008(у%)

Забезпеченість лікарями-стоматологами усіх спеціальностей  
на 10 тисяч населення 

м. Київ 8,24 8,04 7,16 -13,1
Україна 4,48 4,84 4,33 -3,3

Забезпеченість лікарями-стоматологами на 10 тисяч населення
м. Київ 6 5,8 5,19 -13,5
Україна 3,3 3,61 3,29 -0,3
Забезпеченість дитячими лікарями-стоматологами на 10 тисяч населення
м. Київ 1,28 0,73 0,58 -54,7
Україна 0,46 0,26 0,23 -50,0
Забезпеченість лікарями-стоматологами хірургами на 10 тисяч населення
м. Київ 0,69 0,7 0,68 -1,4
Україна 0,41 0,43 0,4 -2,4
Забезпеченість лікарями-стоматологами ортопедами на 10 тисяч населення
м. Київ 1,27 1,22 1,01 -20,5
Україна 0,66 0,68 0,54 -18,2

Забезпеченість лікарями-стоматологами ортодонтами на 10 тисяч населення
м. Київ 0,29 0,32 0,27 -6,9
Україна 0,11 0,12 0,1 -9,1

Аналіз  стану  атестації  лікарів-стоматологів  засвідчив,  що  пе-
реважна  більшість  лікарів-стоматологів,  як  у  м.  Києві  (69,5 %),  так 
і  в  Україні  (71,7 %)  мали  атестаційні  категорії.  Найвищий  відсоток 
атестованих лікарів реєструвався серед дитячих лікарів-стоматоло-
гів (75,8 % у м. Києві, 72,1 % в Україні), а найнижчий — серед стома-
тологів-ортодонтів (58,2 % у м. Києві, 69,6 % в Україні). Як негативну 
особливість  стану  атестації  стоматологічних  кадрів  у  столиці  слід 
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відмітити, що у м. Києві був вищим відсоток атестованих лише серед 
дитячих лікарів-стоматологів, у той час як лікарі-стоматологи  інших 
спеціальностей, як і вся стоматологічна група в цілому, мала меншу 
частку атестованих, ніж в середньому у країні.

Аналіз розподілу штатних посад лікарів-стоматологів між різни-
ми типами стоматологічних закладів у м. Києві (рис. 1.) засвідчив, що 
станом на 31.12.2017 р., 57,8 % посад було зосереджено у закладах 
комунальної/державної  власності,  а  42,2 % —  приватної  власності. 
Частка  посад  лікарів-стоматологів  у  приватних  закладах  м.  Києва 
зросла порівняно з 2008 р. майже у 2 рази та була суттєво більшою, 
ніж в Україні.

Рис. 1. Розподіл штатних посад лікарів‑стоматологів  
між закладами різних форм власності у м. Києві та в Україні  

у 2008, 2017 рр. (у %).

Аналогічними  були  особливості  розподілу  фізичних  осіб  ліка-
рів-стоматологів між приватними  та  комунальними/державними  за-
кладами.

Аналіз динаміки кадрових ресурсів закладів різної форми влас-
ності  засвідчив,  що  за  10  років  кількість  лікарів-стоматологів,  за-
йнятих у комунальному секторі стоматології, скоротилась на 13,2 % 
(з 1645 до 1427 осіб), а у приватних зросла удвічі (з 471 до 1044 осіб).

Укомплектованість  посад  лікарів-стоматологів  була  високою 
і  складала  94–98 %  у  комунальних/державних  закладах  та  95 % — 
у приватних.

Порівняльний аналіз навантаження на лікарів показав, що у ко-
мунальних  та  державних  стоматологічних  закладах  на  одного  ліка-
ря-стоматолога, в середньому, припадало 1507,2 відвідувань на рік, 
тоді як у приватних — у 2,5 рази менше (605,3). Різниця у часі, відве-
деному на прийом одного пацієнта лікарем-стоматологом у приватних 
та комунальних закладах, є вагомим чинником, який диференціює на-
вантаження лікарів та якість наданої ними стоматологічної допомоги.
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У зв’язку із запровадженням нових технологій виготовлення зуб-

них  протезів  відбулось  скорочення  штатних  посад  зубних  техніків, 
як у комунально-державному (на 6,0 %, з 226,0 до 212,5 посад), так 
і у приватному секторі (на 30,1 %, з 98,0 до 68,5 посад) стоматології. 
Кількість зубних техніків (фізичних осіб), зайнятих у закладах кому-
нальної/державної власності зменшилась на чверть (23,5 %), а при-
ватної — майже на третину (29,5 %).

Розподіл  зубних  техніків  (фізичних  осіб)  між  закладами  різної 
форми власності не зазнав суттєвих змін за 10 років: у 2017 р., як 
і 2008 р. майже 2/3 (72,8 %) техніків працювали у суспільному секто-
рі стоматології. А от в укомплектованості посад зубних техніків були 
відмінності — у приватних закладах показник був стабільним і знахо-
дився на рівні 95–96 %, у комунальних/державних — мав тенденцію 
до зниження (з 96,1 % до 91,3 %).

Таким чином, динаміка та особливості розподілу кадрових ресур-
сів між стоматологічними закладами різної форми власності у м. Киє-
ві, в цілому, відповідали трендам в Україні, але у столиці була більш 
вираженою тенденція до відтоку лікарів-стоматологів до приватного 
сектору охорони здоров’я.

Висновки. Стоматологічна служба м. Києва має розвинену ме-
режу та потужний кадровий потенціал. Кожний десятий лікар-сто-
матолог  України  працює  у м.  Києві.  Забезпеченість  населення  лі-
карями-стоматологами  у  столиці  є  у  1,6  рази  вищою,  ніж  у  країні 
в цілому.

Впродовж 2008–2017 р. у м. Києві продовжувались процеси ре-
структуризації та згортання мережі комунальних стоматологічних за-
кладів  і розширення приватного сектору стоматології та притоку до 
нього лікарів-стоматологів. За 10 років кількість лікарів-стоматологів, 
які працювали у комунальних та державних закладах скоротилась на 
13,2 % (з 1645 до 1427 осіб), а у приватних зросла у 2,2 рази (з 471 
до 1044 осіб). Частка посад лікарів-стоматологів, розгорнутих у при-
ватному секторі стоматології у м. Києві зросла з 22,1 % у 2008 р. до 
42,2 % у 2017 р.

У той же час, заклади комунальної та державної власності про-
довжують  забезпечувати  основні  обсяги  стоматологічної  допомоги 
жителям столиці — на них припадає дві третини (77,9 % у 2017 р.) від 
усіх відвідувань киян до лікарів-стоматологів.

Вагому  роль  у  наданні  стоматологічної  допомоги  населенню 
м.  Києва  відіграє  Стоматологічний  медичний  центр  Національно-
го медичного Університету  імені О. О. Богомольця, який обслуговує 
кожне десяте відвідування киян до лікарів-стоматологів.
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Перспективи подальших досліджень полягають у використан-

ні одержаних результатів для обґрунтування концептуальних підхо-
дів до удосконалення організації стоматологічної допомоги населен-
ню та ролі в ній університетських стоматологічних закладів.
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Современные особенности развития сети и 
кадровых ресурсов стоматологической службы 

г. Киева
М. В. Голубчиков, Н. М. Орлова, В. Д. Чопчик

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

Стоматологический медицинский центр Национального 
медицинского университета имени А. А. Богомольца, г. Киев

Введение.  Мониторинг  состояния  сети  и  кадровых  ресурсов 
является  важной  составляющей  информационного  обеспечения 
управления стоматологической службой.

Цель работы: определить современные особенности развития 
сети и кадровых ресурсов стоматологических учреждений различной 
формы собственности в г. Киеве в 2008–2017 гг.

Материалы и методы. Исследование  выполнено  с  помощью 
медико-статистического метода на основании материалов статисти-
ческих отчетов (ф.№ 17, ф.№ 20, ф.№ 47) стоматологических учреж-
дений различной формы собственности, сведенных по г. Киеву и по 
Украине за 2008–2017 годы.

Результаты.  Показано,  что  стоматологическая  служба  г. Кие-
ва имеет развитую сеть и мощный кадровый потенциал. Обеспечен-
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ность населения врачами-стоматологами в столице в 1,6 раза выше, 
чем в стране в целом. В течении 2008–2017 гг. в Киеве продолжались 
процессы реструктуризации и сокращения сети коммунальных стома-
тологических учреждений, расширения частного сектора стоматологии 
и притока в него врачей-стоматологов. За 10 лет количество врачей- 
стоматологов,  которые работали  в  коммунальных и  государственных 
учреждениях сократилась на 13,2 %, а в частных выросла в 2,2 раза.

Выводы.  Установлено,  что  учреждения  коммунальной  и  госу-
дарственной форм собственности продолжают играть ведущую роль 
в оказании стоматологической помощи жителям столицы, обслужи-
вая 77,9 % посещений к врачам-стоматологам.

Ключевые слова:  стоматологическая  служба  г. Киева,  ка-
дровые  ресурсы,  стоматологические  учреждения  различных форм 
собственности.

Modern peculiarities of dental service network  
and its human resources in Kyiv

M. V. Golubchykov, N. M. Orlova, V. D. Chopchik
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv,  
Dental Medical Center of Bohomolets National Medical University, 

Kyiv
Introduction. Monitoring  the  network  and  human  resources  is  an 

important  component  of  the  information  support  for  the  dental  service 
management.

Objective. To determine the modern peculiarities of the network and 
human resources of dental institutions of various forms of ownership in 
Kyiv over the period of 2008–2017.

Materials and methods. The medical-statistical method was used to 
analyze data on the network and human resources of the dental service 
in Kyiv. We studied statistical reports  from dental  institutions of various 
forms of ownership in Kyiv over the period of 2008–2017.

Results. Kyiv Dental Service has a developed network and sufficient 
staffing levels. The dental workforce capacity  in the capital  is 1.6 times 
higher  than  in  the country as a whole. The dental service restructuring 
is established to have developed significantly in Kyiv over the period of 
2008–2017, expanding predominantly the private sector of dentistry.

Conclusions.  It  has  been  stated  that  municipal  and  state  dental 
institutions continue to play a leading role in providing dental care to the 
capital residents, there have been reported 77.9 % of dental visits.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ 
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

А. Г. Круть, В. В. Горачук, В. М. Михальчук
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, м. Київ
Вступ. Проблема якості медичної допомоги в Україні тривалий 

час  залишається  актуальною  та  знаходить  своє  вирішення,  зокре-
ма,  шляхом  законодавчого  та  нормативно-правового  регулювання. 
Разом  з  тим  можливості  використання  законодавчої  та  норматив-
но-правової бази регулювання якості за окремими спеціальностями 
недостатньо висвітлені, що ускладнює діяльність професіоналів  та 
фахівців,  зокрема, при наданні стоматологічної допомоги, як однієї 
з високо затребуваних населенням.

Мета дослідження — визначити можливості забезпечення яко-
сті стоматологічної допомоги в Україні, закладені у законодавчих та 
нормативно-правових документах.

Завдання: провести  аналіз законодавчого  та  нормативно-пра-
вового регулювання якості стоматологічної допомоги, виявити пере-
ваги та можливості удосконалення.
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Методи дослідження: системного підходу, контент-аналізу, ме-

дико-географічний, описового моделювання.
Матеріали дослідження: наукові джерела (8 од.), законодавчі, нор-

мативно-правові документи та довідкові матеріали (36 од.) за темою.
Результати дослідження:  забезпечення  якості  стоматологіч-

ної допомоги в Україні відбувається в рамках законодавчого та нор-
мативно-правового  поля,  але можливості  надання  стоматологічних 
послуг  високої  якості  обмежені  вітчизняними  особливостями  вико-
ристання регуляторних механізмів — ліцензування  закладів охоро-
ни здоров’я, а не професіоналів і фахівців, добровільної акредитації 
закладів охорони здоров’я в умовах відсутності страхової медицини, 
обумовленістю сертифікації систем управління якістю акредитацією 
та неадаптованістю до вітчизняних умов міжнародних стандартів ме-
дичних технологій.

Висновки: підвищення якості стоматологічної допомоги потре-
бує  удосконалення  законодавчого  і  нормативно-правового  регулю-
вання та подальшого реформування сфери охорони здоров’я.

Ключові слова:  стоматологічна  допомога,  якість,  законодавче 
і нормативно-правове регулювання.

Вступ.  Підтримка  та  відновлення  здоров’я  громадян  cтатею  3 
Конституції  України  визначені  загальнодержавним  пріоритетом  [1]. 
Разом  з  тим  міжнародні  стратегії  та  вітчизняні  спрямування  вже 
більш як 20 років націлені не лише на збереження здоров’я  та на-
дання медичної допомоги населенню, але й на відповідність запитам 
суспільства щодо якості медичного обслуговування [2, 3].

Незважаючи на певні зусилля державних, галузевих та суспіль-
них  інституцій,  якість  медичної  допомоги  залишається  актуальною 
проблемою як для сфери охорони здоров’я — надавача медичних по-
слуг, так і для їх споживачів — громадян України [4]. Вирішення про-
блеми знаходиться, зокрема, у площині законодавчого та норматив-
но-правового  регулювання  забезпечення  якості медичної  допомоги. 
Зазначеному питанню приділялась увага багатьох авторів [5–7]. Од-
нак недостатньо висвітленими залишаються можливості використан-
ня законодавчої та нормативно-правової бази регулювання якості за 
окремими напрямами надання медичної допомоги, що ускладнює ді-
яльність фахівців за спеціальностями, зокрема, при наданні стомато-
логічної допомоги, як однієї з високо затребуваних населенням.

Мета: визначити можливості забезпечення якості стоматологіч-
ної допомоги в Україні, закладені у законодавчих та нормативно-пра-
вових документах.
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Завдання: провести  аналіз законодавчого  та  нормативно-пра-

вового регулювання якості стоматологічної допомоги, виявити пере-
ваги та можливості удосконалення.

Методи дослідження: системного підходу, контент-аналізу, ме-
дико-географічний, описового моделювання.

Матеріали дослідження: наукові джерела (8 од.), законодавчі, 
нормативно-правові документи та довідкові матеріали (36 од.) за те-
мою.

Результати та їх обговорення. Результатами дослідження вста-
новлено, що стоматологічна допомога в Україні, відповідно до діючо-
го законодавства, належить до вторинної (спеціалізованої) та третин-
ної  (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги  [8].  Стоматологічна 
допомога, як й інші види медичної допомоги, надається в закладах 
охорони здоров’я різних форм власності — державних, комунальних, 
приватних чи заснованих на змішаній формі власності, як у самостій-
них, так і в структурних підрозділах багатопрофільних закладів. Згід-
но зі ст. 16 того ж закону, за організаційно-правовою формою заклади 
охорони здоров’я державної форми власності можуть утворюватися 
та функціонувати як казенні підприємства або державні установи, ко-
мунальної власності — як комунальні некомерційні підприємства або 
комунальні установи, а заклади охорони здоров’я приватної власно-
сті не обмежені у виборі організаційно-правової форми.

Наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження 
переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад 
та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закла-
дах охорони здоров’я» [9] заклади стоматологічного профілю відне-
сені до амбулаторно-поліклінічних закладів. Це, зокрема, стоматоло-
гічна поліклініка  (обласна, міська, районна), дитяча стоматологічна 
поліклініка  (обласна,  міська,  районна),  басейнова  стоматологічна 
поліклініка, стоматологічна поліклініка МОЗ України при Національ-
ному  медуніверситеті,  стоматологічна  поліклініка  при  Львівському 
медуніверситеті.

З розвитком первинної медико-санітарної допомоги стоматоло-
гічна допомога поступово знайшла своє впровадження в практику ді-
яльності як сімейних лікарів (з покладанням функцій профілактичних 
заходів та санітарної просвіти, раннього виявлення стоматологічних 
захворювань та скерування до лікаря-спеціаліста), так і лікарів-сто-
матологів,  які  працюють  в  закладах  ПМСД.  Лікарі-стоматологи  на-
дають  спеціалізовану  стоматологічну допомогу  також  у  ряді  закла-
дів охорони здоров’я вторинної та третинної медичної допомоги, до 
складу яких входять стоматологічні кабінети.
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Закон України «Основи законодавства України про охорону здо-

ров’я» визначає механізми державного регулювання і забезпечення 
якості медичної допомоги населенню у закладах охорони здоров’я, 
зокрема, стоматологічної допомоги, а саме:

–  провадження  господарської діяльності лише за наявності лі-
цензії (ст. 17);

–  заклади можуть добровільно проходити акредитацію в поряд-
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 16);

–  заклади мають обов’язково застосовувати в своїй діяльності 
галузеві стандарти медичної допомоги, до яких належать: стандарт 
медичної допомоги (медичний стандарт), клінічний протокол, табель 
матеріально-технічного  оснащення,  лікарський  формуляр,  а  також 
інші норми, правила та нормативи, передбачені законами, які регу-
люють діяльність у сфері охорони здоров’я (ст. 14).

Основними регуляторними актами ліцензування медичної прак-
тики, окрім Закону України «Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» [8], є також Закон України від 02.03.2015 № 222 VIII 
«Про ліцензування видів  господарської діяльності»  [10], Постанова 
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної 
практики»  [11], наказ МОЗ України від 03.11.2017 № 1366 «Про за-
твердження  уніфікованої  форми  акта,  складеного  за  результатами 
проведення планового  (позапланового)  заходу державного нагляду 
(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог зако-
нодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що 
підлягає ліцензуванню» [12].

Ліцензування  розглядається  законодавством  як  засіб  захисту 
економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих 
споживачів. Ліцензія є дозвільним документом органу ліцензування, 
яким в сфері охорони здоров’я в Україні є Міністерство охорони здо-
ров’я, на провадження визначеного суб’єктом господарювання виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кадрові і техноло-
гічні вимоги до закладів охорони здоров’я. Організаційні та техноло-
гічні вимоги регулюють діяльність за усіма напрямами, зокрема, про-
писують  правила  взаємодії  з  пацієнтами,  інформаційного  забезпе-
чення, вимоги до санітарно-епідемічної безпеки, контролю за станом 
медичного обладнання та лікарських засобів, використання стандар-
тів медичної допомоги, ведення медичної документації та інші.

Кадрові вимоги передбачають відповідність працівників єдиним 
кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ України [13], зокрема, 



297Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 
імені П. Л. Шупика 34/2019

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
до  керівників  закладів  охорони  здоров’я,  до  професіоналів,  у  т. ч., 
до  лікаря  загальної  практики —  сімейного  лікаря,  до  професіона-
лів  в  галузі  стоматології — лікаря-стоматолога,  лікаря-стоматолога 
дитячого,  лікаря-стоматолога-ортодонта,  лікаря-стоматолога-орто-
педа, лікаря-стоматолога-терапевта,  лікаря-стоматолога-хірурга,  до 
фахівців, зокрема, до лікаря зубного, помічника лікаря-стоматолога, 
сестри медичної зі стоматології, техніка зубного.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійсню-
ється  органом ліцензування — МОЗ України — шляхом проведен-
ня планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» [14] у порядку, визначеному [12].

Порядок акредитації закладів охорони здоров’я в Україні регулю-
ється Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1216 
«Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 
15 липня 1997 р. № 765», наказом МОЗ України від 14.03.2011 № 142 
«Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я» [15, 16] 
зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 20.12.2013 № 1116 
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року 
№ 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони 
здоров’я»» [17] та від 26.06.2014 № 430 «Про затвердження складу 
експертів  Головної  акредитаційної  комісії  при Міністерстві  охорони 
здоров’я України» [18].

В  Постанові  Кабінету Міністрів  України  від  17.12.2012 № 1216 
«Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 
15 липня 1997 р. № 765» [15] зазначено, що порядок акредитації за-
кладу охорони здоров’я затверджено з метою підвищення якості на-
дання медичної допомоги населенню України та відповідно до статті 
16 Основ  законодавства України  про  охорону  здоров’я.  Виконання 
стандартів  акредитації  дозволяє  отримати  закладу  акредитаційну 
категорію — вищу, першу або другу, в залежності від рівня показни-
ка від максимально можливої суми балів при оцінюванні досягнення 
стандартів акредитації.

Для  закладів, що  надають  спеціалізовану  та  високоспеціалізо-
вану медичну допомогу, зокрема, стоматологічну, умови отримання 
вищої  категорії  передбачають  наявність  сертифіката  відповідності 
системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам націо-
нального стандарту ДСТУ ISO серії 9000, та досягнення показника за 
критеріями від максимально можливого від 90 до 100 %.

За даними звіту Головної акредитаційної комісії при МОЗ України 
за 2018 рік, вищу акредитаційну категорію отримали всього 129 за-
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кладів охорони здоров’я в Україні, зокрема, 35 — державної форми 
власності, 48 — комунальної форми власності, 46 — приватної фор-
ми власності [19].

У 2017 році 95 закладів охорони здоров’я отримали вищу акреди-
таційну категорію, зокрема, 26 — державної форми власності, 30 — 
комунальної форми власності, 39 — приватної форми власності [20].

Це означає, що згадані заклади, окрім надання послуг більш ви-
сокого рівня якості медичної допомоги, ніж це передбачено вимогами 
ліцензування, ще й сертифікували свою систему управління на від-
повідність  національному  стандарту ДСТУ  ISO  9001. Сертифікація 
підтверджує постійне підвищення якості медичної допомоги пацієн-
там за рахунок забезпечення якості усіх видів діяльності  (медичної 
і немедичної), які відбуваються в закладі.

Серед  сертифікованих  є  самостійні  заклади  стоматологічного 
профілю  (8  одиниць):  Комунальний  заклад  охорони  здоров’я  «Об-
ласна стоматологічна поліклініка», м. Харків; Комунальний лікуваль-
но-профілактичний  заклад  «Чернігівська  обласна  стоматологічна 
поліклініка», м. Чернігів; Медичний центр  товариства  з обмеженою 
відповідальністю  «Французький  стоматологічний  центр»,  м.  Київ; 
Комунальний заклад «Обласна стоматологічна поліклініка», м. Дні-
про; Комунальний заклад охорони здоров’я «Хмельницька обласна 
стоматологічна  поліклініка»,  м.  Хмельницький;  Комунальне  неко-
мерційне  підприємство  «Одеська  обласна  клінічна  стоматологічна 
поліклініка» Одеської обласної ради», м. Одеса; Державний заклад 
«Стоматологічна  поліклініка  Міністерства  охорони  здоров’я  Украї-
ни м. Чорноморська» Одеська обл., м. Чорноморськ; Стоматологіч-
ний практично-навчальний медичний центр Національної медичної 
академії післядипломної освіти  імені П. Л. Шупика, м. Київ, а також 
клінічні  лікарні,  медичні  центри,  університетські  клініки,  госпіталі, 
диспансери,  санаторії, медико-санітарні  частини,  пологові  будинки, 
територіальні медичні об’єднання, до складу яких входять стомато-
логічні кабінети або відділення [21, 22].

Разом  з  тим,  при  наявності  197  самостійних  стоматологічних 
поліклінік  та  більш як  1500  закладів, що мають  стоматологічні  від-
ділення  (кабінети)  [23],  слід зазначити, що такий механізм держав-
ного регулювання якості як сертифікація, не був достатньо пошире-
ний в Україні та охоплював переважно заклади третинної медичної 
допомоги,  зокрема,  стоматологічної.  Внаслідок  цього  слід  зробити 
висновок, що  більша  частина  закладів  охорони  здоров’я,  зокрема, 
стоматологічного  профілю,  надавала  медичні  послуги  лише  трохи 
вищого, ніж мінімальний, підтверджений ліцензією, рівня якості, що 
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засвідчено акредитаційним сертифікатом першої або другої катего-
рії. Це відбувається в умовах, коли приватний сектор стоматологіч-
них послуг в Україні користується значним попитом: за даними [23] 
питома вага первинних відвідувань до приватних лікарів-стоматоло-
гів та зубних лікарів серед усіх відвідувань стоматологічного профілю 
у 2017 р. складала 41,9 %, що в свою чергу обумовлює можливість 
конкурентоспроможності закладів через використання таких механіз-
мів забезпечення якості як акредитація та сертифікація.

З  наданням можливості  на  законодавчому  рівні  добровільного 
проходження акредитації з 01.01.2019 в умовах нерозвиненого ринку 
медичних послуг в Україні [24–26] слід зазначити виникнення ризиків 
повної відмови керівників закладів охорони здоров’я від акредитації 
та  сертифікації.  Це  означатиме, що  рівень  якості  медичних  послуг 
знизиться до мінімального і буде забезпечуватися лише в рамках ви-
мог ліцензування.

Аналіз галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за напря-
мом «Стоматологія» засвідчив, що стандартизація стоматологічних 
технологій діагностики та лікування в Україні забезпечується:

стандартами медичної допомоги [27]. Ці стандарти створені екс-
пертним шляхом, носять рекомендаційний характер, оскільки не по-
годжені з Міністерством юстиції України, і є застарілими;

галузевими Клінічними настановами та Уніфікованими клінічними 
протоколами медичної допомоги [28–35]. В цих документах міститься 
опис адаптованих до національних умов доказових технологій з про-
філактики карієсу зубів у дітей від народження до 5 років, догляду 
за ротовою порожниною у хворих на різні соматичні захворювання, 
зокрема, у ВІЛ-інфікованих осіб, симптоматичного лікування зубного 
болю, орофарингеального кандидозу у ВІЛ-інфікованих осіб;

3) Новими  клінічними  протоколами медичної  допомоги,  напри-
клад,  запропонованими Центром доказової стоматології Американ-
ської  асоціації  стоматологів American Dental Association  (ADA)  [36–
41], та іншими джерелами доказової медицини в сфері стоматології. 
Ці протоколи потребують автентичного перекладу на українську мову 
та оцінки можливостей застосування їх у вітчизняній галузі з огляду 
на реєстрацію в Україні внесених у протоколи лікарських засобів та 
дозволу використання/наявності медичного обладнання;

4)  Державним  формуляром  лікарських  засобів,  зокрема,  ви-
пуском одинадцятим [42], який надає можливість оптимального ви-
бору противірусних лікарських засобів, засобів для місцевої анесте-
зії, протимікробних препаратів, імуномодуляторів та протиалергічних 
та інших засобів в стоматологічній практиці;
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5) табелями матеріально-технічного оснащення кабінетів лікаря 

стоматолога-терапевта, лікаря стоматолога-хірурга, лікаря стомато-
лога-ортопеда,  лікаря  стоматолога,  затвердженого  наказами  МОЗ 
України [43, 44].

Отже,  забезпечення  якості  стоматологічної  допомоги  в  Україні 
відбувається з використанням усіх запроваджених регуляторних ме-
ханізмів у сфері охорони здоров’я: ліцензування, акредитації закла-
дів  стоматологічного  профілю,  сертифікації  систем  управління  цих 
закладів,  стандартизації  стоматологічних  технологій.  Разом  з  тим, 
ступінь розвитку цих механізмів різна.

За  умови  чітко  визначених  умов  ліцензування  даний  механізм 
торкається  закладів  охорони  здоров’я,  в  той  час  як  міжнародний 
досвід свідчить про ліцензування професіоналів  і фахівців. В Укра-
їні такий досвід охоплює незначну кількість останніх. Це означає, що 
не  використовуються  повною  мірою  такі  можливості  ліцензування, 
як мотивація лікарів до постійного підвищення професійного рівня, 
дотримання регламентів під час виконання професійних обов’язків, 
усвідомлення  відповідальності  за  результати  роботи,  необхідності 
побудови партнерських відносин з пацієнтом і т. і.

Надання права закладам охорони здоров’я добровільно прохо-
дити  акредитацію  в  умовах  нерозвиненого  ринку  медичних  послуг 
та  лише  зародків  страхової медицини  у  вигляді  добровільного ме-
дичного страхування обумовлює ризики зниження якості медичного 
обслуговування та медичної допомоги до рівня мінімального, що за-
безпечується  умовами  ліцензування.  Посилює  такі  ризики  низький 
рівень охоплення закладів стоматологічного профілю сертифікацією 
їх систем управління якістю.

За останні роки не відбувалась адаптація міжнародних клінічних 
настанов та клінічних протоколів медичної допомоги до умов функці-
онування вітчизняної сфери охорони здоров’я. Це чітко простежуєть-
ся відносно стоматологічної допомоги, де значно обмежена кількість 
вітчизняних уніфікованих клінічних протоколів за наявності числен-
них міжнародних медико-технологічних документів у доказових дже-
релах.  Пряме  використання  нових  клінічних  протоколів  у  закладах 
охорони  здоров’я  обмежено  їх  слабкою матеріально-технічною  ба-
зою та наявністю в рекомендаціях переліку лікарських засобів, що не 
зареєстровані в Україні.

Висновки.
1.  В  Україні  розроблена  потужна  законодавча  та  норматив-

но-правова база регулювання якості медичної допомоги, яка вклю-
чає в себе усі міжнародні механізми забезпечення якості: ліцензуван-
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ня господарської (медичної) практики, акредитацію закладів охорони 
здоров’я, сертифікацію систем управління, стандартизацію медичних 
технологій.

2.  Зазначені механізми забезпечення якості відрізняються слаб-
ким розвитком, не носять мотивуючого характеру, оскільки скерову-
ють заклади охорони здоров’я на забезпечення лише мінімального 
рівня якості.

3.  Якість  стоматологічної  допомоги  в  Україні  як  однієї  з  най-
більш  затребуваних  населенням потребує  першочергового  регулю-
вання через адаптацію міжнародних клінічних настанов і протоколів 
медичної допомоги до вітчизняних умов.

4.  Підвищення якості стоматологічних послуг можливо за умови 
подальшого реформування сфери охорони здоров’я, зокрема, запро-
вадження страхової медицини.
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Государственное регулирование качества 
стоматологической помощи в Украине
А. Г. Круть, В. В. Горачук, В. Н. Михальчук

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

Введение. Проблема  качества  медицинской  помощи  в  Украи-
не длительное время остается актуальной и находит свое решение, 
в  частности,  путем  законодательного  и  нормативно-правового  ре-
гулирования.  Вместе  с  тем  возможности  использования  законода-
тельной  и  нормативно-правовой  базы  регулирования  качества  по 
отдельным специальностям недостаточно освещены, что осложняет 
деятельность  профессионалов  и  специалистов,  в  частности,  при 
оказании стоматологической помощи,  как одной из высоко востре-
бованных населением.

Цель исследования — определить возможности обеспечения 
качества стоматологической помощи в Украине, заложенные в зако-
нодательных и нормативно-правовых документах.

Задачи: провести анализ законодательного и нормативно-пра-
вового регулирования качества стоматологической помощи, выявить 
преимущества и возможности усовершенствования.

Методы исследования: системного подхода, контент-анализа, 
медико-географический, описательного моделирования.

Материалы исследования: научные источники (8 ед.), законо-
дательные,  нормативно-правовые  документы  и  справочные  мате-
риалы (36 ед.) по теме.

Результаты исследования:  обеспечение качества стоматоло-
гической помощи в Украине происходит в рамках законодательного 
и нормативно-правового поля, но возможности предоставления сто-
матологических услуг высокого качества ограничены отечественны-
ми особенностями использования регуляторных механизмов — ли-
цензирования учреждений здравоохранения, а не профессионалов 
и специалистов, добровольной аккредитации учреждений здравоо-
хранения в условиях отсутствия страховой медицины, обусловлен-
ностью сертификации систем управления качеством аккредитацией 
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и неадаптированностью к отечественным условиям международных 
стандартов медицинских технологий.

Выводы: повышение качества стоматологической помощи тре-
бует совершенствования законодательного и нормативно-правового 
регулирования  и  дальнейшего  реформирования  системы  здравоо-
хранения.

Ключевые слова: стоматологическая помощь, качество, зако-
нодательное и нормативно-правовое регулирование.

State regulation of the quality of dental assistance  
in Ukraine

A. G. Krut, V. V. Horachuk, V. M. Mykhalchuk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv
Introduction.  The  problem  of  quality  of  medical  care  in  Ukraine  is 

relevant for a long time. It finds its solution, in particular, through legislative 
and regulatory regulation. At the same time, the possibility using the legislative 
and  regulatory  framework  for  quality  regulation  in  individual  specialties  is 
not sufficiently highlighted. This complicates the activities of professionals, 
including the provision of dental care, which the population use very often.

The purpose of the study was  to determine  the quality of dental 
care in Ukraine, presented in legislative and regulatory documents.

Objective: to analyze the legislative and regulatory legal regulation 
of the quality of dental care, to identify the benefits and opportunities for 
improvement.

Methods of research: system approach, content analysis, medical-
geographical, descriptive modeling.

Materials of research:  scientific  sources  (8  units),  legislative, 
regulatory documents and reference materials (36 units) on the topic.

Results of the study: quality assurance of dental care in Ukraine takes 
place within  the  legislative  and  regulatory  framework,  but  the possibility 
of  providing  high  quality  dental  services  is  limited  by  domestic  features 
of  the use of  regulatory mechanisms — licensing of health  facilities, not 
professionals and specialists, voluntary accreditation of security institutions 
health in the absence of insurance medicine, interconnection of certification 
of  quality  management  systems  by  accreditation  and  non-adaptation 
domestic terms of international standards of medical technology.

Conclusions:  improving  the  quality  of  dental  care  requires 
improvement of  legislative and regulatory  regulation and  further  reform 
of the health care sector.
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