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Оглядова стаття присвячена новим можливос-
тям раціонального проектування вакцин, які відкри-
ваються завдяки вдосконаленню знань про взаємо-
дію патоген-хазяїн та механізми імунної системи. 
Впродовж останнього десятиріччя численні дослі-
дження призвели до перегляду парадигми в імуно-
логії.  

Виявляється, що вроджені клітини імунітету 
можуть створювати імунологічну пам'ять, подібну 
до тієї, що спостерігається в адаптивному імунітеті і 
відповідну механізмам захисту нижчих організмів 
(включаючи археї, бактерії, безхребетних та рос-
лин), що підвищує їх стійкість до реінфекції. Явище 
підсилення резистентності вродженої імунної сис-
теми до реінфекції одержало назву навчений 
(тренований) імунітет або вроджена імунна пам'ять. 
Подібне посилення функції вродженого імунітету 
описано також у хребетних, ссавців і у людей.  

У основі навченого імунітету лежить функціо-
нальне перепрограмування вроджених імунних 
клітин за рахунок активації рецепторів розпізнаван-
ня образів, що призводить до посилених неспеци-
фічних антимікробних реакцій при повторній зустрі-
чі з мікробами. Під час індукції навченого імунітету 
клітини через зіткнення із запальними стимулами 
зазнають функціонального і транскрипційного пе-
репрограмування в напрямку підвищеної активації і 
розвитку змінених відповідей на наступні стимули. 
Тренований імунітет може бути індукований різни-
ми інфекційними або неінфекційними агентами, а 
саме: LPS, β-глюкан, хітин, окислений ліпопротеїн 
низької щільності (oxLDL)), а також віруси або на-
віть паразити вважаються потужними індукторами 
вродженої імунної пам'яті.  

Вроджені імунні клітини – моноцити, макрофа-
ги, дендритні клітини, NK-клітини – можуть забез-
печити захист від деяких інфекцій у моделях вак-
цинації незалежно від лімфоцитів. В літературі 
описані неспецифічні захисні ефекти БЦЖ, корової 
вакцини, пероральної вакцини проти поліомієліту, 
експериментальних вакцин – живої атенуйованої 
кашлюкової вакцини BPZE1, пероральної живої 
аттенуйованої вакцини Salmonella typhi Ty21a та 
інших вакцин, які пов'язують з тренованим імуніте-
том. Встановлено багато фактів перехресного за-
хисту між інфекціями з різними патогенами.  

Одержані дані експериментальних досліджень, 
які показують, що праймінг мишей з мікробними 
лігандами рецепторів розпізнавання образів може 
захистити від наступної летальної інфекції. Зроста-
юча кількість досліджень свідчить про те, що епіге-
нетичне перепрограмування лежить у основі вро-
дженої імунної толерантності. Тренований імунітет 
може також зіграти значну роль у підтримці різних 
порушень: у індукції та/або підтримці аутоімунних 
та автозапальних захворювань, у виникнення різ-
них згубних процесів, пов'язаних з розвитком ате-
росклерозу, цукрового діабету, нейродегенератив-
них захворювань.  

Оскільки тренований імунітет є важливим для 
захисту організму і відповідей на вакцину, модуля-
ція тренованого імунітету є перспективним напрям-
ком нових вакцинних підходів, методів лікування і 
терапевтичних цілей: потенціювання навченого 
імунітету може захистити від вторинних інфекцій і 
зворотних імунотолерантних станів, лікування іму-
нодефіцитів. Можливість використання сили адап-
таційного потенціалу лімфоїдного та мієлоїдного 
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клітинно-опосередкованого вродженого імунітету 
необхідно розглядати при розробці вакцинних 
ад'ювантів наступного покоління.  

Ключові слова: уроджений імунітет, імуноло-
гічна пам'ять, розробка вакцин.  
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Вступ. Неважко стверджувати, що розробка 
вакцини є найважливішим та успішним починанням 
людства, таким є вплив, який вакцинація мала на 
захворюваність та смертність людей протягом 
останніх 200 років. За цей час було розроблено та 
доповнено широкий спектр альтернативних підхо-
дів, які зараз знаходяться в клінічному застосуван-
ні або на стадії розробки. Ці технології наступного 
покоління були розроблені для отримання вакцини, 
яка має ефективність оригінальних живих ослабле-
них та інактивованих вакцин, але без пов’язаних із 
цим ризиків та обмежень. Дійсно, метод розвитку, 
безсумнівно, відійшов від пастерівської трійки 
«Парадигма» (ізолювати, інактивувати, вводити) до 
підходу до раціонального проектування, що стало 
можливим завдяки вдосконаленню знань про взає-
модію патоген-хазяїн та механізми імунної системи 
[1]. Відкриття уродженого імунітету призвело до 
появи нових підходів у профілактиці та лікуванні 
захворювань, в розробці нових вакцин та протипух-
линних препаратів [2].  

Слід зазначити, що за останні кілька років су-
часна імунологічна парадигма змінилася. Нещода-
вно було поставлено під сумнів загальний погляд, 
що тільки адаптивний імунітет може формувати 
імунологічну пам'ять. Виявляється, що вроджені 
клітини імунітету можуть створювати імунологічну 
пам'ять, подібну до тієї, що спостерігається в набу-
тому імунітеті і відповідну механізмам захисту ниж-
чих організмів (включаючи археї, бактерії, безхре-
бетних та рослин), що підвищує їх стійкість до реін-
фекції [3, 4]. Вроджена гілка імунної системи розг-
лядалася як примітивна і неспецифічна і, на відмі-
ну від адаптивної імунної гілки, не здатна до утво-
рення пам'яті. Однак у рослин і безхребетних тва-
рин, яким не вистачає адаптивного імунітету, вро-
джений імунітет демонструє тривалий посилений 
функціональний стан після адекватного прайму-
вання [5]. Наприклад, показано, що мікробіота інду-
кує вроджену імунну пам'ять для захисту комарів 
від Plasmodium [6]; соціальна комаха Bombus terr-
estris відображає вроджену імунну пам'ять проти 

трьох різних патогенів [7], а ціп'як Schistocephalus 
solidus індукує пам'ять у ракоподібного копеподу 
[8]. В указаних моделях організм захищений від 
повторного зіткнення з патогеном шляхом поліп-
шення очищення від інфекції. Слід зазначити, що 
вроджена пам'ять у безхребетних може тривати 
довго і переходити з покоління в покоління, з підви-
щеною реакційною здатністю, виявленою у потомс-
тва (до третього покоління) після події праймуван-
ня у батьківських особин [9, 10]. Явище, коли вро-
джена імунна система може підсилювати резистен-
тність до реінфекції, яке вперше було виявлено у 
організмів, котрі не мають адаптивного імунітету, 
одержало назву навчений (тренований) імунітет 
(TI) або вроджена імунна пам'ять [11]. Цей термін 
був введений у 2011 році Netea et al. [12]. 

Подібне посилення функції вродженого імуніте-
ту іноді описується у хребетних, ссавців, а також у 
людей [5]. Зростаюча кількість доказів показує, що 
вроджена імунна система має адаптивні характе-
ристики, які включають гетерологічну пам'ять про 
минулі зіткнення з інфекційним агентом. Індукція 
вродженої пам'яті є наслідком вродженої імунної 
реакції, в якій беруть участь звичайні механізми 
вродженого імунітету, такі як розпізнавання стиму-
лів через рецептори, специфічні для патоген-
асоційованих молекулярних паттернів (РАМР) і 
пов'язаних з небезпекою молекулярних структур 
(DAMP) [12, 13]. Показано, що функціональне пе-
репрограмування вроджених імунних клітин за ра-
хунок активації рецепторів розпізнавання образів 
призводить до посилених неспецифічних антимік-
робних реакцій при наступній зустрічі з мікробами 
[14]. Як експериментальні моделі, так і доказові 
клінічні випробування свідчать про те, що вроджені 
імунні клітини – моноцити, макрофаги, дендритні 
клітини, NK-клітини – можуть забезпечити захист 
від деяких інфекцій у моделях вакцинації незалеж-
но від лімфоцитів [5, 15, 16]. Під час індукції навче-
ного імунітету клітини можуть піддаватися впливу 
через зіткнення із запальними стимулами і зазна-
ють функціонального і транскрипційного перепрог-
рамування в напрямку підвищеної їх активації і 
розвитку змінених відповідей на наступні стимули 
[16, 17]. Ці епігенетичні зміни призводять до поси-
лення продукції цитокінів і зміни метаболізму міє-
лоїдних клітин з переходом від окисного фосфори-
лювання до аеробного гліколізу, індукованого шля-
хом mTOR. Шлях PI3K / AKT / mTOR є внутрішньо-
клітинним сигнальним шляхом, важливим для регу-
ляції клітинного циклу, а також глютамінолізу і син-
тезу холестерину [5, 17, 18]. Згодом це призводить 
до модуляції функції епігенетичних ферментів, що 
викликає істотні зміни в архітектурі хроматину, що 
дозволяє збільшити транскрипцію генів [17]. 
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«Навчені» вроджені імунні клітини виявляють змі-
нені запальні реакції при подальшому контакті з 
патогеном [19]. Довгострокове перепрограмування 
залежить від перебудови клітинного метаболізму і 
епігенетичних процесів, які залишаються в основі 
індукції як уродженої імунної пам'яті (також званої 
тренованим імунітетом (ТІ)), так і вродженої імун-
ної толерантності [16]. Епігенетичне перепрограму-
вання широко визначається як стійкі зміни в екс-
пресії генів і клітинної фізіології, які не включають 
постійні генетичні зміни, такі як мутації і рекомбіна-
ції, необхідні для адаптивного імунітету [11]. Впер-
ше це було показано в детальному дослідженні 
найбільш широко використовуваної в світі протиту-
беркульозної вакцини БЦЖ і β-глюкану, полісаха-
ридного компоненту, головним чином, грибкових 
клітинних стінок [5]. І БЦЖ (через сигналізацію  
NOD2), і β-глюкан (за допомогою дектину-1) індуку-
ють епігенетичне і метаболічне перепрограмуван-
ня, зокрема стабільні зміни триметилювання гісто-
нів при H3K4me3, епігенетичної хімічної модифіка-
ції, що бере участь у регуляції експресії генів. Її 
назва позначає додавання трьох метильних груп 
(триметилювання) до лізину 4 на білку гістону Н3. 
Н3 використовується для упаковки ДНК в еукаріо-
тичні клітини, включаючи клітини людини, і модифі-
кації гістону змінюють доступність генів для транск-
рипції [20].  

TI може бути індукований різними інфекційни-
ми або неінфекційними агентами. Багато інфекцій-
них подразників, включаючи клітини бактерій або 
грибів та їх компоненти (LPS, β-глюкан, хітин, окис-
лений ліпопротеїн низької щільності (oxLDL)), а 
також віруси або навіть паразити вважаються поту-
жними індукторами вродженої імунної пам'яті [4, 5, 
21]. 

Тренований імунітет залежить від зміненого 
функціонального стану вроджених імунних клітин, 
який зберігається протягом тижнів або місяців, а не 
років, після усунення початкового стимулу [11]. 

Проведені дослідження для визначення опти-
мальних параметрів довгострокової індукції трено-
ваного імунітету шляхом варіювання інтервалів 
часу тренування і відпочинку [21]. Тренований іму-
нітет оцінювався з точки зору вторинної цитокіно-
вої відповіді, продукції активних форм кисню, мор-
фології клітин і індукції гліколізу. Оптимальні умови 
були описані для експериментальної моделі in vitro 
з первинними моноцитами людини для вивчення 
індукції тренованого вродженого імунітету під впли-
вом мікробних і метаболічних стимулів [21]. Моно-
цити, праймовані β-глюканом, БЦЖ і oxLDL, демон-
стрували підвищені про- і протизапальні цитокінові 
відповіді при рестимуляціі неспорідненими стиму-
лами. Крім того, всі три стимули викликали перехід 

до гліколізу (ефект Варбурга). Ці ефекти були най-
більш виражені, коли інтервал тренування стано-
вив 24 години, а інтервал відпочинку становив  
6 днів. Тренування з БЦЖ і oxLDL також привели 
до збільшення продукції активних форм кисню, тоді 
як тренування з β-глюканом привели до зниження 
продукції активних форм кисню [21].  

Інгібування росту мікобактерій (Mtb) пов'язано з 
тренованим вродженим імунітетом. Контроль зрос-
тання мікобактерій in vitro на початку після впливу 
Mtb є результатом тренованого імунітету, опосере-
дкованого CXCL10-продукуючою некласичною під-
множиною CD14dim моноцитів [22].  

Оскільки TI є важливим для захисту організму і 
відповідей на вакцину, модуляція TI є перспектив-
ним напрямком нових вакцинних підходів, методів 
лікування і терапевтичних цілей: потенціювання 
навченого імунітету може захистити від вторинних 
інфекцій і зворотних імунотолерантних станів, ліку-
вання імунодефіцитних станів [5].  

На жаль, все більша кількість досліджень свід-
чить про те, що епігенетичне перепрограмування, 
що призводить до функціональних та транскрип-
ційних змін у вроджених імунних клітинах, може 
зіграти значну роль у підтримці різних порушень 
[23]. Грип "тренує" господаря для посилення сприй-
нятливості до вторинної бактеріальної інфекції [24]. 
Є припущення, що, на додаток до сприятливого 
впливу навченого імунітету як захисного механізму 
хазяїна, навчений імунітет відіграє також шкідливу 
роль у індукції та/або підтримці аутоімунних та ав-
тозапальних захворювань (системна червона вов-
чанка, ревматоїдний артрит), якщо вони неадек-
ватно активовані [17]. Одержані деякі дані, які свід-
чать про внесок епігенетичної перепрограмування 
у виникнення різних згубних процесів, пов'язаних з 
розвитком атеросклерозу, цукрового діабету, ней-
родегенеративних захворювань (хвороби Альцгей-
мера та хвороби Паркінсона) [23]. Отже пошук 
щляхів пригнічення навченого імунітету може змен-
шити, наприклад, надмірне запалення при аутоза-
пальних захворюваннях [5, 11, 25]. 

Орієнтуючись на специфічні механізми навче-
ного імунітету на імунологічному, метаболічному 
або епігенетичному рівні, можна розробити нові 
профілактичні та терапевтичні підходи для запобі-
гання та захисту від багатьох захворювань [4, 25]. 
Епідеміологічні та імунологічні дані свідчать про те, 
що деякі вакцини можуть знизити смертність від 
усіх причин через неспецифічні зміни, внесені до 
вроджених імунних клітин. В літературі описані 
неспецифічні захисні ефекти БЦЖ, корової вакци-
ни, пероральної вакцини проти поліомієліту та ін-
ших вакцин, що спостерігалися у під час вакцина-
ції, і ймовірно, що вони зумовлені TI [5, 15, 18].  
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Так, на початку 1930-х років було висловлено  
припущення, що вакцина БЦЖ захищає не тільки 
від туберкульозу, але й від інших інфекційних за-
хворювань, що могло б пояснити поліпшення вижи-
вання немовлят, яке перевищувало тягар захворю-
вання на туберкульоз [23]. Деякі з цих ефектів були 
підтверджені в рандомізованих дослідженнях [18]. 

В клінічній розробці знаходиться жива аттену-
йована коклюшна вакцина, в якій три токсини були 
генетично інактивовані або видалені. Ця вакцина, 
названа BPZE1, забезпечує сильний захист у ми-
шей та не людиноподібних приматів. Завершено 
клінічне випробування фази І, в якому було проде-
монстровано безпеку, минущу колонізацію дихаль-
них шляхів людини та імуногенність. У мишей було 
встановлено, що BPZE1 захищає від запалення 
дихальних шляхів, що виникає внаслідок гетероло-
гічних інфекцій, у тому числі від інших видів Bordet-
ella, вірусу грипу та респіраторного синцитіального 
вірусу. Крім того, гетерологічний захист, що нада-
ється BPZE1, спостерігався також при неінфекцій-
них запальних захворюваннях, таких як алергічна 
астма, а також при запальних розладах зовні  
дихальних шляхів, таких як контактний дерматит 
[26].  

Одержані експериментальні дані про неспеци-
фічний імунологічний вплив пероральної вакцина-
ції живим аттенуйованим штамом Salmonella typhi 
Ty21a. Зміни фенотипу / функції моноцитів спосте-
рігалися принаймні 3 місяці. Зміни продукції цитокі-
нів імунних клітин вродженого та адаптивного іму-
нітету у відповідь на стимуляцію вакциною та не-
спорідненими не вакцинними антигенами спостері-
галися протягом 6-місячного періоду дослідження. 
Вказані зміни через змінені імунні реакції можуть 
впливати на сприйнятливість до інфекції при май-
бутніх зіткненнях з патогенами [27].  

Одержані дані експериментальних досліджень, 
які показують, що праймінг (або тренування) ми-
шей з мікробними лігандами рецепторів розпізна-
вання образів може захистити від наступної лета-
льної інфекції. Встановлено багато фактів перех-
ресного захисту між інфекціями з різними патоге-
нами [28]. Повідомляється, що навчений імунітет, 
індукований β-глюканом, індукує захист від інфекції 
Staphylococcus aureus [29, 30]. Аналогічно, пепти-
доглікановий компонент мурамилдипептида інду-
кує захист проти токсоплазми [31]. Флагеллін може 
індукувати захист від S. pneumoniaе [32] і ротавіру-
су [33], причому останній не залежить від адаптив-
ного імунітету і індукований інтерлейкіном (IL-18), 
що походить з дендритних клітин, що, в свою чер-
гу, викликає продукцію IL-22 епітеліальними кліти-
нами. Крім мікробних лігандів, є докази того, що 
деякі прозапальні цитокіни можуть індукувати на-

вчений імунітет: ін'єкції мишей однією дозою реко-
мбінантного IL-1 за три дні до зараження Pseudo-
monas aeruginosa захищали мишей від смертності 
[34]. Імунізація мишей Вacillus Calmette Guerin інду-
кує Т-клітинно-незалежний захист від вторинних 
інфекцій Candida albicans або Schistosoma mansoni 
[35, 36]. Показано, що при полімікробному сепсисі, 
Candida dubliniensis, на відміну від Candida albi-
cans, не викликає синергічну летальність і, скорі-
ше, забезпечує захист від летальної полімікробної 
інфекції. Вважається, що цей захист обумовлений 
новою формою вихованого вродженого імунітету, 
опосередкованого клітинами супресору, похідними 
від мієлоїдів (MDSC) (trained innate immunity medi-
ated by myeloid-derived suppressor cells), які запро-
поновано назвати "тренованим толерогенним іму-
нітетом" [37]. Пероральне лікування Lactobacillus 
plantarum надає сприятливий ефект проти гострого 
лептоспірозу [14]. Запропоновано нову профілакти-
чну стратегію проти гострого лептоспірозу: внутрі-
шньочеревний праймінг мишей з CL429, агоністом 
TLR2 та NOD2, імітуючи модулюючий ефект лакто-
бактерій, полегшував гостру лептоспірозну інфек-
цію [14]. Лікування CL429 характеризувалося як 
тренувальний ефект, оскільки воно було пов'язане 
з перитонеальними макрофагами, які виробляли 
ex vivo більше протизапальних цитокінів та хемокі-
нів проти 3 різних патогенних сероварів лептоспі-
ри, незалежно від присутності В та Т-клітин, мало 
системний вплив на клітини селезінки та макрофа-
ги, що походять з кісткового мозку, ефект зберігав-
ся протягом 3 місяців. Важливо, що навчені макро-
фаги виробляли більше оксиду азоту, потужної 
антимікробної сполуки, яка раніше не була пов'яза-
на з тренованим імунітетом [14].  

Навчена толерантність і потенціювання не за-
лежать виключно від праймуючого стимулу 
(наприклад, ендотоксин не завжди індукує толе-
рантність) [38, 39, 40, 41, 42]. Безліч факторів на-
вколишнього середовища та інших змінних впли-
ває на вроджену пам'ять, включаючи індивідуальну 
історію впливу збудника / антигену, мікрооточення 
органів і тканин, стан здоров'я та обмін речовин, 
стать та вік [43]. 

Майбутні дослідження повинні мати на меті 
визначення біомаркерів для гетерологічних ефек-
тів вакцин, щоб вони могли бути застосовані до 
епідеміологічних досліджень [44]. 

Важливо відзначити, що деякі вроджені імунні 
клітини, такі як NK-клітини, демонструють як навче-
ні характеристики імунітету, як визначено вище, 
так і антиген-залежний (або навіть антиген-
специфічний) імунітет, який пов'язаний з класич-
ною імунологічною пам'яттю, опосередкованою T- і 
B-лімфоцитами [11]. 
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У цьому контексті запропоновано гіпотезу  
про розширення концепції навченого імунітету до 
включення всіх клітин різних ліній з потенціалом 
запам'ятовування попередніх мікробних зустрічей. 
Таке розширення краще відповідатиме складності 
вродженого імунітету та ролі, яку він відіграє в ін-
фекційних та запальних захворюваннях [45]. Стве-
рджується також, що імунологічна пам'ять є посту-
повим і багатовимірним явищем, незвідним до 
будь-якої простої дихотомії, і цей новий погляд має 

значення з експериментальної та терапевтичної 
точки зору [3]. 

Заключення. Таким чином, одержані факти 
експериментальних досліджень свідчать про те, 
що при розробці вакцинних ад'ювантів наступного 
покоління необхідно розглядати можливість вико-
ристання сили адаптаційного потенціалу лімфоїд-
ного та мієлоїдного клітинно-опосередкованого 
вродженого імунітету [46, 47].  
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ОБУЧЕННЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ  
КАК ОСНОВА НОВЫХ СТРАТЕГИЙ В РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИН 
Елисеева И. В., Бабич Е. М., Ждамарова Л. А., Белозерский В. И., Колпак С. А. 
Резюме. Обзорная статья посвящена новым возможностям рационального проектирования вакцин, 

которые открываются благодаря усовершенствованию знаний о взаимодействии патоген-хозяин и меха-
низмы иммунной системы. На протяжении последнего десятилетия многочисленные исследования при-
вели к пересмотру парадигмы в иммунологии.  

Оказывается, клетки врожденного иммунитета могут образовывать иммунологическую память, по-
добную той, которая наблюдается в адаптивном иммунитете и соответствует механизмам защиты низ-
ших организмов (включая археи, бактерии, беспозвоночных и растений), что повышает их стойкость к 
реинфекции. Явление усиления резистентности врожденной иммунной системы к реинфекции получило 
название обученный (тренированный) иммунитет или врожденная иммунная память. Подобное усиление 
функции врожденного иммунитета описано также у позвоночных, млекопитающих и у людей.  

В основе обученного иммунитета лежит функциональное перепрограммирование врожденных им-
мунных клеток за счет активации рецепторов распознавания образов, что приводит к усиленным неспе-
цифическим антимикробным реакциям при повторной встрече с микробами. Во время индукции обучен-
ного иммунитета клетки через столкновение с воспалительными стимулами подвергаются функциональ-
ному и транскрипционному перепрограммированию в направлении повышенной активации и развития 
измененных ответов на последующие стимулы. Тренированный иммунитет может индуцироваться раз-
личными инфекционными или неинфекционными агентами, а именно: LPS, β-глюкан, хитин, окисленый 
липопротеин низкой плотности (oxLDL)), а также вирусы или даже паразиты считаются мощными индук-
торами врожденной иммунной памяти.  

Врожденные иммунные клетки – моноциты, макрофаги, дендритные клетки, NK-клетки – могут обес-
печивать защиту от некоторых инфекций в моделях вакцинации независимо от лимфоцитов. В литерату-
ре описаны неспецифические защитные эффекты БЦЖ, коревой вакцины, пероральной вакцины против 
полиомиелита, экспериментальных вакцин – живой аттенуированной коклюшной вакцины BPZE1, перо-
ральной живой аттенуированной вакцины Salmonella typhi Ty21a и других вакцин, которые связывают с 
тренированным иммунитетом. Установлено много фактов перекрестной защиты между инфекциями с 
разными патогенами. Получены данные экспериментальных исследований, которые показывают, что 
прайминг мышей с микробными лигандами рецепторов распознавания образов может защитить от по-
следующей летальной инфекции.  

Растущее число исследований свидетельствует о том, что эпигенетическое программирование ле-
жит в основе врожденной иммунной толерантности. Тренированный иммунитет может также сыграть 
значительную роль в поддержке разных нарушений: в индукции и/или поддержании аутоиммунных и ау-
товоспалительных заболеваний, в возникновении разных губительных процессов, связанных с развити-
ем атеросклероза, сахарного диабета, нейродегенеративных заболеваний. 

Поскольку тренированный иммунитет является важным для защиты организма и ответов на вакцину, 
модуляция тренированного иммунитета – перспективное направление новых вакцинных подходов, мето-
дов лечения и терапевтических целей: потенцирования обученного иммунитета может защитить от вто-
ричных инфекций и обратных иммунотолерантных состояний, лечения иммунодефицитов. Возможность 
использования силы адаптационного потенциала лимфоидного и миелоидного клеточно-
опосредованного врожденного иммунитета необходимо рассматривать при разработке вакцинных адъю-
вантов следующего поколения.  

Ключевые слова: врожденный иммунитет, иммунологическая память, разработка вакцин.  
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UDC 612.017.11:615.371:001.18 
Trained Innate Immunity as the Basis for New Strategies in Vaccine Development 
Yelyseyeva I. V., Babych Ye. M., Zhdamarova L. A., Belozersky V. I., Kolpak S. A. 
Abstract. The review article deals with new possibilities of rational design of vaccines. Such possibilities are 

opened by improving knowledge about pathogen-host interactions and mechanisms of the immune system. Dur-
ing the last decade, numerous studies have led to a revision of the paradigm in immunology.  

It turns out that innate immune cells can create immunological memory similar to that observed in adaptive 
immunity and appropriate mechanisms for the protection of lower organisms (including archeae, bacteria, inver-
tebrates and plants), which increases their resistance to reinfection. The phenomenon of increasing the resis-
tance of the innate immune system to re-infection was called trained immunity or innate immune memory. A 
similar enhancement of the function of innate immunity is also described for vertebrates, mammals, and  
humans.  

The basis of the trained immunity is the functional reprogramming of the innate immune cells by pattern 
recognition receptors activating, which results in enhanced non-specific antimicrobial responses when re-
encountered with the microbes. During the induction of trained immunity, due encounters with inflammatory 
stimuli, the cells undergo functional and transcriptional reprogramming toward increased activation and develop-
ment of altered responses to subsequent stimuli.  

Trained immunity can be induced by various infectious or non-infectious agents, namely: LPS, β-glucan, 
chitin, oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)), as well as viruses or even parasites are considered as potent 
inducers of innate immune memory. Innate immune cells (monocytes, macrophages, dendritic cells, NK cells) 
can provide protection against some infections in vaccination models regardless of lymphocytes. The literature 
describes nonspecific protective effects of BCG, measles vaccine, oral polio vaccine, and experimental vac-
cines, such as the live attenuated goiter's BPZE1 vaccine, the oral live attenuated Salmonella Typhi Ty21a vac-
cine, and other ones, the effect of which is associated with trained immunity. Many facts of cross-protection be-
tween infections with different pathogens have been accumulated. 

Experimental studies have shown that priming mice with microbial ligands of pattern recognition receptors 
can protect against subsequent lethal infection. The data of growing body of research suggest that epigenetic 
reprogramming underlies innate immune tolerance.  

Trained immunity can also play a significant role in supporting various disorders: induction and / or mainte-
nance of autoimmune and auto-infectious diseases, appearance of various harmful processes that are associ-
ated with the development of atherosclerosis, diabetes, neurodegenerative diseases.  

Since trained immunity is important for protecting of the human body and responses to the vaccine, trained 
immunity modulation is a promising direction for new vaccine approaches, therapies and therapeutic goals like: 
potentiation of trained immunity can protect against secondary infections and invasive immunotolerant states, 
and treatment of immunodeficiencies.  

The possibility of using of the force of the adaptive potential of lymphoid and myeloid cell-mediated innate 
immunity should be considered in the development of next-generation vaccine adjuvants.  

Keywords: innate immunity, immunological memory, development of vaccines. 
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Принципово новий клас препаратів монокло-
нальних антитіл був отриманий завдяки генній ін-
женерії. Моноклональні антитіла – це білкові моле-
кули, що розпізнають свої мішені вибірково та ефе-
ктивно. За походженням моноклональні антитіла 
поділяють на мишині, химерні, гуманізовані, люд-
ські. Частіше їх поділяють за призначенням. 
Спектр застосування моноклональних антитіл ши-
рокий. Завдяки їх впровадженню підвищилася 
ефективність лікування захворювань, в тому числі 
тих, які були невиліковними. Моноклональні антиті-
ла призначають для лікування аутоімунних та за-
пальних захворювань (ревматизм, псоріаз), онко-
логічних захворювань, в тому числі пухлин та за-
хворювань крові. Розроблені препарати монокло-
нальних антитіл для лікування розсіяного склерозу, 
хвороби Альцгеймера, остеопорозу, виразкового 
коліту і хвороби Крона, бронхіальної астми. Монок-
лональні антитіла рекомендують як антидоти анти-
коагулянтів та гіполіпідемічні засоби. Серед імунот-
ропних препаратів (лікування ревматизму, псоріа-
зу) основною групою вважають інгібітори фактору 
некрозу пухлин альфа, такі як інфліксимаб. При 
захворюваннях кишківника (виразковий коліт, хво-
роба Крона) з успіхом призначають антагоністи 
інтегринів – трансмембранних білків – рецепторів, 
які експресуються на поверхні багатьох типів клі-
тин, включаючи лімфоцити. Різні альфа та бета 
субодиниці інтегрину формують сполучення з різ-
ними функціями. З цієї групи успішно застосовують 
ведолізумаб. При лікуванні розсіяного склерозу 
поряд з інтерфероном рекомендують окрелізумаб, 
що здатний експресуватися на пре-В-клітинах та 
зрілих В-клітинах. В онкології виділяють кілька тар-
гетних мішеней до моноклональних антитіл. Одні-
єю з подібних мішеней є рецептор епідермального 
фактору росту 2-го типу, експресія якого спостері-
гається при раку молочної залози. Відомим препа-
ратом для лікування раку молочної залози серед 
таргетних лікарських засобів є трастузумаб 
(рекомбінантне гуманізоване моноклональне анти-
тіло). Для лікування бронхіальної астми признача-

ють омалізумаб (гуманізоване моноклональне ан-
титіло до імуноглобуліну Е). Як антидот антикоагу-
лянту дабігатрану відомий ідаруцизумаб 
(фрагмент моноклонального антитіла), а як гіполі-
підемічний засіб в практичну медицину був впрова-
джені інгібітори пропротеінової конвертази субтилі-
зин-кексинового типу 9 – еволокумаб та аліроку-
маб. Продовжується розробка нових препаратів 
моноклональних антитіл, особливо тих, що можуть 
бути компонентами радіо- та імунної терапії.  

Ключові слова: моноклональні антитіла, похо-
дження, механізм, спектр дії, призначення. 

 
Зв’язок роботи з науковими планами, про-

грамами, темами. Представлена стаття виконана 
за планом наукової тематики кафедри фармаколо-
гії НМУ імені О. О. Богомольця «Експериментальне 
обґрунтування ефективності органопротекторної 
дії антиоксидантів рослинного та синтетичного по-
ходження», № держ. реєстрації 0115U004156. 

Вступ. Арсенал лікарських засобів значно роз-
ширився у зв’язку з включенням препаратів монок-
лональних антитіл, механізм дії яких дозволяє за-
стосування цієї групи для лікування широкого спек-
тру хвороб. Моноклональні антитіла – це антитіла, 
що виробляють імунні клітини, які належать до од-
ного клітинного клону, тобто що походять від однієї 
плазматичної клітини-попередника, можуть бути 
вироблені майже проти будь-якого природного ан-
тигену, з яким антитіло може зв’язуватися. 

Моноклональні антитіла – білкові молекули, що 
розпізнають свої мішені вибірково та ефективно. 
Перше повідомлення про терапевтичне застосуван-
ня антитіл для лікування дифтерії було зроблено 
лауреатом Нобелівської премії з фізіології та меди-
цини E. Behring. Перші моноклональні антитіла 
отримані в 1975 році G. Kohler, C. Milstein. В 1985 
році FDA (Food and Drug Administration) затвердило 
перший препарат моноклональних антитіл Muromo-
nab-CD3, що був імуносупресантом і який рекомен-
дували для пониження гострого відторгнення тканин 
у пацієнтів з трансплантацією органів [1, 2]. 
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За походженням моноклональні антитіла поді-
ляють на мишині, химерні, гуманізовані і людські 
антитіла. Мишині антитіла мають помірний ефект 
стимуляції цитотоксичності, короткий час напівжит-
тя, так як імунна система людини швидко знищує 
їх, а також у них визначають низьку ефективність 
та безпечність. Химерні антитіла – це особливий 
тип терапевтичних антитіл, отриманих як комбіна-
ція генетичних інгредієнтів від людей і мишей. В 
цих антитілах константні домени обох ланцюгів 
мишей замінені константними доменами імуногло-
буліну людини. Гуманізовані антитіла є на 95% 
людського походження. Тільки гіперваріабельні 
ділянки, які відповідають за комплементарну взає-
модію з антигеном, мають мишаче походження. 
Повністю людські антитіла були отримані пізніше 
або з застосуванням трансгенних мишей або мето-
дом «фагового дисплею» [3-6]. 

Частіше моноклональні антитіла поділяють у 
відповідності до захворювань, які є імунозалежни-
ми, що мають багатофакторну етіологію. В терапії 
моноклональними антитілами застосовують препа-
рати, які синтезовані в лабораторії, а не виробля-
ються імунною системою людини. Як тільки антиті-
ла надходять в організм, вони збуджують інші ком-
поненти імунної системи та знижують активність 
цільових антигенів, наприклад клітини пухлин [7, 8]. 
Крім того, моноклональні антитіла призначають 
при імунозалежних станах, які мають багатофакто-
рну етіологію. 

Моноклональні антитіла в ревматології. За-
вдяки препаратам моноклональних антитіл прово-
дять цілеспрямовану терапію лікування ревматоїд-
ного артриту та інших аутоімунних патологій [9]. 
Ревматоїдний артрит характеризується персистую-
чим синовіїтом, руйнуванням суглобів та периарти-
кулярних тканин. У таких хворих відмічають ура-
ження шкіри, очей, серця. В останні роки в фарма-
котерапію захворювань суглобів увійшли препара-
ти моноклональних антитіл, які сприяють досягнен-
ню ремісії [10]. Однією з основних груп вважають 
інгібітори фактору некрозу пухлин альфа. Саме 
фактор некрозу пухлин альфа (ФНПα) є важливим 
цитокіном, що приймає участь в прогресуванні за-
палення в синовіальній оболонці суглобу і тому 
інгібітори ФНПα рекомендують для лікування рев-
матоїдного артриту, псоріатичного артриту, анкіло-
зуючого спондилоартиту. Фактор некрозу пухлин 
альфа з одного боку відіграє важливу роль в регу-
ляції нормальної диференціації, росту і метаболіз-
мі різних клітин, з другого - виступає в ролі медіа-
торів запальних процесів при захворюваннях лю-
дини [11]. У природних умовах ФНПα виробляється 
багатьма типами клітин: активованими макрофага-
ми, В-лімфоцитами, Т-лімфоцитами, NK-клітинами, 

поліморфноядерними лейкоцитами, опасистими 
клітинами, а також базофілами, фібробластами та 
клітинним ендотелієм судин. ФНПα є дуже важли-
вим плейотропним цитокіном, що регулює багато 
аспектів розвитку, функціонування і підтримки імун-
ної системи. ФНПα експресується в якості трансме-
мбранного білка з молекулярною масою 26 кДа – 
233 амінокислоти [12, 13]. Унаслідок зв’язку TNFα 
зі специфічними рецепторами масою 55кДа та 
75кДа на молекулярному рівні запускаються сигна-
льні каскади за участю комплексів I, IIa, IIв, IIc, що 
веде до активації факторів транскрипції, які регу-
люють активність декількох генів та спроможні ко-
дувати синтез прозапальних цитокінів і інших меді-
аторів запалення та викликати загибель клітин. 
Рецептор THFR1 експресується в усіх клітинах, а 
TNFR2 – в клітинах імунної системи, сигнальних 
нервових вузлах [14]. 

Взаємодія TNFα з рецепторами активує універ-
сальний фактор транскрипції NF-kB, групу мульти-
функціональних клітинних сигнальних шляхів за 
участю мітогенактивуємих протеінкіназ MARKs 
(complex 1 через TNFR1 та TNFR2) та всієї родини 
протеінкіназ. Прозапальні ефекти TNFα забезпечу-
ються за рахунок NF-kB регулюємих білків, таких 
як інтерлейкін-6, інтерлейкін-8, інтерлейкін-18, хе-
мокіни, індуцибельної синтази оксиду азоту, цикло-
оксигенази, ліпоксигенази тобто медіаторів запа-
лення. TNFα індукує експресію себе через актива-
цію NF-kB, тобто підвищення рівня експресії TNFα 
в вогнищі запалення викликає розвиток імунних 
реакцій [15, 16].  

Одним з перших препаратів моноклональних 
антитіл, що призначався для лікування ревматоїд-
ного артриту став інфліксимаб-гібридне мишино-
людське моноклональне антитіло імуноглобуліну 
G2, яке з високою ефективністю зв’язує розчинні і 
трансмембранні форми фактору некрозу пухлин 
альфа, але не здатний нейтралізувати лімфотокси-
ни (фактор некрозу пухлин β). Особлива ефектив-
ність інфліксимабу була визначена при його одно-
часному застосуванні з лефлунамідом або азатіоп-
рином [17]. Інфліксимаб пригнічує патологічні ефе-
кти TNFα завдяки специфічному зв’язку і нейтралі-
зації як вільної, так і трансмембранної TNF, а та-
кож лізису TNF-продукуючих клітин. Препарат ефе-
ктивний в лікуванні серонегативних спондилоарт-
ропатій, ювенільного артриту, системного червоно-
го вовчака та інших [18]. Відомим представником 
групи блокаторів TNFα є адалімумаб (хуміра) – 
рекомбінантне повністю людське моноклональне 
антитіло (Ig6), що зв’язується з високим ступенем 
спорідненості і специфічності з TNFα, а не TNFβ. 
Адалімумаб є головним препаратом лікування як 
ревматоїдного артриту, так і інших запальних  
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захворювань. Препарат може блокувати ефекти 
TNFα на поверхні клітин. Перевагою адалімумабу є 
можливість амбулаторного призначення і ефектив-
ність при багатьох запальних захворюваннях – 
псоріазі, хворобі Крона та інших [19]. При всіх фор-
мах ревматоїдного артриту адалімумаб рекомен-
дують приймати в комбінації з метотрексатом та 
іншими протизапальними засобами [20].  

Етанерцепт займає особливе місце в історії 
застосування рекомбінантних білків, тому що він є 
першим генно-інженерним біологічним препара-
том. Його головна перевага перед інфліксимабом в 
тому, що він повністю складається з людського 
білку і може призначатися в монотерапії [21]. Відо-
мо, що в патогенезі ревматоїдного артриту грає 
роль як клітинна цитотоксичність за рахунок цитокі-
нів фактору некрозу пухлин, так і гуморальна імун-
на відповідь за рахунок інтерлейкінів (ІЛ-4, ІЛ-6,  
ІЛ-10). ІЛ-6 в розвитку ревматоїдного артриту бере 
участь в гуморальній та імунній відповіді [22].  

Тоцилізумаб (Актемра) – гуманізоване монок-
лональне антитіло до мембранної та розчинної 
форми інтерлейкіну-6, що блокує обидва сигнальні 
шляхи. Показана доцільність призначення тоцилі-
зумабу в монотерапії та разом з глюкокортикоїда-
ми. Він поступається препаратам, що пригнічують 
фактори некрозу пухлин альфа при лікуванні анкі-
лозуючого спондиліту та запальних захворювань 
кишківника. В зв’язку з тим, з метою потенціювання 
його лікувального ефекту відоме сумісне застосу-
вання інфліксимабу з тоцилізумабом [23]. 

Наступною підгрупою моноклональних антитіл 
є інбітори інтерлейкіну-2, до яких належать даклізу-
маб і базиліксимаб. Даклізумаб –імунодепресант, 
рекомбінантне антитіло Ig6. Препарат специфічно 
зв’язується з альфа-субодиницею високоафінного 
рецепторного комплексу ІЛ-2, який експресується 
на активованих Т-клітинах, пригнічує зв’язок і біо-
логічну активність інтерлейкіну-2 та опосередкова-
ну ІЛ-2 активацію лейкоцитів. Існує група препара-
тів, які впливають на В-клітини, що відіграють клю-
чову роль в розвитку ревматоїдного артриту, псорі-
азу, запальних захворювань кишечнику. Для приг-
нічення проліферації аутоімунних антитіл, цитокі-
нів, призначають моноклональні антитіла до СД20 
та СД22 антигенів, що експресуються на поверхні 
В-лімфоцитів. До цієї групи належить ритуксимаб, 
епратузимаб. 

Ритуксимаб належить до імуносупресантів, що 
являє хімерні (мишино-людські) моноклональні 
антитіла до СД20 антигену, який розташований на 
поверхні В-клітин. Блокуюча дія ритуксимабу на 
проліферацію В-клітин відбувається за рахунок 
кількох механізмів, включаючих комплімент-
залежну і антитіло-залежну клітинну цитотоксич-

ність, а також індукцію апоптозу В-лімфоцитів. Су-
часно виділяють і інгібітори В-лімфоцитів (BLys) та 
ліганду індукуючого проліферацію цих клітин 
(APRIL) – белімумаб, атаціцепт. Є також інгібітори 
протеосом (бортезоміб). 

Моноклональні антитіла при лікуванні псо-
ріазу. Більшість препаратів, які призначають при 
ревматоїдному артриті, можна рекомендувати для 
лікування псоріазу. Для лікування псоріатичного 
артриту та псоріазу призначають Т-клітинні моду-
лятори (алефацепт, ефалізумаб, голімумаб, інфлі-
ксимаб, етанерцепт, цертолізумаб), інгібітори інте-
рлейкіну 12/23 – устекінумаб [24, 25]. При псоріазі 
порушується функція Т-клітин, з яких найбільшу 
роль грають Т-хелпери І-20 та 17 типу (Th1, Th17). 
Активація дозрівання недиференційованих Th-
клітин до форм Th1 та Th17 відбувається під впли-
вом інтерлейкінів (ІЛ-12, ІЛ-23), які вивільнюються 
антигепрезентуючими клітинами (АПК).  

Устекінумаб селективно діє на цитокіни ІЛ-12, 
ІЛ-23. Препарат є імуноглобуліном GI, монокло-
нальні антитіла до людського ІЛ-12р40. Після зв’яз-
ку субодиниці Р40, ІЛ-12, ІЛ-23 з устекінумабом 
блокується їх взаємодія з рецептором ІЛ-12 R-R-
розташованому на NK-клітинах, Т-лімфоцитах. Цей 
зв'язок перешкоджає формуванню опосередкова-
них ІЛ-12 та ІЛ-23 сигналів, а також зв’язане з цим 
дозрівання та експансія клітин Th1 та Th17 [26]. 
Устикінумаб понижає індуковану ІЛ-12 та ІЛ-23 екс-
пресію клітинних поверхневих маркерів, які відпові-
дають за міграцію, активацію, викид цитокінів, спри-
яють перериванню аномального цитокінового кас-
каду, що лежить в основі багатоцентрових клінічних 
випробувань. Устекінумаб при тривалому застосу-
ванні при псоріазі і псоріатичному артриті виявив не 
тільки значну ефективність, але і добру переноси-
мість. Більшість побічних реакцій, які виникали під 
впливом препарату, були помірними та не потребу-
вали корекції. При псоріатичному артриті і анкілозу-
ючому спондилоартриті, можна призначати і адалі-
мумаб як препарат першого ряду у хворих з раннім 
швидкопрогресуючим перебігом хвороби [27]. 

Моноклональні антитіла в лікуванні остео-
порозу. В молекулярних механізмах синтезу моде-
лювання кісток застосовують нові технології. Сиг-
нальний шлях, що запускається лігандами рецепто-
рів до ядерного фактору кВ (RANKL), лежить в ос-
нові патогенезу остеопорозу, допомагає створюва-
ти новий клас препаратів. Незважаючи на широке 
застосування вітаміну D3, кальцинату і інших пре-
паратів кальцію та біфосфонатів, ці засоби не зав-
жди володіють достатньою біодоступністю, а також 
при їх застосуванні відмічаються побічні явища з 
боку травного каналу. Моноклональні антитіла,  
що склали елемент таргетної терапії остеопорозу, 
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були першими представниками таргетних засобів, 
являючи високо специфічні людські антитіла до 
імуноглобуліну (IgG2) з високим ступенем афініте-
ту до людського активатору ядерного фактору кВ 
(RANKL) [28-29]. RANKL-глікопротеїн, що продуку-
ється клітинами остеобластного ряду та активуєть-
ся Т-лімфоцитами з суперродини лігандів фактору 
некрозу пухлини та є головним стимулом дозріван-
ня остеокіназ. Ендогенним розчинним рецептором-
патогеном для RANKL є ORC, що може блокувати 
взаємодію RANKL з особистим рецептором 
(RANKL), пригнічувати формування зрілих багатоя-
дерних клітин, остеокластів, порушувати процес 
остеогенезу, понижувати активність резорбції кіст-
кової тканини [30]. 

Моноклональні антитіла для лікування роз-
сіяного склерозу. Розсіяний склероз – хронічне 
прогресуюче захворювання центральної нервової 
системи. Сьогодні не припиняється розробка пре-
паратів, що уповільнюють атрофію головного моз-
ку, запалення, демієлінізацію, частоту загострень, 
прогресування інвалідності. Препаратом першого 
ряду залишається бета-інтерферони, в тому числі 
пегільовані інтерферони, глатирамера ацетат, те-
рифлуномід. Встановлено, що препарати монокло-
нальних антитіл можуть бути ефективними засоба-
ми лікування розсіяного склерозу, особливо при 
агресивному перебігу. Є відомості про успішне за-
стосування препарату моноклональних антитіл до 
білку СД52, а також Т- та В-лімфоцитів. Певну 
ефективність має доклізумаб/гуманізоване монок-
лональне антитіло до альфа-субодиниць ІЛ-2,яке 
розташоване на лімфоцитах СД-25. Створена ком-
бінація алемтузумабу з інтерфероном бета-1-
альфа для підшкірного введення під назвою ребі-
фер. Надалі було показано, що включення в фар-
макотерапію моноклонального антитіла даклізума-
бу понижує частоту загострень розсіяного склеро-
зу. Крім того, при цій патології визначена можли-
вість призначення ритуксимабу [31-32]. 

При лікування розсіяного склерозу не існує 
методу повного одужання. В механізмі виникнення 
захворювання головну роль відіграють В-клітини, 
що можуть впливати на патогенез завдяки антиге-
ну, продукції аутоантитіл або секреції цитокінів. 
Білок СД2 – є антитіло, що перебуває на поверхні 
pre-B- клітин, зрілих В-клітин, в тому числі В-клітин 
пам’яті, однак він відсутній на клітинній поверхні 
ранніх попередників В-клітин та плазмоцитів.  

Окрелізумаб є гуманізованим моноклональний 
антитілом, яке вибірково виснажує білки СД20, що 
експресуються В-клітинами та зберігають здібність 
до відновлення В-клітин, а також існуючого клітин-
ного імунітету [33]. В дослідженні ORATORIO окре-
лізумаб після прийому протягом 12-24 тижнів мав 

високу ефективність щодо гальмування прогресу-
вання інвалідизації. Крім того, при застосуванні, 
препарат не викликав серйозних небажаних ефек-
тів. Ефективність окрелізумабу при лікуванні про-
гресуючого розсіяного склерозу підтвердила його 
ефективність, а також те, що опосередковано В-
клітинами запалення, є прямим або опосередкова-
ним фактором нейродегенерації.  

Проведено також порівняльне дослідження 
ефективності впливу окрелізумабу з інтерфероном 
бета-1α при рецидивуючому розсіяному склерозу, 
в зв’язку з тим, що при призначенні інтерферону 
спостерігали клінічну та субклінічну активність за-
хворювання з підвищенням проявів неврологічної 
дисфункції. Беручи до уваги те, що В-клітини ма-
ють значення в патогенезі розсіяного склерозу за 
рахунок презентації антигенів, був обраний окрелі-
зумаб, що здатний експресуватися на пре-В-
клітинах, зрілих В-клітинах пам’яті, а не на лімфої-
дних стовбурових клітинах та пластинчатих кліти-
нах. Окрелізумаб зв’язується з великою позаклі-
тинною петлею СД-20 з високою афінністю та вибі-
рково зменшував кількість СД20 експресуючих В-
клітин, зберігаючи здібність до відновлення В-
клітин та гуморального імунітету. Зниження кілько-
сті В-клітин досягалося за рахунок клітинних меха-
нізмів, в тому числі антитілонезалежної клітинно-
опосереднованої цитотоксичності, комплементза-
лежної цитотоксичності та індукції апоптозу. У паці-
єнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом приз-
начення окрелізумабу було асоційовано з більш 
низькочастотною активністю прогресування захво-
рювання порівняно з інтерфероном бета-1α протя-
гом 96 тижнів [34]. 

Досліджена ефективність, нешкідливість і пе-
реносимість наталізумабу у хворих з розсіяним 
склерозом. Наталізумаб (Тизабри) належить до 
групи рекомбінантних гуманізованих моноклональ-
них антитіл до молекул адгезії. Механізм дії наталі-
зумабу спрямований проти α-4 ланцюга-β1 та α-4-
β7 інтегринів, запобігаючи зв’язку запальних клітин 
(Th-лімфоцитів) з ендотеліальними клітинами та їх 
проникненню в паренхіму головного мозку. Крім 
того, одним з можливих механізмів дій наталізума-
бу вважають пригнічення активності TH-1 лімфоци-
тів у вогнищі демієлінізації, що понижує можливість 
повторного запалення в них [35]. Проведена оцінка 
впливу наталізумабу при призначенні хворим з 
рецидивуючим та вторинно-прогресуючим розсія-
ним склерозом. Доведена його ефективність у не-
гативних до вірусу пацієнтів, який модифікує агре-
сивну течію розсіяного склерозу. Препарат змен-
шив частоту рецидивів та загострень при рециди-
вуючому перебігу захворювання, викликав стійкий 
терапевтичний ефект протягом року [36]. 
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Ефективність моноклональних антитіл  
при хворобі Альцгеймера. Однією з патогенетич-
них теорій хвороби Альцгеймера є акумуляція амі-
лоїду-β пептиду, що веде до синаптичної дисфунк-
ції, нейродегенерації та відповідної симптоматики. 
Сучасні теорії щодо лікування хвороби Альцгейме-
ра пов’язують дію препаратів саме на вміст амілої-
ду-β альфа, в тому числі на активність утворюючих 
його ензимів – гама-секретази, бета-секретази. 
Існує тактика лікування хвороби Альцгеймера з 
застосуванням імунотерапії, а саме введення вак-
цини та пасивна імунізація за рахунок призначення 
антитіл. 

Ефективність імунотерапії пов’язана з тим, що 
після короткотривалого введення препарату імунна 
відповідь може бути короткочасною або непостій-
ною, особливо у осіб похилого віку. Вплив на пере-
біг захворювання в останні роки пов’язаний з амі-
лоїдом альфа, бета та включенням інгібіторів фер-
ментів – гама-секретази та бета-секретази, а також 
інгібіторів амілоїду бета агрегації. Зараз прово-
диться комплексний вплив на амілоїд бета, що 
включає активну стимуляцію імунної системи вак-
цинами, а також пасивну імунізацію завдяки вве-
денню екзогенних антитіл. Перевагою активної 
імунотерапії є тривала наявність антитіл після ко-
роткочасного введення препарату. Імунна відпо-
відь може бути непостійною, особливо у людей 
похилого віку, можливе виникнення побічних реак-
цій, пов’язаних з впливом на імунну систему. Дані 
реакції можуть бути тривалими – у 6% пацієнтів 
розвився менінгоенцефаліт, що пов’язаний з впли-
вом на Т-клітини. Вакцини 2 покоління менше гене-
рують антитіла, мають менший вплив, але у них не 
спостерігається дія на Т-клітини. На відміну від 
активної вакцинації, пасивна імунізація вела до 
постійного титру антитіл, дозволяючи контролюва-
ти побічні ефекти, не перериваючи лікування. Го-
ловним недоліком моноклональних антитіл є необ-
хідність повторного введення та висока вартість. 
Не зважаючи на дані фактори та не завжди успішні 
результати мало застосування моноклональних 
антитіл, саме тому вони обмежено знаходять за-
стосування в психіатрії та неврологічній клініці [37]. 
Не дивлячись на помилки в дослідженні впливу 
антитіл при хворобі Альцгеймера в зв’язку з відсут-
ністю інших засобів для лікування, результати дос-
лідження можна вважати надійними і запропонува-
ти кілька препаратів моноклональних антитіл для 
застосування в клініці. 

Бапінецумаб – гуманізований імуноглобулін, 
G1, антитіло протимілоіду-β, що зв’язуєтся з 5-N-
терміналями замінників і очищує як фібрилярну, 
так і розчинну форму амілоїду-β. В експериментах 
на трансгенних мишах було встановлено надхо-

дження бапінецумабу в мозкову тканину, накопи-
чення його в мембранах клітин, викликаючи зв’яза-
ний з рецептором фагоцитоз в глії осаду альфа-
амілоїду. Препарат при застосування, був безпеч-
ний, добре сприймався хворими [38]. Соланезумаб - 
гуманізоване Ig6 антитіло зв’язувався з середнім 
доменом бета-амілоїду і збільшував очищення мо-
номерів [39]. Препарат нешкідливий, легко засвою-
ється. Гантенедфумаб є повністю людським антиті-
лом, зв’язується та конформує амілоїд-β [40]. Кре-
незумаб був створений на ІgG4 спинного хребта, 
щоб мінімізувати активацію Fc гама-рецепторів в 
мікроглії, реалізувати протизапальну дію, блокуючи 
фактор некрозу пухлин альфа. Кренезумаб взає-
модіє з середнім доменом β-амілоіду [41]. Попезу-
маб, гуманізоване антитіло IgG2, сигналом якого є 
С-терміналі амілоїду – бета-40. Порівняно з IgG1, 
IgG2 антитіла мають меншу схильність викликати 
функціонування імунного ефекту [42]. BAN2401 – 
гуманізований IgG2, моноклональне антитіло, яке 
селективно зв’язує та очищує розчинні протофібри-
ли амілоїду бета [43].  

Адуканумаб – повністю людське IgG1 монокло-
нальне антитіло, селективно реагує з агрегатами 
амілоїду β, включаючи розчинні олігомери та не-
розчинні фібрили. Препарат зв’язується з N-
групами залишків і змінює порядок мономерів β-
амілоіду [44]. Дослідження відмічають ефектив-
ність препаратів моноклональних антитіл, хоча 
вплив цих засобів пов’язаний з індивідуальними 
особливостями хворих. Але у дії всіх моноклональ-
них антитіл було відмічено пониження рівня мозко-
вого фібрилярного амілоїду бета, особливо на ран-
ніх стадіях хвороби Альцгеймера [45]. 

Моноклональні антитіла при лікуванні вира-
зкового коліту та хвороби Крона. В світі відома 
поширеність хворих з виразковим колітом та хво-
робою Крона. Для лікування виразкового коліту 
легкого ступеня використовують стандартні схеми 
лікування, застосовуючи похідні 5-аміносаліци-
лової кислоти, сульфосалазин або месалазин і при 
середньому та тяжкому перебігу – кортикостероїди 
та будесонід. На пізніх стадіях захворювання про-
понують застосовувати в комплексній терапії моно-
клональні антитіла до фактору некрозу пухлин аль-
фа [46].  

Хворим з виразковим колітом обох статей з 
перебігом середньої важкості, які перед цим отри-
мували або не отримували базову терапію, призна-
чали інфліксимаб в дозі 5 мг/кг протягом 6 тижнів. 
Клініко-ендоскопічна ремісія близько 80% спостері-
галася у всіх хворих. Встановлено, що після приз-
начення інфліксимабу спостерігався найбільш три-
валий термін ремісії, що свідчить про доцільність 
застосування анти-фактору некрозу пухлин хворим 
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з середньоважким перебігом захворювання. Крім 
того, було проведено порівняння ефективності лі-
кування інфліксимабом та будесонідом у хворих з 
неспецифічним виразковим колітом. Встановлено, 
що при лікуванні неспецифічного виразкового колі-
ту середнього ступеня важкості ефективність ін-
фліксимабу виявилась вищою, ніж у будесоніду 
[47].  

Незважаючи на певні успіхи у лікуванні вираз-
кового коліту та хвороби Крона при застосуванні 
антагоністів фактору некрозу пухлин альфа, відмі-
тили, що більше ніж у 60% пацієнтів не було мож-
ливості індукувати або підтримати ремісію [48]. В 
зв’язку з цим стали перевіряти ефективність моно-
клональних антитіл, які впливають на інтегрильо-
вані рецептори.  

Інтегрини складаються з двох типів субоди-
ниць: альфа і бета та пересуваються на певних В і 
Т-лімфоцитах. При блокуванні рецепторів відбува-
ється інгібування міграції лімфоцитів в слизову обо-
лонку травного каналу при запальних процесах.  

Ведозулімаб (Ентівіо) являє гуманізоване мо-
ноклональне анттіло, що проявляє селективний 
антагонізм до інтегрилінових рецепторів α4β7 в 
травному каналі. Вважають доцільним включати 
ведолізумаб в комплексну фармакотерапію хворих 
з виразковим колітом та хворобою Крона на більш 
ранніх стадіях хвороби. Можливе також його засто-
сування в комбінації з іншими видами терапії [49]. 

Застосування препаратів моноклональних 
антитіл в офтальмології та оториноларинго-
логії. За сучасними даними, фактору некрозу пух-
лин альфа належить важлива роль в патогенезі 
увеїтів. Дослідники встановили підвищений вміст 
ФНП-альфа в крові та передньокамерній рідині у 
пацієнтів з увеїтами [50]. При лікуванні увеїту ада-
лімумабом (повністю гуманізоване моноклональне 
антитіло до ФНП-альфа) встановлений позитивний 
вплив на якість життя хворих з увеїтом та ювеніль-
ним артритом, підвищення фізичної активності, 
емоційного стану [51].  

Призначення моноклональних антитіл при хро-
нічних риносинуситах з назальним поліпозом. З 
цією метою в фармакотерапію риносинуситів був 
включений омазулізумаб. У процесі лікування вста-
новили вплив препарату на IgE, ІЛ 4, 5, 13. Встано-
влена доцільність включення препарату в схеми 
лікування [52]. 

Моноклональні антитіла в онкології. З по-
чатку ХХІ сторіччя значно збільшився об’єм знань 
в галузі онкології. Успішні відкриття окремих меха-
нізмів канцерогенезу методами молекулярної онко-
логії, дозволяє онкологам використовувати новий 
напрям терапії – таргетний. До сучасного часу в 
традиційній медицині головним чином застосовува-

ли синтетичні препарати, які як правило діяли на 
клітинному рівні, маючи низьку специфічність до 
певних білкових структур.  

Одним з останніх напрямків в фармакології є 
створення біофармацевтичних агентів, отриманих 
в живих організмах, які здійснюють свій вплив на 
регуляцію системи переважно позаклітинно. Вплив 
цих агентів специфічний по відношенню до певних 
мішеней, тому механізм дії подібних препаратів 
має назву «таргетний» (від англ. target – мішень). 
За хімічною будовою таргетні засоби поділяють: на 
антитіла та «малі молекули». «Малі молекули» - 
імунізація тварин, зазвичай мишей. Отримана нова 
клітина, що від В-лімфоциту взяла специфічність 
по відношенню до конкретної антигенної детермі-
нанти, а від мієлоїдної – безсмертя та здатність 
продукувати імуноглобуліни одного класу, назива-
ється гібридом. Її можна вміщувати в організм ми-
ші, де вона перетворюється на пухлину, що проду-
кує моноклональні антитіла, які накопичуються в 
асцитній рідині, або тримати в умовах культури 
клітин in vitro, напрацьовуючи потрібну кількість 
моноклональних антитіл. В подальшому такі моно-
клональні антитіла підлягають очищенню різними 
методами і їх застосовують або як діагностичний 
інструмент, або у вигляді фармпрепарату.  

В останні роки досягнутий успіх в лікуванні па-
цієнтів зі злоякісними пухлинами завдяки розробці 
препаратів цілеспрямованої дії. Вважається, що 
мішенями таргетної терапії є молекули, які відігра-
ють важливу роль в трансформації клітин та визна-
чають властивість і ступінь злоякісності пухлин. 
Однією з подібних мішеней є рецептор епідермаль-
ного фактору росту 2-го типу, експресія якого спо-
стерігається при раку молочної залози, кишечнику, 
стравоходу, сечового міхура [53].  

Людські епідермальні рецептори зазначають 
абревіатурою HER (Human Epidermal Receptor). 
Вони розташовані на мембранах клітин нормаль-
них тканин і пухлин. Кількість HER-рецепторів в 
пухлинах перевищує їх кількість в нормальних тка-
нинах. HER-рецептори (рецептори росткових фак-
торів) регулюють постійну активацію сигнальних 
шляхів, що сприяє пухлинним клітинам вступу в 
нові мітотичні цикли, підвищуючи стійкість до різ-
них впливів. 

Лікувальна стратегія таргетної терапії предста-
влена в декількох варіантах. Вона може бути спря-
мована на інгібування позаклітинного домена, на-
приклад, препаратом трастузумаб (герцептин), 
який являє рекомбінантні гуманізовані монокло-
нальні антитіла (anti_HER-2-monoclonal antibodies), 
що з високою вибірковістю зв’язуються з позаклі-
тинним доменом рецептору (HER-2). Вказані анти-
тіла отримують методом генної інженерії завдяки 
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переносу ділянок мишиного anti_HER-2-monoclonal 
antibodies у фрагмент людського IgG.  

Найбільш відомим препаратом для лікування 
раку молочної залози серед таргетних лікарських 
засобів вважають трастузумаб в зв’язку з високою 
частотою експресії HER-2 в клітинах залози. При 
цьому його дію зв’язують з декількома механізма-
ми. Отримані дані на клітинних лініях свідчать про 
пригнічення HER-2-залежного сигнального каскаду 
після зв’язування рецептору. Дія трастузумаба 
спрямована на позаклітинну частину рецептору 
HER-2. Трастузумаб запобігає гідролізу рецептору-
мішені та утворенню його гіперактивного фрагмен-
ту, який має назву p95HER2. Терапевтичним ефек-
том вважають стимуляцію антитілозалежної клітин-
ної цитотоксичності [54–56]. При проведенні клініч-
них випробувань встановлено, що підключення 
введення трансузумабу за показниками фармакокі-
нетики та ефективності не поступається стандарт-
ному введенню. Визначений також профіль токсич-
ного впливу трансузумабу. Незважаючи на те, що 
терапія метастазуючого раку молочної залози тра-
стузумабом в комплексі з іншими хіміотерапевтич-
ними засобами підвищила ефективність лікування, 
розроблюються нові терапевтичні стратегії, дію 
яких зв’язують з іншим фрагментом позаклітинного 
домена HER (субдоменом 2). 

Іншим варіантом позаклітинного домену є про-
тидія димералізації HER-рецептору, головним чи-
ном HER-3(HER-dimerization inhibitor). Цей меха-
нізм – основа таргетного впливу препарату перту-
зумаб – гуманізованих моноклональних антитіл, які 
пригнічують зв’язок HER-2-рецепторів з іншими 
рецепторами HER-сім’ї. Пертузумаб також стиму-
лює антитіло-залежну клітинну цитотоксичність. 
Зараз розроблені нові препарати цетуксимаб і паі-
нтумумаб, які призначають в комбінації з традицій-
ною хіміотерапією для лікування метастатичного 
колоректального раку [57, 58]. 

Тривалий час клітинам пухлини надавали повну 
самостійність. Думали, що трансформований клон 
проліферує сам по собі, а всі останні елементи пух-
лини (строма, судини, фібробласти) є лише пасив-
ними допоміжними компонентами. Американський 
вчений хірург-онколог Yudan Folkman припустив та 
експериментально довів, що клітини пухлини мо-
жуть сформувати клінічно розпізнаваєме утворення 
лише тоді, коли вони продукують фактори неоангіо-
генезу. Таким чином, формування судинної сітки 
пухлини відбувається не саме по собі, а за рахунок 
активних керуємих трансформованими клітинами 
біологічних процесів. Сучасно ідентифіковано деся-
тки факторів, що провокують або інгібують ангіоге-
нез. Розробка ангіогенних препаратів вважається 
одним з самих перспективних напрямків в онкології.  

Одним з найбільш серйозних онкологічних за-
хворювань є рак яєчників, що пов’язують з високою 
продукцією клітинами яєчників фактору росту ен-
дотелію судин (VEGF). Саме пониження експресії 
VEGF асоціюють зі зменшенням тривалості життя і 
тому в комплексну терапію раку яєчнику включа-
ють бевацизумаб, що собою являє рекомбінантне 
гуманізоване моноклональне антитіло до VEGF, 
зв’язує і нейтралізує біологічно активну лізоформу 
фактору росту ендотелію. Препарат показав пози-
тивний вплив при включенні в комплексну фарма-
котерапію пацієнтів з поганим прогнозом в різних 
клінічних ситуаціях [59–62]. Встановлена ефектив-
ність бевацизумабу при лікуванні прогресуючого 
метастатичного раку товстого кишечника при мета-
статичному колоректальному раці. Застосування 
бевацизумабу пов’язане з розвитком напрямку за-
стосування препаратів, які блокують неоангіогенез 
в пухлинах.  

Саме в регуляції переходу анаваскулярної фа-
зи росту пухлин в васкулярну велике значення має 
фактор росту ендотелію судин (VEGF), який також 
підвищує проникність стінки капілярів та сприяє 
розповсюдженню пухлини через кровоносні та лім-
фатичні судини. Особливо ефективно застосуван-
ня бевацизумабу зі стандартним режимом хіміоте-
рапії – оксиплатин [63]. Був встановлений позитив-
ний ефект сполучення бевацизумабу з різними 
режимами хіміотерапії, які призначали при лікуван-
ні хворих раком яєчників, недрібноклітинним раком 
легень, прогресуючим колоректальним раком [53]. 

В таргетній терапії також можливий безпосе-
редній вплив на внутрішньоклітинний тирозинкіназ-
ний домен рецептору HER-2 завдяки застосуванню 
препарату лапатиніб (тайверб). Цей пероральний 
препарат - подвійний інгібітор тирозинкіназних ре-
цепторів HER1/HER2. Він блокує активацію рецеп-
тору, перериваючи передачу сигналів всередину 
клітини. Попередження активації обох рецепторів 
дає можливість ефективного застосування препа-
рату при HER-2 пухлинах, резистентних до трасту-
зумабу (герпентину). Більш повними препаратами 
є інгібітори PARP-білку, що бере участь в процесах 
відновлення пошкодженої ДНК і є дуже активним в 
пухлинних клітинах. Блокада PARP-білку запускає 
так звану запрограмовану смерть клітин (апоптоз). 
Препарати даної групи (ініпариб, олапариб, веліпа-
риб) необхідно призначати у випадках, коли внаслі-
док змін (мутації генів BRCA-1, BRCA-2) пухлина 
молочної залози не має всіх трьох видів головних 
рецепторів (HER-2, ER, PR). 

Призначення молекулярно-генетичного тесту-
вання відкриває новий етап. Не так давно з’яви-
лась унікальна технологія – повногеномне скану-
вання. Воно дозволяє виявити аномалії, що  
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містить пухлина. Такі тести проводять в рамках 
дослідження. Однак планується, що повногеномне 
сканування ввійде в практику через 3–5 років. Це 
значною мірою допоможе лікарям підбирати індиві-
дуальне лікування кожного пацієнта. Коли в пухли-
ні товстої кишки є нестандартна мутація, то в про-
цесі лікуванні цей хворий отримує нестандартне 
лікування, в залежності від типу мутації, а не від 
органу, який уражений раком.  

Вважають, що подібний підхід буде проривом 
десятиріччя, як у свій час відбулася розробка тар-
гетних препаратів. Лімфома Ходжкіна є однією з 
злоякісних утворень, що вважають курабельним. 
Особливу увагу звертають на препарати, які поси-
люють через сигнальні шляхи вплив на фактор 
некрозу пухлин альфа. РД-1 є рецептором, що бе-
ре участь в негативній регуляції імунної відповіді 
шляхом пригнічення активації Т-лімфоцитів. Цей 
рецептор експресується Т і В-лімфоцитами. Ніво-
лумаб та рембролізумаб – моноклональні антитіла, 
що зв’язуються за РД-1 рецепторами на Т-клітинах 
і переривають негативний сигнал, індукований  
РД1-лігандами, РД1/РЮ1,2 для відновлення пропу-
хлинної активності клітин.  

В практиці широко застосовують комбінації з 
брентуксимабом. Відомі комбінації з інгібіторами В-
клітинного рецептора ібрутиніб та інші комбінації – 
лепалідомід, інтилілумат [64]. 

На сьогодні прогрес в лікуванні раку підтвер-
джують цифри статистики, адже 30% захворювань 
виліковують повністю. Значно поліпшилися резуль-
тати лікування хворих з розповсюдженням пухлин-
ним процесом. За останні 20 років тривалість жит-
тя хворих з метастатичним раком товстої кишки 
збільшилася в середньому в 4 рази. Подібні тенде-
нції спостерігаються для цілого ряду новоутворень. 
У результаті кожен другий хворий раком встигає 
дожити до другої «природної» смерті. Онкологічні 
захворювання, навіть коли не лікуються повністю, 
можуть стати хронічними, такі як цукровий діабет, 
артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, 
тобто ті, які не потрібно контролювати, але з якими 
можна жити. З розвитком молекулярної онкології 
принципово змінився підхід до розробки нових за-
собів протипухлинної терапії. В якості мішеней ви-
ділили молекули, які є специфічними для клітин 
пухлин та які беруть участь в процесі підтримки 
злоякісного режиму. Розробка інгібіторів цих міше-
ней прийняла цілеспрямований, загальноприйня-
тий характер.  

Завдяки інтенсивному дослідженні за останні 
15 років в клінічну практику були впроваджені біль-
ше двох десятків специфічних молекулярних інгібі-
торів. Ще більше сотні таргетних препаратів сучас-
но проходять різні стадії клінічних випробувань, 

продовжується розробка нових препаратів монок-
лональних антитіл. В експериментах доказана 
ефективність препаратів моноклональних антитіл 
проти збудників мікозів, паракокцидіомікозів.  

Розробляються нові препарати моноклональ-
них антитіл. Цікавим вважається створення препа-
ратів для лікування на підставі моноклональних тіл 
до кальцитокіну. В експерименті на щурах встанов-
лена ефективність комбінації моноклональних ан-
титіл до конексину-43, темозинаміду в сполученні з 
гама-опроміненням при гліомі. Відмічено гальму-
вання росту пухлин різної локалізації та збільшен-
ня виживаності тварин [65-68]. 

Моноклональні антитіла в якості антидотів 
до нових пероральних антикоагулянтів. У зв’яз-
ку з широким впровадженням нових антикоагулян-
тів, таких як дабігатран, ривароксабан, апіксабан, 
едоксабан, в післяопераційному періоді хворим з 
венозною тромбоемболією, фібриляцією перед-
сердь, а також можливістю розвитку кровотеч, з’яв-
илася необхідність у застосуванні антидотів до цих 
лікарських засобів [69].  

Одним з перших був досліджений специфічний 
антидот до прямого інгібітору тромбіну дабігатрану 
під назвою ідаруцизумаб. Ідаруцизумаб є фрагмен-
ти моноклонального антитіла (Fab), що зв’язує да-
бігатрин в 350 разів сильніше, ніж дабігатран зв’я-
зується з тромбіном. При цьому антидот зв’язуєть-
ся з вільним та тромбін-зв’язаним дабігатраном. 
Ідаруцизумаб незворотньо зв’язує метаболіти дабі-
гатрана – глюкуромід, ідаруцизумаб. Ідаруцизумаб 
не має тромбіноподібної дії, не зв’язується V,  
VII,XIII факторами згорання, фібриногеном, факто-
ром фон Вілебранту, протеїном С та протеаз-
активуємим рецептором. Він не впливає на згор-
тання крові і функцію тромбоцитів [70–73]. Сучасно 
ідаруцизумаб схвалений для застосування в клініч-
ній практиці США і ЄС як специфічний препарат, 
який нейтралізує антикоагулянтну дію дабігатрану. 
При передозуванні прямих інгібіторів Х-а фактору 
(фондапаринуксу та низькомолекулярних гепари-
нів) призначають андексанет альфа (аннекса), що 
являє собою неактивний модифікований людський 
Х-а фактор і безпосередньо блокує дію прямих 
коагулянтів. Андексат альфа також блокує здіб-
ність непрямих інгібіторів Х-а фактору зв’язуватися 
з антитромбіном ІІІ і нівелює їх антикоагулянтний 
ефект. Механізм антидотної дії андексанету альфа 
пов’язаний з тим, що молекула андексанету альфа 
являє молекулу каталітично неактивного модифі-
кованого людського рекомбінантного Х-а фактору, 
в якому в каталітичному центрі амінокислота серії 
замінена на аланін і тому втрачає здібність розще-
плювати протромбін: крім того, у андексанету аль-
фа видалена ділянка, що містить GLA-домени, без 
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яких модифікований Х-а фактор не може зв’язати-
ся, вбудовуватися в протромбіновий комплекс та 
мати прокоагулянтну дію. Білок також додатково 
може бути модифікований для пониження імуно-
генності. Андексанет альфа також блокує актив-
ність інгібітору тканьового активатору фібриногену 
і підвищує рівень протромбіну 1,2, комплексу тром-
бін-антитромбін, Д-димеру [74].  

Моноклональні антитіла в нефрологічній 
практиці. В нефрології стали застосовувати перше 
химерне моноклональне антитіло проти СД20 при 
вовчаночному нефриті з 2010 року. Найкращі пока-
зники лікування відмічені у хворих зі зниженим 
мембрано-проліферативним вовчаночним нефри-
том, що свідчить про можливість застосування пре-
парату при важких рефрактерних випадках вовча-
ночного нефриту [76]. Ритуксимаб також застосо-
вували при мембранозній нефропатії, що вело до 
зменшення протеінурії і поліпшенню імунопатоло-
гічних змін.  

Саме мембранозна нефропатія є провідною 
причиною нефротичного синдрому та характеризу-
ється відкладанням імунних комплексів в субепіте-
ліальному просторі клубочків, що веде до потов-
щення їх базальної мембрани. При виникненні не-
фротичного синуроліну лікування ратуксимабом 
було успішним [77]. Рітуксимаб також був ефектив-
ним у значній частині пацієнтів з стероїдорезис-
тентним та стероїдзалежним нефрологічним синд-
ромом [78].  

Ритуксимаб також призначають при трансплан-
тації нирок для зниження анти АВО або антитіл до 
HLA (Human leucocyte antigen) і запобігання гостро-
го опосередкованого антитілами відторгнення та 
після-трансплантаційного лімфопроліферативного 
захворювання [79]. 

Ритуксимаб був першим моноклональним ан-
титілом проти СД20. Рецептор СД20 визначений 
на поверхні В-клітин та на стадії пре-В-клітин, не 
експресується в інших тканинах та не визначається 
на В-клітинах після їх диференціювання. СД20 грає 
роль в переносі Са2+ через плазматичну мембра-
ну, підтримуючи внутрішньоклітинну концентрацію 
Са2+, що веде до активації В-клітин. Тому меха-
нізм дії ритуксимабу пояснюють його взаємодією з 
рецептором СД20 та елімінацією В-клітин. Це може 
реалізуватися за рахунок комплементзалежної та 
антитіло залежної клітинної токсичності, а також 
індукції апоптозу [80-82]. 

Буросумаб, що являє людське моноклональне 
антитіло, призначається для лікування генетичного 
захворювання Х-зв’язаної гіпофосфатемії (XLН). У 
пацієнтів з XLН є мутація гену РНЕХ, який являє 
фосфатрегулюючий ген з гомологією до ендопеп-
тидаз на Х-хромосомі. У цих пацієнтів змінена сис-

тема контролю за фосфатом, що веде до підви-
щення екскреції фосфатів та хронічного виснажен-
ня фосфату нирки, гіпофосфатемії та дефекту кіст-
кової мінералізації, яка проявляється як рахіт, осте-
омаляція. Моноклональні антитіла препарату буро-
сумаб впливають на фактор росту фібробластів 23 
(FGF-23), що знижує рівень фосфатів в нирці шля-
хом ниркової екскреції. Інгібування надмірної актив-
ності FGF23 сприяє збільшенню тубулярної реаб-
сорбції фосфатів та підвищенню концентрації 1,25-
гідроксивітаміну Д в сироватці. При захворюваннях 
нирок, які виникають у хворих з ревматоїдним арт-
ритом, що пов’язані з вторинним амілоїдозом, гло-
мерулонефритом, васкулітом ниркових судин або 
ускладненнями лікарської терапії, призначають 
антагоністи фактору некрозу пухлин альфа (TNFα).  

Адалімумаб (Хуміра) являє повністю людські 
моноклональні тіла та інфліксимаб (ремікейд) – 
химерні моноклональні антитіла, володіють ефек-
тивністю при гломерулонефриті у хворих з ревма-
тоїдним артритом. Препарати стабілізують функ-
цію нирок, зменшують протеїнурію у хворих з сте-
роїдним фокально-сегментарним гломерулоскле-
розом [83]. Хворим з гломерулонефритом призна-
чають препарат абатацепт (оренція), що є розчин-
ним білком людини, який складається з позаклітин-
ного домену CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte Ag4), 
який пов’язаний з модифікованим Fe-фрагментом 
людського IgI. Абатацепт блокує костимуляцію Т-
клітин шляхом зв’язку з СД80/СД86, інгібує наступ-
ні імунні ефекторні механізми (прозапальні цитокі-
ни, аутоантитіла). Селективна інгібіція Т-лім-
фоцитів веде до блоку синтезу прозапальних цито-
кінів, які здатні до імуногенезу результати призна-
чення абатацепт при фокально-сегментарному 
гломерулосклерозі [84]. 

Фрезолімумаб (людські моноклональні антиті-
ла) призначають для лікування фокально-сег-
ментарного гломерулосклерозу, раку (рак нирки, 
меланома), ідіопатично легеневого фіброзу. Пре-
парат нейтралізує з ізоформи трансформуючого 
фактору росту бета (TGF-β), а самі TGF-β1,  
TGF-β2, TGF-β3, які модулюють проліферацію, 
диференціацію, апоптоз, адгезію та міграцію різних 
типів клітин. Вважають, що застосування фрезолі-
мумабу має захисний вплив при фокально-
сегментарному гломерулосклерозі на функцію ни-
рок [85]. Епратузумаб (гуманізоване моноклональ-
не антитіло), спрямоване проти СД22, як присутні 
на материнських В-клітинах. Препарат веде до 
значного пониження кількості В-клітин. Ці антитіла 
застосовують при системному червоному вовчаку, 
коли пошкоджуються нирки, що пов’язано з акуму-
ляцією гломерулярних імунних комплексів, які ура-
жають гломерули та нирковий тубулоінтерстиціум. 
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Застосування препарату зупиняє хронічне рубцю-
вання паренхіми нирки [86].  

Екулізумаб являє собою гуманізоване монок-
лональне антитіло Ig2/4 каналу. Механізм дії цього 
засобу пов’язують з інгібуванням розщеплення С5 
до С5а та С5в, утворюючи комплекс термінального 
комплементу С5в-9, що веде до блокування ком-
плементзалежного клітинного лізису. Препарат 
застосовують для лікування атипічного уремічного 
синдрому, який є однією з тромботичних мікроангі-
опатій, пов’язаний з генетичними дефектами, не-
вірною регуляцією системи комплементу [87]. 

Моноклональні антитіла як гіполіпідемічні 
засоби. Незважаючи на широке призначення гіпо-
ліпідемічних засобів групи статинів останніх поко-
лінь для поліпшення рівня холестерину ЛПНЩ та 
профілактика серцево-судинних захворювань, ці 
хвороби залишаються провідною причиною смерті 
в усіх країнах світу. Розробка інноваційних біотех-
нологічних препаратів на основі гуманізованих ан-
титіл відкрило нову еру лікування атеросклерозу і 
застосування гіполіпідемічної терапії [88]. Відомо, 
що однією з перспективних мішеней для впливу на 
холестерин ліпопротеїдів низької щільності може 
служити протеінова конвертаза субтилізин-
кексинового типу 9 (PCSK9). Цей фермент синтезу-
ється в печінці, нирках, тонкому кишківнику та відіг-
рає значну роль в деградації рецептора ліпопротеї-
дів низької щільності в печінці. Висока специфіч-
ність антитіл дозволила прогнозувати їх ефекти. 
Були отримані повністю гуманізовані людські анти-
тіла специфічні до PCSK9. Гіполіпідемічний ефект 
цих засобів (пониження рівня ХСЛПНЩ на 60% від 
висхідного рівня) здійснювався через утворення 
імунного комплексу з циркулюючого в плазмі моле-
кулою PCSK9, що запобігає утворенню комплексу з 
рецептором ЛПНЩ. 

Роль протеінконвертази субтилізину кексину 9 
типу була стверджена кількома відкриттями. Пер-
шим було встановлення того, що гетерозиготні 
форми специфічних місенс-мутацій PCSK9 викли-
кають аутосомно-домінантну гіперхолестеринемію. 
Надалі показали, що надмірна експресія PCSK9 у 
лінії мишей викликає аутосомно-домінантну гіпер-
холестеринемію з клітинами гепатоми людини при-
водила до пониження вмісту рецепторів до ЛПНЩ. 
Надлишок PCSK9 не впливав на синтез рецепторів 
до ЛПНЩ, але викликав різке зменшення деграда-
ції зрілих рецепторів до ЛПНЩ та попереднику ре-
цептору до ЛПНЩ. Крім того, встановлено, що ре-
комбінантний PCSK9 людини, що був введений 
внутрішньовенно мишам або експресований в печі-
нці мишей, понижує рівень рецепторів до кількох 
позапечінкових тканин, в тому числі кісткової тка-
нини, нирок, найбільше легенів [89]. 

Призначення препарату вело до наступного 
підвищення кількості функціонуючих рецепторів 
ЛПНЩ. Завдяки більш благодійному профілю без-
печності препарат на основі повністю гуманізова-
них моноклональних антитіл (еволокумаб та аліро-
кумаб) впроваджено в клінічну практику. Еволоку-
маб був ефективний у хворих з гомо- та гетерози-
готною формами гіперхолестеринемії, його прийом 
призводить до регресії атеросклеротичної бляшки. 
Прийом еволокумабу встановив, що тривалий гіпо-
ліпідемічний ефект препарату не став слабшим, не 
асоціювався з ризиком розвитку ускладнень, не 
порушував нейрокогнітивну функцію [90-91]. Гіполі-
підемічний ефект алірокумабу був співставлений з 
ефектом евалокумабу. Алірокумаб приймають зі 
статинами та езетимібом. Алірокумаб стійко на 
61% понижує рівень холестерину ЛПНШ, ризик 
серцево-судинних ускладнень на 48% [92, 93]. 
Більш новим препаратом є евінакумаб, який ще 
досліджується. Призначення алірокуабу в дозі  
150 мг/гр. на добу пацієнтам з гетерозиготною сі-
мейною гіперхолестеринемією або без неї з рівнем 
холестерину ЛПНЩ більше 100 мг/мл на фоні мо-
нотерапії статинами або в комбінації з езетимібом 
в дозі 150 мг 1 раз на 2 тижні привело до понижен-
ня рівня холестерину ЛПНЩ на 69,6% через 12 
тижнів, порівняно з групою плацебо (5,7%) [94]. 

Моноклональні антитіла при біологічній 
терапії бронхіальної астми. При тяжкій бронхі-
альній астмі рекомендована комбінована фармако-
терапія, в тому числі з включенням біологічних 
препаратів, зокрема гуманізованих моноклональ-
них антитіл до імуноглобуліну Е (омалізумаб) і гу-
манізованих моноклональних антитіл до інтерлей-
кіну 5 (менолізумаб і реслізумаб). Омалізумаб був 
першим біологічним препаратом, рекомендованим 
для лікування тяжкої алергічної бронхіальної аст-
ми, обумовленої дією імуноглобуліну Е. Це гумані-
зоване моноклональне антитіло до FеeRl-зв’я-
зуючого домену людських IgE. Селективно зв’язую-
чись з вільними молекулами IgE, омалізумаб пере-
шкоджає їх об’єднанню зі специфічними рецепто-
рами, передусім високо афінними рецепторами 
(FeeRI) на тучних клітинах, базофілах, лейкоцитах. 
Це веде до пригнічення експресії вказаних рецеп-
торів на клітинах і зрештою до зниження експресії 
медіаторів алергічного запалення та його редукції 
[95]. Меполізумаб – препарат гуманізованих монок-
лональних антитіл до інтерлейкіну-5, який селек-
тивно інгібує еозинофільне запалення, редукує 
кількість еозинофілів, як у мокротинні, так і в крові, 
зв’язуючись з ІЛ-5, меполізумаб перешкоджає  
його взаємодії з рецептором ІЛ-5R, тим самим бло-
куючи ефекти ІЛ-5, незважаючи на зменшення ео-
зинофілів в мокротинні і крові, не було виявлено 
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значущого ефекту препарату на перебіг бронхіаль-
ної астми. Але у подальшому дослідженні встанови-
ли позитивний ефект меполізумабу на перебіг брон-
хіальної астми, оцінивши стероїд-спаринговий 
ефект меполізумабу у хворих з підвищеним рівнем 
еозинофілів у мокротинні, незважаючи на лікування 
преднізолоном та інгаляційними кортикостероїдами.  

Реслізумаб також препарат моноклональних 
гуманізованих антитіл до ІЛ-5-індукованій активації 
еозинофілів. Порівняно з групою плацебо реалізу-
маб значно покращував функцію легенів та викли-
кав тенденцію до покращення контролю бронхіаль-
ної астми. Ці ефекти більш виражені у хворих бро-
нхіальною астмою з назальними поліпами, при 
яких еозинофільне запалення більш значуще. 

Бепралізумаб – гуманізоване моноклональне 
антитіло проти рецептору ІЛ-5Rα, тобто його спе-
цифічного α-ланцюга. Клінічне дослідження показа-
ло значуще зниження рівня еозинофілів у мокро-
тинні та слизовій оболонці дихальних шляхів, кіст-
ковому мозку й периферичній крові. 

Лебрикізумаб – гуманізоване моноклональне 
тіло класу IgG4 до ІЛ-13. Цей інтерлейкін впливає 
на різні клітини, в тому числі епітеліальні, сприяючи 
секреції ними матриксних протеїнів, одним з яких є 
періостин. Він стимулює епітеліальні клітини і фіб-
робласти, знижує еластичність бронхіального епіте-
лію, сприяє ремоделюванню дихальних шляхів. 

Тралокінумаб – препарати моноклональних 
антитіл до ІЛ-13, що належить до IgG4, які здатні 
пригнічувати еозинофілію дихальних шляхів, пок-
ращувати функцію легенів. 

Дупілумаб – препарат повністю людських мо-
ноклональних антитіл до α-субодиниці ІЛ-4 рецеп-
тора, здатних блокувати активність ІЛ-4, ІЛ-13. Не-
зважаючи на застосування інгаляційних глікокорти-
коідів та бета-адреноблокаторів у хворих з підви-
щеним рівнем еозинофілів в крові і мокротинні за-
вдяки застосуванню дупілумабу виявлено вираже-
не зниження частоти загострень та сприятливий 
профіль безпечності препарату. 

Заключення. Таким чином, завдяки досягнен-
ням генної інженерії був отриманий новий клас 
препаратів моноклональних антитіл. Ці препарати 
сприяли розробці схем лікування аутоімунних, он-
кологічних захворювань. Моноклональні антитіла 
стали застосовувати при розсіяному склерозі, хво-
робі Альцгеймера, в кардіологічній, гастроентеро-
логічній клініках, що підвищило ефективність ліку-
вання. Продовжується розробка нових препаратів 
моноклональних антитіл, особливо тих, що можна 
призначити як елемент радіо- та імунотерапії [96]. 

Перспективи подальших досліджень.  
Збір відомостей про препарати антитіл з протимік-
робним, протигрибковим, протипротзойним ефек-
том. 
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УДК 615.832-0042-08-0018 
СПЕКТР ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТІИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
Зайченко А. В., Горчакова Н. А., Шумейко Е. В., Клименко Е. В., Ходаковская О. В. 
Резюме. Принципиально новый класс препаратов моноклональных антител был получен благодаря 

генной инженерии. Моноклональные антитела – это белковые молекулы, которые распознают свои ми-
шени избирательно и эффективно. По происхождению моноклональные антитела разделяют на мыши-
ные, химерные, гуманизованные, человеческие. Чаще их разделяют по назначению. Спектр применения 
моноклональных антител широкий. Благодаря их внедрению повысилась эффективность лечения  
заболеваний, в том числе тех, которые были неизлечимыми. Моноклональные антитела назначают для 
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лечения аутоимунных и воспалительных заболеваний (ревматизм, псориаз), онкологических заболева-
ний, в том числе опухолей и заболеваний крови. 

Разработанные препараты моноклональных антител для лечения рассеянного склероза, болезни 
Альцгеймера, остеопороза, язвенного колита и болезни Крона, бронхиальной астмы. Моноклональные 
антитела рекомендуют как антидоты антикоагулянтов и гиполипидемические средства. Среди имунно-
тропных препаратов (лечение ревматизма, псориаза) основных групп считают ингибиторы фактора нек-
роза опухолей альфа, такие как инфликсимаб. При заболеваниях кишечника (язвенный колит, болезнь 
Крона) с успехом назначают антагонисты интегринов – трансмембранных белков рецепторов, которые 
выражаются на поверхности многих типов клеток, включая лимфоциты. Разные альфа и бета субъедини-
цы интегрина формируют соединения с разными функциями. Из этой группы успешно применяют ведо-
лизумаб. При лечении рассеянного склероза рядом с интерфероном рекомендуют окрелизумаб, который 
способен экспрессироваться на пре-В-клетках и зрелых В-клетках. В онкологии выделяют несколько тар-
гетних мишеней к моноклональным антителам. Одной из подобных мишеней является рецептор эпидер-
мального фактора роста 2-го типа, экспрессия которого наблюдается при раке молочной железы. Извест-
ным препаратом для лечения рака молочной железы среди таргетних лекарственных средств является 
трастузумаб (рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело). Для лечения бронхиальной 
астмы назначают омализумаб (гуманизированное моноклональное антитело к иммуноглобулину Е). Как 
антидот антикоагулянта дабигатрама известен идацирузумаб (фрагмент моноклонального антитела), а 
как гиполипидемическое средство в практической медицине был внедрен ингибитор пропротеиновой 
конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 – алирокумаб. Продолжается разработка новых препаратов 
моноклональных антител, особенно тех, которые могут быть компонентами радио- и иммунотерапии. 

Ключевые слова: моноклональные антитела, происхождение, механизм, спектр действия, назначе-
ние. 

 

UDC 615.832-0042-08-0018 
Spectrum of Pharmacological Activity of Monoclonal Antibodies 
Zaychenko A. V., Gorchakova N. A., Shumeiko O. V., Klymenko O. V., Khodakivska O. V. 
Abstract. The principal new class of monoclonal antibodies was obtained thanks to gene engineering. The 

monoclonal antibodies are the proteins molecules that find their target separately and effectively. By the origin 
the monoclonal antibodies are divided into mice, chimer, humanize and human. More often they are divided into 
prescriptions. Spector of the monoclonal antibodies is wide. Thanks to their inculcation the treatment of incur-
able diseases has been improved effectively. The monoclonal antibodies are prescribed for the autoimmune and 
inflammatory diseases treatment (rheumatism, psoriasis), neoplastic diseases, including tumors and the blood 
diseases. The drugs for treating multiple sclerosis, Alcheimer disease, osteoporoses, ulcerative colitis, the 
Crohn disease, and bronchial asthma were inoculated.  

The monoclonal antibodies are recommended as anticoagulants antibodies, hypolipidemic drugs. Among 
the drugs for rheumatism and prostatic treatment one of the main groups is the inhibitors of the tumor necrosis 
factor alpha, such as infliximab. In the diseases of intestines (ulcerative colitis, the Crohn disease) the integrines 
antagonists are successfully prescribed. The integrines are the transmembrane proteins receptors that are ex-
pressed on the antigens surfaces of many cells types including lymphocites. Different alpha and beta submits of 
integrines form compounds with the different functions. From this group vedozulimab is used successfully.  

In the multiple sclerosis treatment together with interferons ocrelizumab is recommended because it has 
properties for expression on the pre-B-cells and mature B-cells. In the oncology the monoclonal antibodies are 
produced. The receptor of epidermal factor of growth of the 2-nd typr is such type, expression of which is ob-
served in the breast tumor. Trastuzumab is the famous drug for the breast cancer treatment. It is the recombi-
nant humanize monoclonal antibody. Omalizumab is prescribed for the bronchial asthma treatment (humanize 
monoclonal antibody to immunoglobuline E). It is known that idaciruzumab (a fragment of the monoclonal anti-
body) is an anticoagulant dabigatran antidote. The inhibitor of convertase subtylisine-xexine type 9 alirocumab 
was inoculated as a hypolipidemic drug. The elaloratina of the new drugs of the monoclonal antibodies is contin-
ued especially of those that may be component of radio- and immune therapy. 

Keywords: monoclonal antibodies, origin, mechanism, spectrum of action, prescription. 
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У статті проаналізовані сучасні відомості про 
онтогенетичні особливості становлення структурно-
функціональної одиниці нирки. Розглянуто питання 
закладки і формування протитечійної системи нир-
ки. Як відображення філогенезу органів сечової 
системи і сечовидільних шляхів показано процес 
формування та диференціювання зачатків нефро-
ну, що відбувається шляхом скупчення метанеф-
рогенних клітин із подальшою їх трансформацією 
та диференціюванням. У процесі ембріогенезу спо-
чатку виокремлюється ниркове тільце та дисталь-
ний каналець, і лише потім – проксимальний. За-
кладка клубочків капілярів відбувається шляхом 
інтраорганного гемангіогенезу, після того як позао-
рганні артеріальні судини проникають у товщу за-
кладки метанефроса та віддають 1–2 порядки сво-
їх гілок. Структури закладки судинного і канальце-
вого полюсів ниркового тільця перебувають у без-
посередній близькості. При подальшому форму-
ванні канальцевої частини нефрону утворюється 
петля, яка розташовується вздовж збірної ниркової 
трубочки та дренує відповідний нефрон. Цей відділ 
отримає назву дистального ниркового канальця і 
висхідної частини петлі нефрону.  

Доведено, що клітинна проліферація плода 
залежить від добових коливань концентрації мела-
тоніну – ключової молекули адаптації до зміни дня 
і ночі. Проліферація клітин епітелію вище в нічні 
години і нижча впродовж дня, що віддзеркалює 
ритм продукції мелатоніну. Проліферативна актив-
ність клітин кісткового мозку, мієлоїдних і еритроїд-
них клітин підпорядкована циркадіанному ритму. 

Відомо, що мікроРНК виконують важливу функ-
цію у забезпеченні ритмів фізіологічних та біохіміч-
них процесів у нирках та ключову роль у синхроні-
зації біологічних процесів, тому як регулятори шви-
дкості синтезу клітинних білків, мікроРНК здатні 
моделювати як значення Tcd, так і реактивність 
фазово-залежної відповіді біологічного годинника 
на вплив світла. У нирках доведено високий рівень 

експресії цілої низки різновидів мікроРНК: miR-192, 
miR0194, miR-122, miR-219, miR-132, що підлягає 
подальшому вивченню. 

Ключові слова: мікроРНК, ембріогенез, неф-
рон, мелатонін. 
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федри анатомiї, топографiчної анатомiї та опера-
тивної хiрургiї ВДНЗ України «Буковинський держа-
вний медичний унiверситет» «Особливостi морфо-
генезу та топографiї систем i органiв у пре- та пос-
тнатальному перiодах онтогенезу людини», 
№ державної реєстрації 0115U002769.  

Вступ. Перше десятиріччя ХХІ ст. ознаменова-
но бурхливим відкриттям у галузі молекулярної 
генетики – мікроРНК «мала РНК революція» – чи-
сельного класу некодуючих РНК. Основна їх функ-
ція полягає в РНК-інтерференції в цитоплазмі клі-
тин, що забезпечує регулювання активності меха-
нізмів трансляції різних білків шляхом впливу на 
мікроРНК та репресію трансляції останньої [7, 22]. 
Крім того, мікроРНК можуть взаємодіяти з ДНК ге-
нів безпосередньо і викликати їх репресію [4] чи 
виконувати роль стимуляторів процесу трансляції 
[27]. Завдяки участі мікроРНК у синтезі білків, ста-
ло відома їх регуляція певних етапів як ембріогене-
зу, так й онтогенезу в цілому [17, 28]. Існуючі відо-
мості істотно доповнюють знання щодо характери-
стики процесів розвитку функціональних систем 
організму в онтогенезі або системогенезі. 

Основна частина. Одним з провідних чинників 
нормального функціонування систем організму 
ссавців і людини є показник фізіологічної мобільно-
сті гомеостазу. Забезпечення цього, в основному, 
здійснюється ниркою. Як поліфункціональний ор-
ган, нирки крім видільної функції забезпечують 
осмо- та іонорегуляцію, беруть учать у підтриманні 
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оптимального рівня артеріального тиску, процесах 
дезамінування й утворення аміаку, синтезі біологіч-
но активних речовин і гормонів, еритропоезі, відіг-
рають метаболічну роль в обміні білків, жирів і вуг-
леводів, метаболізмі кальцію та ін. [10]. 

В ембріонів людини канальці первинної нирки 
закладаються на 4-му тижні, найбільших розмірів 
досягаючи до кінця 2-го місяця ембріонального 
розвитку. У цей же час починається розвиток мета-
нефроса (вторинної, тазової нирки), який функціо-
нує у другій половині пренатального періоду онто-
генезу. 

На 8–9-му тижнях внутрішньоутробного розвит-
ку вперше з’являються ознаки диференціювання 
ниркових канальців на проксимальний та дисталь-
ний сегменти [11].  

Як відображення філогенезу органів сечової 
системи і сечовидільних шляхів показано процес 
формування та диференціювання зачатків нефро-
ну. У процесі ембріогенезу спочатку виокремлюєть-
ся ниркове тільце та дистальний каналець, і лише 
потім – проксимальний [11]. 

Тонкі канальці розміщені між проксимальними і 
дистальними канальцями та вистелені малодифе-
ренційованими кубічними клітинами [2]. 

Закладка вторинних нирок відбувається впро-
довж 4-го тижня внутрішньоутробного розвитку 
(зародки 4,5–6,0 мм довжини) каудальніше і вентро-
медіальніше від первинних нирок. Спочатку на ме-
зонефральній протоці Вольфа утворюється мета-
нефричний (метанефротичний) дивертикул. Остан-
ній являє собою зачаток сечоводу і виникає безпо-
середньо над місцем впадання мезонефральної 
протоки у клоаку. В подальшому навколо сліпого 
кінця цього дивертикула накопичується метанеф-
рогенна тканина. Шляхом серії дихотомічних поді-
лів, виникають нефрогенні клітини, з яких розвива-
ються клубочок капілярів, проксимальний і дис-
тальний звивисті ниркові канальці та петля нефро-
на Генлє. 

На 8-му тижні внутрішньоутробного життя, коли 
дивертикул каналу Вольфа має 5–6 порядків гілок 
дихотомічного поділу з наявністю 20–40 кінцевих 
гілок, нефрогенні клітини формують скупчення, що 
примикають до ампули кожної гілки. В подальшому 
ці маси перетворюються в S-подібні ниркові тільця, 
верхній кінець яких з’єднується з ампулою зачатка 
сечоводу з утворенням сполучного сегменту, а ни-
жній розширюється і утворює капсулу Шумлянсько-
го-Боумена, всередину якої вростає кровоносна 
судина з утворенням клубочка капілярів [12, 16]. 

Слід зазначити, що закладка клубочків капіля-
рів відбувається шляхом інтраорганного гемангіо-
генезу, після того як позаорганні артеріальні суди-
ни проникають у товщу закладки метанефроса та 

віддають 1–2 порядки своїх гілок. Останні ще не 
досягають рівня закладки ниркового тільця. І лише 
коли закладка клубочка капілярів нефронів першої 
популяції чітко визначена, одна з гілок інтраорган-
них артерій спрямовується до раніше виниклої ін-
вагінації в закладці нефрону й анастомозує з капі-
лярами ниркового тільця, формуючи судинний по-
люс останнього. Характерним є те, що структури 
закладки судинного і канальцевого полюсів нирко-
вого тільця перебувають у безпосередній близько-
сті. Відбувається подальше формування канальце-
вої частини нефрону, який впродовж диференцію-
вання утворює петлю, остання розташовується 
вздовж збірної ниркової трубочки та дренує відпо-
відний нефрон. Цей відділ отримає назву дисталь-
ного ниркового канальця і висхідна частина петлі 
нефрону. Формування виносної клубочкової арте-
ріоли відбувається таким чином, що її гілки розта-
шовуються вздовж витягнутої канальцевої частини 
нефрону. Паралельно з процесами утворення ши-
рокої сітки анастомозуючих судин, які спрямову-
ються вздовж проксимального сегмента та низхід-
ної частини петлі Генлє і вздовж висхідної її части-
ни та дистального сегмента нефрону, відбувається 
формування зв’язків між цими системами анасто-
мозів. Гілки виносної клубочкової артеріоли, анас-
томозуючи між собою, розташовуються вздовж 
збірної ниркової трубочки, яка дренує відповідний 
нефрон. 

Число останніх поступово зростає; при цьому в 
людини утворюється близько 100 капілярних пе-
тель. Петля нефрону Генлє формується з S-подіб-
них структур, при цьому зростання їх довжини від-
бувається в декілька стадій: 1) розвиток нефрону; 
2) утворення аркад нефронів; 3) формування суб-
популяцій нефронів; 4) збільшення довжини ка-
нальців петлі Генлє за умов зупинки утворення 
нефронів [25]. 

Таким чином, закладка нефрону як такого, від-
бувається шляхом скупчення метанефрогенних 
клітин із подальшою трансформацією та диферен-
ціюванням його канальцевої частини. 

Закладка і формування нефронів наступних 
популяцій здійснюється шляхом утворення анасто-
мозу між S-подібним нирковим тільцем (закладка 
нефрону) й ампульним кінцем збірної ниркової тру-
бочки. Стінка збірної ниркової трубочки утворює 
випинання. 

Подібним шляхом відбувається формування 
виносної клубочкової артеріоли та зв’язок її з час-
тиною нефрону і збірною нирковою трубочкою. 
Функція нефронів юкстамедулярних популяцій по-
лягає в концентруванні і розведенні сечі [8]. 

Нирки зародка починають функціонувати вже 
на 9-му тижні внутрішньоутробного життя. З 22-го 
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до 41-го тижня вагітності прогресивно зростає про-
дукція сечі (з 2,2 до 26,7 мл/год), збільшуються 
швидкість клубочкової фільтрації (з 1,8 до 4,1 мл/хв) 
і реабсорбція рідини (з 72,5 до 89,8%) [1]. 

У кірковій речовині нирки багато недиференці-
йованих ниркових тілець, клубочки яких малого 
діаметра і мають меншу фільтраційну поверхню, 
судинні петлі клубочка капілярів вкриті кубічним, і 
навіть, циліндричним епітелієм, який перешкоджає 
обміну між капілярами і капсулою нефрону. Ще 
менше сформований канальцевий апарат. Якщо 
діаметр ниркових клубочків новонародженого в 
порівнянні дорослими менше в 2,5 раза, то довжи-
на проксимальних ниркових канальців менше в 
10 раз [1]. 

Дослідження осморегулювальної функції пока-
зало, що, у новонароджених людини низька здат-
ність до осмотичного концентрування сечі після 
депривації. Це зумовлено слабкою реакцією мозко-
вих відділів збірних ниркових трубочок на вазопре-
син і тому супроводжується низькою реабсорбцією 
води. Нечутливість до антидіуретичного гормону 
ембріональних тканин пов’язана з незрілістю гор-
мональних V2-рецепторів і тих компонентів циклаз-
ної системи, які сприймають і передають сигнал 
концентрування і розведення сечі, при цьому зрос-
тає площа кислих мукополісахаридів у інтерстиції 
ниркового сосочка. 

У період переходу від пренатального до пост-
натального онтогенезу суттєво зростає нирковий 
плазмотік, що сприяє підвищенню швидкості фільт-
рації клубочка капілярів. У новонародженого фільт-
рація клубочка капілярів у розрахунку на 1 м2 по-
верхні тіла в 3–4 рази нижча (близько 22–45 мл/хв), 
ніж у дорослих [1]. Це результат меншої величини 
поверхні фільтрації, низької проникності гломеру-
лярного фільтра, низького рівня ниркового крово-
току і більш низького гідростатичного тиску в капі-
лярах клубочка. Процеси реабсорбції у дітей ран-
нього віку залишаються низькими. Так, у новонаро-
джених ці процеси становлять 78–89%, а в дорос-
лих – 98–99,5% [6]. У цей час залишається низькою 
реабсорбція амінокислот, що спричиняє аміноаци-
дурію. Особливо суттєва втрата проліну, оксипро-
ліну, гліцину в перший місяць життя [26].  

У дітей обмежена здатність концентрувати се-
чу, тому необхідно вдвоє більше води, ніж у дорос-
лої людини, на виведення однієї і тієї ж кількості 
осмотично активних речовин. І тому, на фоні суттє-
вих екстраренальних втрат води, виникає загроз-
лива напруженість водного балансу у малюка. Це 
призводить до згущення крові, підвищення її осмо-
лярності та гіпернатріємії. 

Такого характеру клінічні зміни вкрай важливі 
при догляді за хворими дітьми, для оцінки здатнос-

ті нирок щодо осмотичного концентрування та роз-
ведення сечі, визначення питомої густини та кіль-
кості сечі, зібраної впродовж певного інтервалу 
(проба Зимницького). Останніми роками розшири-
лася уява про формування циркадіанної ритмічно-
сті впродовж плодного періоду [23]. На клітинному 
рівні, циркадіанні ритми включаються шляхом са-
морегуляторних взаємодій груп генів: Bmal-1,  
Per-3, Cry-1-2 і Clock та їх продуктів (BMAL-1, PER, 
CRY, CLOCK) [3, 18]. 

Доведено, що клітинна проліферація плода 
залежить від добових коливань концентрації мела-
тоніну – ключової молекули адаптації до зміни дня і 
ночі. Проліферація клітин епітелію вище в нічні го-
дини і нижча впродовж дня, що віддзеркалює ритм 
продукції мелатоніну. Проліферативна активність 
клітин кісткового мозку, мієлоїдних і еритроїдних 
клітин підпорядкована циркадіанному ритму [24]. 

Циркадіанна ритмічність властива як для проце-
сів транскрипції, так і для етапів процесингу мік-
роРНК та посттранскрипційних механізмів. Особли-
во чітка циркадіанна ритмічність виявляється на 
рівні протеома [21]. Доведено принципово важливе 
значення та участь у регуляції циркадіанних ритмів 
мікроРНК на посттранскрипційному рівні [15, 19, 20]. 

Як регулятори швидкості синтезу клітинних 
білків, мікроРНК здатні моделювати як значення 
Tcd, так і реактивність фазово-залежної відповіді 
біологічного годинника на вплив світла. 

У нирках доведено високий рівень експресії 
цілої низки різновидів мікроРНК: miR-192, miR0194, 
miR-122, miR-219, miR-132, що підлягає подальшо-
му вивченню. 

Поза сумнівом, що мікроРНК виконують важли-
ву функцію у забезпеченні ритмів фізіологічних та 
біохімічних процесів у нирках та ключову роль у 
синхронізації біологічних процесів [5]. 

Особливістю закладки і формування протите-
чійної системи нирки є те, що впродовж кожної збі-
рної ниркової трубочки юкстамедулярних нефронів 
розташовуються петлі Генлє трьох нефронів одно-
рідної популяції, зв’язаних з цією трубочкою. 
Центральне положення в системі займає збірна 
ниркова трубочка, до неї прилягає більш звивисте 
висхідне і далі до периферії більш прямолінійне – 
низхідне коліна петлі нефрона Генлє [14]. 

Автор зазначає, що група нефронів поверхне-
вих популяцій характеризуються аркадним принци-
пом їх формування і короткою петлею Генлє.  
Вони не беруть участі в утворенні протитечійної 
системи нирок. Розвиток цієї функції супроводжу-
ється переходом від філогенетично більш древньо-
го секреторного механізму сечовиділення до  
фільтраційно-реабсорбційного, зумовленого істот-
ним приростом кров’яного тиску, що викликано 
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необхідністю забезпечення прогресивної еволюції 
гомойотропності у ссавців та людини. Удоскона-
лення механізму поворотно-протитечійного мно-
ження сечі характеризується подовженням петлі 
нефрону, зростанням чутливості V2-рецепторів 
збірних ниркових канальців мозкової речовини до 
антидіуретичного гормону, підвищенням активності 
Na+, K+-АТФ-ази у висхідній частині петлі нефрону 
та підвищенням рівня кислих мукополісахаридів у 
інтерстиції ниркового сосочка [13]. 

Заключення. Наш короткий огляд вважаємо 
доречним завершити словами видатного російсь-
кого фізіолога акад. Ю.В. Наточина «Одне з зав-
дань фізіології людини полягає в з’ясуванні особ-
ливостей становлення і виконання функцій у про-
цесі розвитку, у дітей різного віку, оцінка впливу 
вікових особливостей на перебіг патологічного про-
цесу», наведеними в роботі «Уроки педиатрии фи-
зиологу и физиологии педиатру» [9].  
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УДК 611.611.013: 577.213 / .216 
СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ НЕФРОНОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ: УЧАСТИЕ микроРНК  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Пишак В. П., Ризничук М. А., Заморский И. И., Хмара Т. В. 
Резюме. В статье проанализированы современные сведения об онтогенетических особенностях ста-

новления структурно-функциональной единицы почки. Рассмотрены вопросы закладки и формирования 
противоточной системы почки. Как отражение филогенеза органов мочевой системы и мочевыводящих 
путей показан процесс формирования и дифференцировки зачатков нефрона, который происходит путем 
скопления метанефрогенных клеток с последующей их трансформацией и дифференцировкой. В про-
цессе эмбриогенеза сначала выделяется почечное тельце и дистальный каналец, и только потом – про-
ксимальный. Закладка клубочков капилляров происходит путем интраорганного гемангиогенеза, после 
того как внеорганные артериальные сосуды проникают в толщу закладки метанефроса и отдают 1–2 по-
рядка своих ветвей. Структуры закладки сосудистого и канальцевого полюсов почечного тельца находят-
ся в непосредственной близости. При дальнейшем формировании канальцевой части нефрона образует-
ся петля, которая располагается вдоль собирательной почечной трубочки и дренирует соответствующий 
нефрон. Этот отдел получит название дистального почечного канальца и восходящей части петли неф-
рона. 

Доказано, что клеточная пролиферация плода зависит от суточных колебаний концентрации мелато-
нина – ключевой молекулы адаптации к изменению дня и ночи. Пролиферация клеток эпителия выше в 
ночные часы и ниже в течение дня отражает ритм продукции мелатонина. Пролиферативная активность 
клеток костного мозга, миелоидных и эритроидных клеток подчинена циркадианному ритму. 

Известно, что микроРНК выполняют важную функцию в обеспечении ритмов физиологических и био-
химических процессов в почках и ключевую роль в синхронизации биологических процессов, потому как 
регуляторы скорости синтеза клеточных белков, микроРНК способны моделировать как значение Tcd, 
так и реактивность фазово-зависимого ответа биологических часов на воздействие света. В почках дока-
зан высокий уровень экспрессии целого ряда разновидностей микроРНК: miR-192, miR0194, miR-122,  
miR-219, miR-132, что подлежит дальнейшему изучению. 

Ключевые слова: микроРНК, эмбриогенез, нефрон, мелатонин. 
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Formation of Nephrons Integration in Ontogenesis: Participation of MicroRNA  
(Literature Review) 
Pishak V. P., Ryznychuk M. A., Zamorskii I. I., Khmara T. V. 
Abstract. The article analyzes current data on the ontogenetic features of the formation of the structural 

and functional unit of the kidney. The process of formation and differentiation of the nephron rudiments is shown 
as a display of the phylogenesis of the urinary system and urinary tract. It occurs with the help of metanephro-
genic cells accumulation and their subsequent transformation and differentiation. In the process of embryogene-
sis, the renal corpuscle and the distal tubule are allocated first, and later the proximal one. The laying of the 
glomeruli of capillaries occurs by intraorgan hemangiogenesis, after extraorgan arterial vessels penetrate into 
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the thickness of the laying of the metanephros and give 1–2 orders of their branches. The structures of the 
anlage of the vascular and tubular poles of the renal corpuscle are in close proximity. With further formation of 
the tubular part of the nephron, a loop is formed. The latter is located along the collector renal tubule and drains 
the corresponding nephron. This section is called the distal renal tubule and the ascending part of the nephron 
loop. The peculiarity of the anlage and formation of the counterflow system of the kidney is that along each col-
lector renal tubules of the juxtamedullary nephrons, there are loops of Henle of three nephrons of the same 
population associated with this tubule. The central position in the system is occupied by the combined renal tu-
bule, a more sinuous ascending one adjoins it, and further to the periphery a more straightforward, descending, 
knee of the loop of Henle. 

The problems of the anlage and formation of the kidney counterflow system are considered. It is proved that 
cell proliferation of the fetus depends on daily fluctuations in the concentration of melatonin, a key molecule in 
adaptation to the day-night biorhythm. The proliferation of epithelial cells increases at night and decreases dur-
ing the day, reflecting the rhythm of melatonin production. The proliferative activity of bone marrow cells, mye-
loid and erythroid cells is subject to the circadian rhythm. 

It is known that microRNAs play an important role in providing rhythms of physiological and biochemical proc-
esses in the kidneys and a key role in synchronizing biological processes, because microRNAs, being regulators 
of the rate of synthesis of cellular proteins, can simulate both the Tcd value and the reactivity of the phase-
dependent response of biological clocks to exposure to light. In kidneys, there is a high level of expression of a 
variety of microRNA species: miR-192, miR0194, miR-122, miR-219, miR-132, which is a subject for further 
studies. 

Conclusion. Undoubtedly, microRNAs play an important role in ensuring the rhythms of physiological and 
biochemical processes in the kidneys and a key role in the synchronization of biological processes. 

Keywords: microRNA, embryogenesis, nephron, melatonin. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА І МОРФОЛОГІЯ 

Застосування стовбурових клітин і тканинної 
інженерії у стоматології представляє суттєвий інте-
рес, так як забезпечує інноваційний підхід для роз-
працювання матеріалу, який може бути використа-
ний не тільки для утворення втрачених тканин, але 
і для забезпечення регенерації кісткової тканини. 

Мета – визначити перспективність викорис-
тання тканинних еквівалентів кісткової тканини на 
основі мультипотентних мезенхімальних клітини 
жирової тканини для загоєння кісткових дефектів. 

Модель кісткового дефекту формували в тім’я-
ній ділянці черепа щурів (лінії Вістар). В утворений 
дефект імплантували заготовлений матеріал. По-
казники структурно-функціонального стану кістко-
вої тканини експериментальних тварин здійснюва-
ли за допомогою двофотонного рентгенівського 
денситометру «Prodigy» (GE Medical systems,  
LUNAR, model 8743, 2005, USA; програма 
«Experimental animals»). Отриманні результати 
опрацьовано статистично. 

Через 30 діб спостережень, на модельному 
дефекті кісток черепа лабораторних тварин за да-
ними нашого досліджень визначені остеопластичні 
властивості тканинних еквівалентів кісткової ткани-
ни на основі мультипотентних мезенхімальних клі-
тини жирової тканини, що пройшли остеогенне 
диференціювання, особливо зразок 4та 6. Через 2 
місяці спостережень, у групах експериментальних 
тварин, незалежно від обраних методик імпланта-
ції мультипотентних мезенхімальних клітини жиро-
вої тканини, що пройшли остеогенне диференцію-
вання, досліджували ефективну регенерацію кіст-
кової тканини, що обумовлювалось зменшенням 
запальної реакції та підтверджувалось суттєвим 

покращенням структурно-функціонального стану 
кісткової тканини. На модельних дефектах кісткової 
тканини черепа щурів за результатами наших дос-
ліджень доведена придатність досліджуваних ім-
плантів, особливо при поєднанні 4 та 6 зразка, які 
забезпечували повне закриття дефекту за 90  діб. 

Дані проведених досліджень підкреслюють та 
підтверджують вагому роль мультипотентних мезе-
нхімальних клітини жирової тканини як перспектив-
ного біоматеріалу, що буде сприяти розвитку новіт-
ніх технологій реконструктивної біомедицини, а 
також сучасним шляхам реконструктивного остео-
генезу – клітинної і тканинної інженерії. 

Ключові слова:. мультипотентні мезенхімаль-
ні клітини жирової тканини, мінеральна щільність 
кісткової тканини, мінеральна насиченість кісткової 
тканини.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота являє собою фрагмент 
науково-дослідної роботи кафедри хірургічної сто-
матології та щелепно-лицевої хірургії вищого дер-
жавного навчального закладу України «Буко-
винський державний медичний університет». збе-
реження регенеративних властивостей тканин і 
відновлення захисних властивостей анатомічних 
структур у жителів Північної Буковини», № держав-
ної реєстрації 0116U002929. 

Вступ. окремих процесів, тривалість яких у 
кролів – 6, у собак – 12, у людей – 17 тижнів [1]. 
При цьому ділянки кісткоформування чергуються з 
ділянками резорбції, в яких остеокласти призво-
дять до біодеградації мінерального компонента 
кістки. При порушенні цього процесу можливе  
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утворення кісткових дефектів. Морфометаболічні 
зміни кісткової тканини характеризуються, зокрема, 
порушенням рівноваги процесів резорбції та реге-
нерації через порушення метаболізму кістки, що, у 
свою чергу, призводить до зниження щільності кіст-
кової тканини та зменшення її стійкості до різного 
роду навантажень [2]. 

Незважаючи на достатньо активну здатність до 
репарації, самостійного потенціалу кісткової ткани-
ни недостатньо, що є серйозною проблемою у ре-
конструктивній щелепно-лицевій хірургії, ортопедії і 
травматології та потребує застосування матеріалів 
для відновлення кісткових уражень різної етіології 
[7]. Застосування стовбурових клітин і тканинної 
інженерії у стоматології представляє суттєвий інте-
рес, так як забезпечує інноваційний підхід для роз-
працювання матеріалу, який може бути використа-
ний не тільки для утворення втрачених тканин, але 
і для забезпечення регенерації кісткової тканини 
[5]. Це й обумовило доцільність проведення нашо-
го дослідження. 

Мета роботи – визначити перспективність ви-
користання тканинних еквівалентів кісткової ткани-
ни на основі ММСК-ЖТ для загоєння кісткових де-
фектів. 

Матеріали та методи дослідження. Для оцін-
ки перспективності використання ММСК-ЖТ дослі-
джені їх властивості на моделі кісткового дефекту 
черепа щурів (лінії Вістар). Контрольні групи фор-
мувались з урахуванням статі і віку тварин, в усіх 
випадках з’ясовані межі біологічної норми для усіх 
тестованих показників [3] (табл. 1).  

Операцію проводили під загальним наркозом в 
тім’яній ділянці черепа, при дотриманні правил гу-
манного поводження з тваринами [4], пошарово 
розсікали шкіру, підшкірно жирову клітковину, апо-
невротичний шолом. За допомогою бормашини, з 
одномоментним зрошенням фізіологічним розчи-
ном, формували отвори, діаметром 5–6 мм, без 
ушкодження твердої мозкової оболонки. У подаль-
шому, в утворений дефект імплантували заготовле-
ний матеріал (5 х 5 мм). З експерименту щурів ви-
водили передозуванням наркозу нембуталу у дозах 
30–50 мг/кг маси у наступні терміни: 1, 2, 3 місяці. 

Утримання тварин та експерименти проводили-
ся відповідно до положень «Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, які використовуються 
для експериментів та інших наукових цілей» 
(Страсбург, 2005), Закону України «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження» (2006, ст. 26), 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених П`ятим національним конгре-
сом з біоетики (Київ, 2013). 

Прижиттєві визначення показників структурно-
функціонального стану кісткової тканини експери-

ментальних тварин здійснювали за допомогою 
двофотонного рентгенівського денситометра [6] 
«Prodigy» (GE Medical systems, LUNAR, model 
8743, 2005, USA; програма «Experimental animals»). 
Статистичне обчислення цифрових значень здійс-
нювали на комп’ютері за стандартними статистич-
ними методами [8], на основі яких були опрацьова-
ні алгоритми обчислення введених у таблиці зна-
чень (операційна система Linux, база даних 
MySQα, мова програмування Perl). 

Результати дослідження. Прижиттєве ви-
вчення структурно-функціонального стану кісткової 
тканини черепа у ділянці нанесення дефекту пока-
зало (табл. 2), що у тварин експериментальних 
груп мінеральна щільність і насиченість кісткової 
тканини була, на 30 добу спостережень, значно 
нижче ніж у інтактних тварин І групи, р˂0,01. При 
цьому найнижча МЩКТ та МНКТ реєструвалась у 
тварин ІІ групи, де загоєння кісткового дефекту 
відбувалось під кров’яним згустком та було на 
84,0% та на 51,1%, відповідно, нижче стосовно 
даних у інтактних тварин І групи, р˂0,01. У щурів ІІІ 
групи, при імплантації у кістковий дефект ММСК-
ЖТ, що пройшли остеогенне диференціювання, 
МЩКТ була на 68,80% та МНКТ – на 35,45% нижче 
стосовно даних у тварин контрольної групи, р, 

Таблиця 1 – Загальна характеристика матеріалу дос-
лідження за серіями 

Модель  
експерименту 

Харак-
теристи
ка серії 

Кількість тварин 

у під-
групах всього 

І – контрольна група 
(інтактні тварини)   15 15 

ІІ – група порівняння 
(спонтанне загоєння  
дефектів) 

1 місяць 8 

22 2 місяці 7 

3 місяці 7 

ІІІ група (імплантація  
у кістковий дефект  
ММСК-ЖТ з остеогенним 
диференціюванням (ОД)) 

1 місяць 9 

25 2 місяці 8 

3 місяці 8 

IV група (імплантація  
у кістковий дефект  
ММСК-ЖТ з ОД+ЗТП) 

1 місяць 10 

28 2 місяці 9 

3 місяці 9 

V група (імплантація  
у кістковий дефект  
ММСК-ЖТ з ОД + 
«Колапан» 

1 місяць 9 

27 2 місяці 9 

3 місяці 9 

VI група (імплантація  
у кістковий дефект тканин-
ного еквіваленту кісткової 
тканини (ММСК-ЖТ + ЗТП + 
«Колапан»)) 

1 місяць 9 

27 2 місяці 8 

3 місяці 10 

Всього тварин 144 144 



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 41  

р1˂0,01. При заповненні кісткового дефекту ММСК-
ЖТ + ЗТП (IV експериментальна група) МЩКТ та 
МНКТ була на 61,47%, р, р1˂0,01 та на 26,15%, р–
р2˂0,01, відповідно, нижче ніж у тварин І групи.  

Водночас, при заповненні кісткового дефекту 
ММСК-ЖТ+«Колапан» у щурів V групи МЩКТ була 
на 71,56% та МНКТ – на 36,41%, нижче стосовно 
даних у І експериментальній групі, р, р1, р3˂0,01. У 
тварин VI групи, де для заповнення кісткового де-
фекту використовувався тканинний еквівалент кіст-
кової тканини (ТЕКТ) значення проаналізованих 
показників були найвищими серед експеримента-
льних груп, однак залишались нижче стосовно да-
них у контролі: за даними МЩКТ – на 57,80%, р, 
р1˂0,01, та за значеннями МНКТ – на 24,65%, р, р1, 
р2, р4˂0,01. 

Аналіз значень площі кісткової тканини (ПКТ) 
показав, що значення цього параметру у тварин 
груп дослідження, через 30 діб спостережень не 
відрізнялись статистичною значущістю між собою, 
р–р4˃0,05, і коливались від 0,08±0,02 см2 у тварин 
ІІ групи до 0,12±0,03 см2 у щурів IV експеримен-
тальної групи. 

Прижиттєве дослідження структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини у ділянках дефек-
ту черепа експериментальних тварин показало 

(табл. 3), що на 60 добу спостережень значення 
МЩКТ збільшувалось стосовно даних попередньо-
го терміну дослідження, однак залишалось вірогід-
но нижче: у ІІ групі – на 56,88%; у ІІІ групі – на  
37,16%, р1˂0,01, у IV групі – на 16,51%, р1, р2˂0,01, 
у V групі – на 40,57%, р3˂0,01 та у VI групі – на  
17,41%, р–р4˂0,01, стосовно даних у інтактних тва-
рин І групи.  

Мінеральна насиченість кісткової тканини у 
ділянках черепа піддослідних тварин була найбіль-
шою у щурів IV та VI груп дослідження, однак зали-
шалась на 10,10%, р1, р2˂0,01, та на 8,59%,  
р1–р4˂0,01, нижче, відповідно, стосовно даних у 
контрольній групі, р˂0,01. Мінеральна насиченість 
кісткової тканини у тварин ІІ, ІІІ, V груп дослідження 
дещо збільшилась стосовно даних попереднього 
терміну спостереження (30 діб), однак залишалась 
на 35,45%, на 19,40%, р1˂0,01, та на 18,92%,  
р1, р3˂0,01 менше, відповідно, стосовно даних у 
інтактних щурів І групи, р˂0,01.  

Площа кісткової тканини дефекту черепа експе-
риментальних щурів зростала у представників усіх 
груп дослідження, однак була мінімальною у ІІ,  
ІІІ та V групах дослідження та коливалась від 0,10± 
± 0,04 см2 у щурів ІІ групи до 0,11±0,04 см2 у тварин 
ІІІ та V груп, р3˂0,05. У той же час, максимальна 

Таблиця 2 – Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини у експериментальних тварин на 
30 добу спостережень 

Показники І група 
(контроль) 

ІІ група 
(порів-

няльна) 

ІІІ група 
(ММСК-ЖТ 

з ОД) 

IV група 
(ММСК-ЖТ + 

ЗТП) 

V група  
(ММСК-ЖТ+ 
«Колапан») 

VI група  
(ММСК-ЖТ+ 

ЗТП+ «Колапан») 

Мінеральна щільність кіст-
кової тканини (г/см2) 

0,218± 
±0,003 

0,035± 
±0,003° 

0,068± 
±0,005°,* 

0,084± 
±0,005°,* 

0,062± 
±0,004°,*,∆ 

0,092± 
±0,06°,* 

Мінеральна насиченість 
кісткової тканини (г) 

12,58± 
±0,18 

6,10± 
±0,12° 

8,12± 
±0,13°,* 

9,29± 
±0,14°,*,■ 

8,00± 
±0,13°,*,∆ 

9,48± 
±0,14°,*,■,◊ 

Площа кісткової тканини 
(см2) − 0,08± 

±0,02 
0,09± 
±0,02 

0,12± 
±0,03 

0,09± 
±0,02 

0,11± 
±0,02 

Примітки: °р˂0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних І групи (контроль); *р1˂0,01 – достовірна різниця 
значень стосовно даних ІІ групи; ■р2˂0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних ІІІ групи; ∆р3˂0,01 – достовір-
на різниця значень стосовно даних IV групи; ◊р4˂0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних V групи. 

Таблиця 3 – Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини у експериментальних тварин на 
60 добу спостережень 

Показники І група 
(контроль) 

ІІ група 
(порів-

няльна) 

ІІІ група 
(ММСК-ЖТ з 

ОД) 

 IV група 
(ММСК-ЖТ + 

ЗТП) 

V група  
(ММСК-ЖТ+ 
«Колапан») 

VI група  
(ММСК-ЖТ+ 

ЗТП+«Колапан») 

Мінеральна щільність 
кісткової тканини (г/см2) 

0,218± 
±0,003 

0,094± 
±0,004° 

0,137± 
±0,005°,* 

0,182± 
±0,006°,*,■ 

0,130± 
±0,005°,∆ 

0,180± 
±0,007°,*,■,◊ 

Мінеральна насиченість 
кісткової тканини (г) 

12,58± 
±0,18 

8,12± 
±0,13° 

10,14± 
±0,15°,* 

11,31± 
±0,15°,*,■ 

10,20± 
±0,14°,*,∆ 

11,50± 
±0,15°,*,■,◊ 

Площа кісткової тканини 
(см2) − 0,10± 

±0,04 
0,11± 
±0,04 

0,26± 
±0,06**,■■ 

0,11± 
±0,04∆∆ 

0,35± 
±0,07*,■■,◊ 

Примітки: °р˂0,01; °°р˂0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І групи; *р1˂0,01; **р1˂0,05 – достовірна 
різниця значень стосовно даних ІІ групи; ■р2˂0,01; ■■р2˂0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних ІІІ групи; 
∆р3˂0,01; ∆∆р3˂0,05– достовірна різниця значень стосовно даних IV групи; ◊р4˂0,01; ◊◊р4˂0,05 – достовірна різниця 
значень стосовно даних V групи. 
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площа кісткової тканини визначалась у щурів, при 
імплантації у кістковий дефект ММСК-ЖТ + ЗТП  
(IV група) та при комбінації ММСК-ЖТ + ЗТП + 
«Колапан» (V група) – 0,26±0,06 см2, р, р2˂0,05 та 
0,35±0,07, р1, р4˂0,01, р2˂0,05, відповідно.  

Дослідження структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини у ділянці дефекту черепа у 
експериментальних тварин на 90 добу спостере-
жень показало (табл. 4), що при заповненні кістко-
вого дефекту комбінацією ММСК-ЖТ + ЗТП+ 
«Колапан» (VI група) мінеральна щільність кістко-
вої тканини у ділянці дефекту дорівнювала даним у 
інтактних щурів І групи (0,20±0,07 г/см3, р1, р2, 
р4˂0,01, р3˃0,05 проти 0,218±0,003 г/см3, р˃0,05). У 
піддослідних тварин ІІ, ІІІ, IV, V груп значення ви-
вчаємого параметру хоча і збільшувались у даний 
термін досліджень, однак залишались на 58,72%, 
р˂0,01, на 31,19%, р, р1˂0,01, на 6,88%, р˂0,05,  
р1 – р2˂0,01 та на 32,57%, р, р1˂0,01, р3˂0,01 стосо-
вно даних у тварин І групи, відповідно. 

Звертало увагу, що через 3 місяці експеримен-
ту, у щурів, де у кістковий дефект черепа були ім-
плантовані комбінації ММСК-ЖТ + ЗТП (IV група) 
та ММСК-ЖТ + ЗТП + «Колапан» (VI група), міне-
ральна насиченість кісткової тканини дорівнювала 
даним у інтактних тварин І групи, р˃0,05, р3˃0,05. 
При цьому, у піддослідних щурів решта груп зна-
чення МНКТ були вірогідно нижче у порівнянні з 
даними у інтактних тварин: у ІІ групі – на 31,64%, 
р˂0,01, у ІІІ групі – на 14,0%, р – р1˂0,01 та у  
V групі – на 15,10%, р – р1˂0,01, р3˂0,01. 

У даний термін спостережень у тварин експе-
риментальних груп значно збільшилась площа кіст-
кової тканини у ділянці дефекту черепа. Однак, 
максимальне зростання значень проаналізованого 
параметру визначали у щурів IV групи – 0,43 ±  
± 0,07 см2, р1 – р2˂0,05, та у VI групі – 0,50 ±  
± 0,07 см2, р1 – р2˂0,05, р4˂0,05, р3˃0,05. У щурів ІІ, 
ІІІ та V експериментальних груп дані площі кістко-

вого дефекту дорівнювали між собою та колива-
лись від 0,25± 0,05 см2 у ІІ піддослідній групі до 
0,26±0,05 см2 у ІІІ, р1˃0,05 та V групах, р1– р2˂0,01, 
р3˂0,05. 

Обговорення отриманих результатів. Отже, 
через 30 діб спостережень, на модельному дефек-
ті кісток черепа лабораторних тварин за даними 
нашого досліджень визначені остеопластичні влас-
тивості тканинних еквівалентів кісткової тканини на 
основі ММСК-ЖТ, що пройшли остеогенне дифе-
ренціювання, особливо комбінацій «ММСК-ЖТ + 
ЗТП» та «ММСК-ЖТ + ЗТП + Колапан», які можуть 
забезпечувати регенерацію кісткової тканини [9, 
11]. Через 2 місяці спостережень, у групах експери-
ментальних тварин, незалежно від обраних мето-
дик імплантації ММСК-ЖТ, що пройшли остеогенне 
диференціювання, досліджували ефективну реге-
нерацію кісткової тканини [13], що обумовлюва-
лось зменшенням запальної реакції та позитивною 
динамікою значень маркерів кісткового ремоделю-
вання та підтверджувалось суттєвим покращенням 
структурно-функціонального стану кісткової ткани-
ни [10, 13]. На модельних дефектах кісткової ткани-
ни черепа щурів за результатами наших дослі-
джень доведена придатність досліджуваних ім-
плантів, особливо при поєднанні ММСК-ЖТ + ЗТП 
та ММСК-ЖТ + ЗТП + «Колапан», які забезпечува-
ли повне закриття дефекту за 90 діб. 

Висновки. Дані проведених досліджень підкре-
слюють та підтверджують вагому роль ММСК-ЖТ 
як перспективного біоматеріалу, що буде сприяти 
розвитку новітніх технологій реконструктивної біо-
медицини, а також сучасним шляхам реконструкти-
вного остеогенезу – клітинної і тканинної інженерії. 

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується провести ще ряд молекулярних, біохіміч-
них, гістологічних, досліджень, щоб остаточно до-
вести доцільність використання ММСК-ЖТ в рекон-
структивній медицині. 

Таблиця 4 – Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини у експериментальних тварин на 
90 добу спостережень 

Показники І група  
(контроль) 

ІІ група  
(порів-

няльна) 

ІІІ група 
(ММСК-ЖТ з 

ОД) 

 IV група 
(ММСК-ЖТ + 

ЗТП) 

V група  
(ММСК-ЖТ+ 
 «Колапан») 

VI група  
(ММСК-ЖТ+  

ЗТП+  
«Колапан») 

Мінеральна щільність 
кісткової тканини (г/см2) 

0,218± 
±0,003 

0,090± 
±0,004° 

0,150± 
±0,005°,* 

0,203± 
±0,006°°,*,■ 

0,147± 
±0,005°,*,∆ 

0,210± 
±0,07*,■,◊ 

Мінеральна насиченість 
кісткової тканини (г) 

12,58± 
±0,18 

8,60± 
±0,13° 

10,82± 
±0,15°,* 

10,24± 
±0,15*,■ 

10,68± 
±0,14°,*,∆ 

12,36± 
±0,15*,■,◊ 

Площа кісткової тканини 
(см2) − 0,25± 

±0,05 
0,26± 
±0,04 

0,43± 
±0,07**,■■ 

0,26± 
±0,04∆∆ 

0,50± 
±0,07**,■■,◊◊ 

Примітки: °р˂0,01; °°р˂0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних контрольної групи; *р1˂0,01; **р1˂0,05 – 
достовірна різниця значень стосовно даних ІІ групи; ■р2˂0,01; ■■р2˂0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 
ІІІ групи; ∆р3˂0,01; ∆∆р3˂0,05– достовірна різниця значень стосовно даних IV групи; ◊р4˂0,01; ◊◊р4˂0,05 – достовірна 
різниця значень стосовно даних V групи. 
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УДК 611-018.4:612.014.085 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТКАНЕВЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ  
НА ОСНОВЕ ММСК-ЖТ 
Бамбуляк А. В. 
Резюме. Применение стволовых клеток и тканевой инженерии в стоматологии представляет сущест-

венный интерес, так как обеспечивает инновационный подход для разработки материала, который мо-
жет быть использован не только для образования утраченных тканей, но и для обеспечения регенерации 
костной ткани.  

Цель – определить перспективность использования тканевых эквивалентов костной ткани на основе 
мультипотентных мезенхимальных клетки жировой ткани для заживления костных дефектов. 

Модель костного дефекта формировали в теменной области черепа крыс. В образованный дефект 
имплантировали заготовленный материал. Показатели структурно-функционального состояния костной 
ткани экспериментальных животных осуществляли с помощью двуфотонного рентгеновского денсито-
метра «Prodigy» (GE Medical systems, LUNAR, model 8743, 2005, USA; программа «Experimental animals»). 
Полученные результаты обработаны статистически. 

Через 30 суток наблюдений, на модельном дефекте костей черепа лабораторных животных по  
данным нашего исследования определены остеопластические свойства тканевых эквивалентов костной 
ткани на основе мультипотентных мезенхимальных клеток жировой ткани, прошедших остеогенную диф-
ференциацию, особенно образец 4 и 6. Через 2 месяца наблюдений в группах экспериментальных жи-
вотных, независимо от выбранных методик имплантации мультипотентных мезенхимальных клеток жи-
ровой ткани, прошедшие остеогенную дифференциацию, исследовали эффективную регенерацию кост-
ной ткани, что объяснялось уменьшением воспалительной реакции и подтверждалось существенным 
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улучшением структурно-функционального состояния костной ткани. На модельных дефектах костной 
ткани черепа крыс по результатам наших исследований доказана пригодность исследуемых имплантов, 
особенно при сочетании 4 и 6 образца, которые обеспечивали полное закрытие дефекта за 90 суток.  

Данные проведенных исследований подчеркивают и подтверждают важную роль мультипотентных 
мезенхимальных клеток жировой ткани как перспективного биоматериала, что будет способствовать раз-
витию новейших технологий реконструктивной биомедицины, а также современным путям реконструк-
тивного остеогенеза – клеточной и тканевой инженерии. 

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные клетки жировой ткани, минеральная плот-
ность костной ткани, минеральная насыщенность костной ткани. 

 
UDC 611-018.4:612.014.085 
Structural-Functional State of Bone Tissue in the Application  
of Tissue Equivalents of Bone Tissue on the Basis  
of Multipotent Mesenchymal Cells of Adipose Tissue 
Bambuliak A. 
Abstract. The use of stem cells and tissue engineering in dentistry is of considerable interest as it provides 

an innovative approach to the development of material that can be used not only for the production of lost tis-
sues but also for the maintenance of bone tissue regeneration. 

The purpose of the study was to determine the promising use of tissue bone equivalents based on multipo-
tent mesenchymal fatty tissue cells to heal bone defects. 

Material and methods. Control groups were formed taking into account the sex and age of animals, in all 
cases, the boundaries of the biological standard for all tested parameters were clarified. To evaluate the promis-
ing use of multipotent mesenchymal cells of adipose tissue, their properties on the model of skull bone defect in 
rats (Wistar line) were investigated. The operation was performed under general anesthesia in the parietal re-
gion of the skull. With the help of a drill we formed holes, with a diameter of 5-6 mm, without damage to the solid 
cerebellum. Then material was implanted into the formed defect. Determinations of the structural-functional 
status of bone tissue of experimental animals were performed using the two-photon X-ray densitometer 
"Prodigy" (GE Medical systems, LUNAR, model 8743, 2005, USA). Statistical computation of numerical values 
was performed on a computer using standard statistical methods based on which algorithms for calculating the 
values were input into the table (Linux operating system, MySQL database, Perl programming language) and 
worked out. 

Results and discussion. The research results showed that after 30 days of observations, there were osteo-
plastic properties of the tissue equivalent of bone tissue on the basis of multipotent mesenchymal cells of adi-
pose tissue based on osteogenic differentiation, especially combinations of samples 4 and 6, which provided 
bone tissue regeneration. It happened on the model defect of the skull bones of laboratory animals. After 2 
months of observation, the experimental group animals had the effective regeneration of bone tissue, irrespec-
tive of the chosen methods of implantation of multipotent mesenchymal cells of adipose tissue which underwent 
osteogenic differentiation. It was determined by the decrease of inflammatory reaction and the positive dynam-
ics of values of bone remodeling markers and confirmed by significant improvement of the structural-functional 
state bone tissue. According to the results of our research, the model defects of bone tissue of the skull of rats 
demonstrated the suitability of the investigated implants, especially when combined with samples 4 and 6, which 
ensured the complete closure of the defect for 90 days. 

Conclusion. The data of the conducted research emphasize and confirmed the important role of multipotent 
mesenchymal cells of adipose tissue as a perspective biomaterial. This will promote the development of the 
newest technologies of reconstructive biomedicine, as well as modern ways of reconstructive osteogenesis in 
cell and tissue engineering. 

Keywords: multipotent mesenchymal cells of adipose tissue, mineral density of bone tissue, mineral satura-
tion bone tissue. 
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У статті наведені та проаналізовані результати 
дослідження щодо змін структурної організації ком-
понентів та судинного русла селезінки при ожирінні 
у білих щурів самок та самців репродуктивного віку. 

Метою дослідження було встановлення гісто-
логічних змін структурних компонентів та судинно-
го русла селезінки через різні терміни експеримен-
тального ожиріння. 

Дослідження проведено на 66 білих щурах ре-
продуктивного віку (4,0–5,0 місяці) масою 160–220 
г. Мікроанатомію структурних компонентів селезін-
ки білих щурів за умов фізіологічної норми досліди-
ли на 10 інтактних тваринах. Експериментальних 
тварин поділено на 4 групи. За допомогою біохіміч-
ного аналізу крові визначали рівень загального 
холестерину, ліпопротеїдів високої щільності та 
ліпопротеїдів низької щільності. 

Через п’ять тижнів експерименту як у щурів-
самців так і в щурів-самок спостерігається розши-
рення та кровонаповнення венозних пазух черво-
ної пульпи, артерії з потовщеною стінкою, повнок-
ровні. Вени деформовані, розширені, повнокровні. 
Наявні численні макрофаги, в цитоплазмі яких за-
лишки гемосидерину. Через шість тижнів численні 
лімфоїдні вузлики містять світлий, видовженої 
форми гермінативний центр, перекладки потовще-
ні, набряклі. Через сім тижнів кровоносних капіля-
рів набрякла, ядерна частина ендотеліоцитів зай-
має частину просвіту, навколосудинний набряк. 
Через вісім тижнів спостерігається iмуноіндукуючий 
ефект з посиленою проліферацією активованих 
лімфоцитів та їх подальшим диференціюванням у 
плазматичні клітини. 

У результаті проведеного дослідження виявле-
но збільшення кількості моноцитів, макрофагів та 
плазмоцитів в паренхімі селезінки, а також збіль-
шення рівня загального холестерину, ліпопротеїдів 
високої та низької щільності у крові. У цитоплазмі 
макрофагів та в міжклітинних просторах скупчення 

гемосидерину. Частка ретикулярної сполучної тка-
нини в селезінкових тяжах зростає. Вени червоної 
пульпи повнокровні. При збільшенні тривалості 
експерименту патологічні зміни поглиблюються. 

Ключові слова: ожиріння, експеримент, селе-
зінка, лімфоцити, біла пульпа, червона пульпа. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є частиною 
комплексної теми «Структурна організація, ангіоар-
хітектоніка та антропометричні особливості органів 
у внутрішньо- та позаутробному періодах розвитку, 
за умов впливу екзо- та ендогенних факторів», № 
державної реєстрації 0115U000041. 

Вступ. Ожиріння – це хронічне рецидивуюче 
захворювання, основною ознакою якого є накопи-
чення надлишкової кількості жирової тканини. Ха-
рактеризується порушенням обміну речовин та 
тривалим надходження в організм енергії більше 
ніж витрачається [7, 11]. 

Донедавна ожиріння сприймалося лише як ес-
тетична проблема. Проте в сучасній літературі зу-
стрічається все більше інформації про ускладнен-
ня перебігу хронічних захворювань у людей з ожи-
рінням [2, 11, 13–15]. Саме це спонукає науковців 
до виявлення причини цього захворювання, до 
вивчення впливу надлишкої жирової тканини в ор-
ганізмі на структурні компоненти та судинне русло 
різних органів і тканин. Розуміння патогенезу про-
цесу призведе до розуміння нових методик профі-
лактики та лікування ускладнень.  

У джерелах літератури описано вплив експери-
ментального ожиріння на печінку, нирки, судини та 
деякі інші органи [7, 11, 12]. Актуальним завданням 
є дослідження впливу ожиріння на структурно-
функціональну організацію органів імунної системи 
за умов експерименту, адже саме вони забезпечу-
ють боротьбу всього організму з чужорідними анти-
генами [8–10]. 
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Мета дослідження. Вивчити зміни структурних 
компонентів та судинного русла селезінки щурів 
при експериментальному ожирінні. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено на 66 білих щурах репродуктивного 
віку (4,0–5,0 місяці) масою 160–220 г. 

Мікроанатомію структурних компонентів селе-
зінки білих щурів за умов фізіологічної норми дос-
лідили на 10 інтактних тваринах. Експерименталь-
них тварин поділено на 4 групи: перша група 
(10 тварин), яких упродовж п’яти тижнів годували 
висококалорійною дієтою; друга група (10 тварин), 
яких протягом шести тижнів годували висококало-
рійною дієтою; третя група (10 тварин), яких протя-
гом семи тижнів годували висококалорійною діє-
тою; четверта група (10 тварин), яких протягом 
восьми тижнів годували висококалорійною дієтою. 
В кожній групі було 5 щурів-самців та 5 щурів-
самок. Висококалорійна дієта досягалася завдяки 
тому, що в їжу додавали глутамат натрію в дозі 
67 мг/кг маси тіла щура, а в воду – 20% розчин 
фруктози. 

Контролем слугували 16 білих щурів, які за-
мість висококалорійної дієти отримували стандарт-
ний харчовий раціон віварію. 

Усіх піддослідних тварин утримували в умовах 
віварію Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького. Дослідження 
проводили згідно положень «Європейської конвен-
ції щодо захисту хребетних тварин, яких викорис-
товують в експериментальних та інших наукових 
цілях (Страсбург, 1986), Директивам Ради Європи 
86/609/ЕЕС (1986), Закону України № 3447−IV 
«Про захист тварин від жорстокого поводження», 
загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах, ухвалених Першим національним кон-
гресом України з біоетики (2001). 

Зображення з гістологічних препаратів селезін-
ки на монітор комп’ютера виводили з мікроскопу 
MICROmed SEO SСAN та за допомогою відеокаме-
ри Vision CCD Camera. Дослідження проводили у 
визначені терміни досліду в препаратах забарвле-
них гематоксиліном і еозином та азаном. 

За допомогою біохімічного аналізу крові визна-
чали рівень загального холестерину, ліпопротеїдів 
високої щільності (ЛПВЩ) та ліпопротеїдів низької 
щільності (ЛПНЩ). 

Результати дослідження. Селезінка є вторин-
ним лімфоїдним органом, в якому відбувається 
антигензалежна проліферація та диференціація Т- 
і В-лімфоцитів. Зовні селезінка оточена капсулою, 
від якої відходять перекладки. Також строму орга-
на утворюють ретикулярні волокна та ретикулярні 
клітини. Побудована селезінка з червоної та білої 
пульпи. Червона пульпа містить клітини крові, що 

оточені ретикулярними клітинами, а біла пульпа 
складається із селезінкових лімфоїдних вузликів та 
навколоартеріолярних лімфоїдних піхв (рис. 1).  

Рівень загального холестерину в крові білих 
щурів-самців упродовж експерименту зростає і 
через вісім тижнів у 1,5 рази перевищує показник 
інтактних тварин. Рівень загального холестерину в 
крові білих щурів-самок упродовж експерименту 
має коливальний характер, максимально зростає 
через вісім тижнів дослідження та перевищує у  
2,4 рази показник інтактних тварин (табл. 1). 

Рівень ЛПВЩ у крові білих щурів-самців та щу-
рів-самок упродовж експерименту має коливаль-
ний характер, через вісім тижнів дослідження у 
3,15 та 2,48 рази відповідно перевищує показники 
інтактних тварин. Рівень ЛПНЩ в крові білих щурів-
самців та щурів-самок упродовж експерименту та-
кож має коливальний характер, через вісім тижнів 
дослідження у 3,3 та 1,7 рази відповідно переви-
щує показники інтактних тварин (табл. 2). 

Через п’ять тижнів експерименту як у щурів-
самців так і в щурів-самок спостерігається розши-
рення та кровонаповнення венозних пазух червоної 
пульпи (рис. 2). Артерії з потовщеною стінкою, пов-
нокровні. Вени деформовані, розширені, повнокро-
вні. Спостерігаються численні макрофаги, в цито-
плазмі яких залишки гемосидерину (рис. 3).  

Таблиця 1 – Показники рівня загального холестерину 
в крові білих щурів, ммоль/л (M±m) 

Назва групи Білий  
щур-самець 

Білий 
щур-самка 

Інтактні тварини 2,4±0,07 2,0±0,05 

І група 2,9±0,01 2,6±0,02 

ІІ група 2,9±0,02 2,4±0,01 

ІІІ група 3,1±0,01 2,5±0,01 

ІV група 3,7±0,01 4,8±0,05 

Рис. 1. Фрагмент селезінки інтактного білого 
щура-самця. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Мікропрепарат. Об.×10, ок.×10: 
1 – капсула; 2 – червона пульпа; 3 – біла пульпа;  

4 – центр розмноження лімфоїдного вузлика;  
5 – центральна артерія 
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Зростає кількість некротично змінених клітин. 
Трапляються судини з пошкодженою стінкою, що 
призводить до виходу формених елементів крові в 
паренхіму органа (рис. 2). 

Через шість тижнів експерименту як у щурів-
самців, так і в щурів-самок чітко диференціюється 
біла та червона пульпа. Численні лімфоїдні вузли-
ки містять світлий, видовженої форми гермінатив-

ний центр. Перекладки потовщені, набряклі. Стінки 
деяких судин набряклі, просвіт заповнений елеме-
нтами крові. Навколо судин розташовані залишки 
гемосидерину (рис. 4). 

Через сім тижнів висококалорійної дієти як в 
щурів-самців так і в щурів-самок кількість моноци-
тів, макрофагів та плазмоцитів зростає. Залишки 
гемосидерину трапляються як в цитоплазмі макро-
фагів, так і в міжклітинних просторах (рис. 5). Част-
ка ретикулярної сполучної тканини в селезінкових 
тяжах зростає. Вени червоної пульпи повнокровні, 
стінка кровоносних капілярів набрякла, ядерна час-
тина ендотеліоцитів займає частину просвіту. Спо-
стерігається навколосудинний набряк. 

Через вісім тижнів висококалорійної дієти як в 
щурів-самців так і в щурів-самок в паренхімі селе-
зінки частка ретикулярної сполучної тканини в се-
лезінкових тяжах зростає. Спостерігається iмуно-
індукуючий ефект з посиленою проліферацією  

Таблиця 2 – Показники рівня ЛПВЩ та ЛПВЩ в крові 
білих щурів, ммоль/л (M±m) 

Назва 
групи 

Білий  
щур-

самець 

Білий 
 щур-
самка 

Білий  
щур-

самець 

Білий 
щур-
самка 

ЛПВЩ ЛПНЩ 

Інтактні 
тварини 0,2±0,02 0,25±0,01 0,39±0,02 0,4±0,01 

І група 0,6±0,01 0,61±0,01 0,6±0,02 0,67±0,02 

ІІ група 0,44±0,01 0,4±0,01 0,56±0,01 0,6±0,02 

ІІІ група 0,61±0,02 0,85±0,02 0,77±0,03 0,94±0,02 

ІV група 0,63±0,01 0,62±0,01 1,29±0,04 0,67±0,01 

Рис. 2. Фрагмент селезінки білого щура-самки через 
п’ять тижнів експерименту. Забарвлення гематоксиліном 

і еозином. Мікропрепарат. Об.×10, ок.×10: 
1 – лімфоїдні вузлики із гермінативними центрами; 

2 – повнокровні венозні пазухи червоної пульпи;  
3 – артерія з пошкодженою стінкою (4) 

Рис. 3. Фрагмент селезінки білого щура-самки через 
п’ять тижнів експерименту. Забарвлення гематоксилі-

ном і еозином. Мікропрепарат. Об.×40, ок.×10: 
1 – біла пульпа; 2 – червона пульпа; 3 – поперечний 

переріз кровоносного капіляра; 4 – поздовжній переріз 
кровоносного капіляра; 5 – скупчення гемосидерину 

Рис. 4. Фрагмент селезінки білого щура-самця через 
шість тижнів експерименту. Забарвлення гематоксилі-

ном і еозином. Мікропрепарат. Об.×100, ок.×10: 
1 – розширена і набрякла перекладка; 2 – макрофаги, в 
цитоплазмі яких залишки гемосидерину; 3 – лімфоцити 

 

 

Рис. 5. Фрагмент селезінки білого щура-самки через сім 
тижнів експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Мікропрепарат. Об.×100, ок.×10: 
1 – червона пульпа; 2 – гемосидерин; 3 – поздовжній 

переріз кровоносного капіляра 
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активованих лімфоцитів та їх подальшим диферен-
ціюванням у плазматичні клітини. Артерії з потов-
щеною набряклою стінкою, вени розширені і повно-
кровні (рис. 6). 

Обговорення отриманих результатів. Схожі 
зміни судинного русла селезінки, а саме розширен-
ня просвіту вен, венозне повнокрівя, в червоній 
пульпі розширення пазух, описані на 21 добу в 
умовах клітинної дегідратації на фоні посттравма-
тичної регенерації великогомілкової кістки [3]. Зро-
стання числа тучних клітин та плазмоцитів, різке 
збільшення залізовмісного пігменту у паренхімі 
селезінки експериментальних щурів виявлено при 
дії на організм наночастинок діоксиду кремнію та 
ацетату свинцю [1]. 

При дії 2 мкл екстракту арніки гірської на 20 г 
маси миші, який вносили до корму, лімфоїдні фолі-
кули втратили чітко виражену структуру [5]. 

При введенні лікарських речовин у вигляді тіот-
риазоліну та настоянки ехінацеї після вплив у толу-
олу відбувається зменшення відсоткового вмісту 
білої пульпи, площі світлих центрів лімфоїдних 
вузликів, маргінальної зон [4]. 

Вищенаведені зміни в паренхімі селезінки є 
подібними до отриманих нами, що можна пояснити 
як прояв загальної адаптаційно-пристосувальної 
реакції організму. 

При експериментальному ожирінні, викликано-
му висококалорійною дієтою, у щурів виявлено 
збільшення кількості лімфоцитів у паренхімі тиму-
са. Спостерігається повнокрів’я судин, набряк па-
ренхіми [6]. Тимус та селезінка є імунними органа-
ми, зміни викликані ожирінням призводять до пос-
тійної імунної активності. 

Висновки 
1. Кількість макрофагів, моноцитів та плазматичних 

клітин в паренхімі селезінки при експеримента-
льному ожирінні збільшується, що є ознакою 
постійної імунної активності. 

2. Артерії з потовщеною стінкою, повнокровні, вени 
розширені та повнокровні. Синуси червоної 
пульпи розширені, гемосидерин в просвіті веноз-
них пазух. Макрофаги наповнені краплями гемо-
сидерину.  

3. Встановлено зростання рівня загального холес-
терину, ліпопротеїдів високої та низької щільнос-
ті в біохімічному аналізі крові при експеримента-
льному ожирінні. 
Перспективи подальших досліджень  

у цьому напрямку пов’язані з подальшим вивчен-
ням морфометричних та електронно-мікро-
скопічних змін структурних компонентів селезінки 
щурів через різні терміни експериментального ожи-
ріння. 

Рис. 6. Фрагмент селезінки білого щура-самки через 
вісім тижнів експерименту. Забарвлення гематоксиліном 

і еозином. Мікропрепарат. Об.×10, ок.×10: 
1 – розширена і повнокровна селезінкова артерія та 

вена (2) у воротах; 3 – скупчення гемосидерину 
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УДК 611.018.41:616-056.257-092 
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ  
И СОСУДИСТОГО РУСЛА СЕЛЕЗЕНКИ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ 
Гарапко Т. В., Матешук-Вацеба Л. Р. 
Резюме. В статье приведены и проанализированы данные экспериментального исследования, кото-

рое проводилось на белых крысах самках и самцах репродуктивного возраста. 
Целью исследования является установление гистологических изменений структурных компонентов и 

сосудистого русла селезенки крыс через различные сроки экспериментального ожирения. 
Исследование проведено на 66 белых крысах репродуктивного возраста (4,0–5,0 месяца) массой  

160–220 г. Микроанатомию структурных компонентов селезенки белых крыс в условиях физиологической 
нормы исследовали на 10 интактных животных. Экспериментальные животные разделены на 4 группы. С 
помощью биохимического анализа крови определяли уровень общего холестерина, липопротеидов вы-
сокой плотности и липопротеидов низкой плотности. 

Через пять недель эксперимента как у крыс-самцов так и у крыс-самок наблюдается расширение и 
кровенаполнение венозных пазух красной пульпы, артерии с утолщенной стенкой, полнокровные. Вены 
деформированы, расширенные, полнокровные. Имеющиеся многочисленные макрофаги, в цитоплазме 
которых остатки гемосидерина. Через шесть недель многочисленные лимфоидные узелки содержат 
светлый, удлиненной формы герминативный центр, перекладки утолщенные, набухшие. Через семь не-
дель стенка кровеносных капилляров отечная, ядерная часть эндотелиоцитов занимает часть просвета, 
околососудистый отек. Через восемь недель наблюдается иммуноиндуцирующий эффект с усиленной 
пролиферацией активированных лимфоцитов и их последующим дифференцированием в плазматиче-
ские клетки. 

В результате проведенного исследования выявлено увеличение количества моноцитов, макрофагов 
и плазмоцитов в паренхиме селезенки, а также увеличение уровня общего холестерина, липопротеидов 
высокой и низкой плотности в крови. В цитоплазме макрофагов и в межклеточных пространствах скопле-
ния гемосидерина. Доля ретикулярной соединительной ткани в селезеночных тяжах растет. Вены крас-
ной пульпы полнокровные. 

Ключевые слова: ожирение, эксперимент, селезенка, лимфоциты, белая пульпа, красная пульпа. 
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UDC 611.018.41:616-056.257-092 
Changes in the Structural Organization of Components  
and Vessels of the Spleen in Experimental Obesity  
Harapko T. V., Mateshuk-Vatseba L. R. 

Abstract. Obesity is a chronic relapsing disease. The main feature is the accumulation of excessive 
amounts of adipose tissue. It is characterized by a violation of metabolism and prolonged intake of energy in the 
body more than consumed. 

The purpose of the research was to establish the changes in structural components and vascular bed of 
spleen of rats during experimental obesity. 

Material and methods. We conducted a study on 66 white rats of reproductive age (4.0–5.0 months) weigh-
ing 160–220 g. Microanatomy of the structural components of the spleen of white rats under conditions of 
physiological norm was investigated on 10 intact animals. Experimental animals were divided into 4 groups. 
Each group had 5 male rats and 5 female rats. High-calorie diet was achieved due to the fact that food was 
added sodium glutamate at a dose of 0.07g/kg of body weight of the rat, and in water – 20% solution of fructose. 
Control was provided by 16 white rats, who instead of a high-calorie diet received a standard diet of vivarium. By 
means of biochemical blood tests, we determined levels of total cholesterol, high density lipoprotein and low 
density lipoprotein. 

Results and discussion. After 5-6 weeks of experiment, we observed the expansion of venous sinuses of 
red pulp, arteries with thickened wall, and full blood counting both in male and female rats. Veins were de-
formed, expanded, full-blooded. There were numerous macrophages in the cytoplasm of which there were rem-
nants of hemosiderin. After six weeks of the experiment, numerous lymphoid nodes contained a light, elongated 
form of the germinal center, thickened and swollen trabecules. After seven weeks of the experiment, blood capil-
laries were swollen, the nuclear part of the endothelial cells occupied part of the lumen, vascular edema. After 
eight weeks, we observed an immuno-inducing effect with enhanced proliferation of activated lymphocytes and 
their further differentiation into plasma cells. Arteries were with thickened walls, full-blooded, veins were de-
formed, expanded and full-blooded. The proportion of reticular connective tissue in the spleen strains was in-
creasing. 

Conclusions. As a result of a conducted study in male rats and female rats, we found out that the level of 
total cholesterol, HDL and LDL in the biochemical analysis of blood increased. The number of macrophages, 
monocytes and plasma cells in the spleen parenchyma also increased, which was a sign of constant immune 
activity. Arteries were with thickened walls, full-blooded, veins were dilated and full-blooded. The sinuses of the 
red pulp were enlarged, there was hemosiderin in the lumen of the venous sinuses. Macrophages were filled 
with drops of hemosiderin. 

Keywords: obesity, experiment, spleen, lymphocytes, white pulp, red pulp. 
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CТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
ТА БУДОВИ ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИХ КЛАПАНІВ  

ЛЮДИНИ ПРОТЯГОМ ОНТОГЕНЕЗУ 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія  
Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Україна 
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Одним з актуальних та перспективних напрям-
ків сучасної медицини є вивчення морфогенезу 
органів та систем в різні вікові періоди життя люди-
ни. Серед причин виникнення хвороб серцево-
судинної системи у дітей раннього віку виділяють 
вроджені вади, які можуть виникати ще під час вну-
трішньоутробного розвитку. Отже, проблема своє-
часного виявлення та лікування вроджених вад 
серцево-судинної системи повинна першочергово 
вирішуватися для збереження здоров’я майбутніх 
поколінь. 

Для вдалої сучасної діагностики аномалій роз-
витку серця та його структур потрібні знання з ана-
томічної норми та її варіантів в різні вікові періоди 
життя. Враховуючи недостатню кількість робіт  
щодо органогенезу серця та морфогенезу його 
клапанного апарату в дитинстві, а також соціальну 
значимість цієї проблеми нами була сформована 
мета нашого дослідження – оцінка структурних 
особливостей розвитку та будови передсердно-
шлуночкових клапанів людини в ранньому ди-
тинстві. 

Об’єктом дослідження були серця 27 дітей ві-
ком 1–3 років, отриманих під час аутопсій (12 об’єк-
тів чоловічої статі та 15 – жіночої). Всі досліджені 
серця не мали будь-якої вродженої структурної 
патології. Для встановлення динаміки змін будови, 
положення передсердно-шлуночкових клапанів 
використано анатомічне препарування, топогра-
фічні зрізи на рівні передсердно-шлуночкового 
отвору з відповідною морфометричною (діаметри 
передсердно-шлуночкових отворів, площі стулок 
клапанів, кількість сухожилкових струн 1–3 поряд-
ків) та варіаційно-статистичною обробкою; для ви-
вчення вікових особливостей будови передсердно-
шлуночкових клапанів та їх кровопостачання вико-
ристано гістологічний (забарвлення гематоксилі-
ном та еозином) та імуногістохімічний (визначення 
експресії маркера CD34) методи. 

На основі системного підходу з використанням 
комплексу морфологічних і кількісних методів були 

отримані дані про особливості будови передсердно-
шлуночкових клапанів у дітей віком 1–3 років. Отри-
мані нові кількісні дані про структурні компоненти 
передсердно-шлуночкових клапанів, а також кла-
панного апарату в цілому та їх гендерні відмінності. 

Нерівномірне накопичення маркера CD 34 у 
стулках передсердно-шлуночкових клапанів свід-
чить про градієнт розташування судинного ендоте-
лію, причому найбільша концентрація експресує-
мого маркера знаходилась в основі стулки, змен-
шуючись в напрямку до вільного краю стулки. 

Ключові слова: передсердно-шлуночковий 
клапан, людина, дитина, розвиток. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом наукової 
роботи кафедри анатомії людини Дніпропетровсь-
кої медичної академії «Розвиток та морфофункціо-
нальний стан органів і тканин експериментальних 
тварин і людини в нормі, в онтогенезі, під впливом 
зовнішніх чинників», № державної реєстрації 
0IIIU009598. 

Вступ. Одним з актуальних та перспективних 
напрямків сучасної медицини є вивчення морфоге-
незу органів та систем в різні вікові періоди життя 
людини [1]. Серед причин виникнення хвороб сер-
цево-судинної системи у дітей раннього віку виді-
ляють вроджені вади, які можуть виникати ще під 
час внутрішньоутробного розвитку [2, 3, 4]. Відомо, 
що низка вад проявляє себе тільки у перші роки 
життя дитини. 

У структурі захворюваності та причин смерті 
вроджені вади серцево-судинної системи постійно 
займають провідні місця не тільки в Україні, але й в 
низці розвинених країн Європи [5]. Отже проблема 
своєчасного виявлення та лікування вроджених 
вад серцево-судинної системи повинна першочер-
гово вирішуватися для збереження здоров’я май-
бутніх поколінь. 

Для вдалої сучасної діагностики аномалій  
розвитку серця та його структур потрібні знання з 
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анатомічної норми та її варіантів в різні вікові  
періоди життя [6, 7].  

Враховуючи недостатню кількість робіт щодо 
органогенезу серця та морфогенезу його клапан-
ного апарату в дитинстві, а також соціальну значи-
мість цієї проблеми нами була сформована мета 
даного дослідження – оцінка структурних особли-
востей розвитку та будови передсердно-шлу-
ночкових клапанів людини в ранньому дитинстві. 

Матеріал та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження були серця 27 дітей віком 1–3 років, 
отриманих під час аутопсій (12 об’єктів чоловічої 
статі та 15 – жіночої). Всі досліджені серця не мали 
будь-якої вродженої структурної патології. Робота 
була проведена відповідно до вимог «Інструкції 
про проведення судово-медичної експертизи» 
(наказ МОЗ України №6 від 17.01.1995), відповідно 
до вимог і норм, типовим положенням з питань 
етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., 
«Порядку вилучення біологічних об'єктів від помер-
лих, тіла яких підлягають судово-медичній експер-
тизі і патологоанатомічному дослідженню, для нау-
кових цілей» (2018). Матеріал для дослідження 
використовували відповідно до чинних нормативно-
правових актів.  

Для встановлення динаміки змін будови, поло-
ження передсердно-шлуночкових клапанів викори-
стано анатомічне препарування, топографічні зрізи 
на рівні передсердно-шлуночкового отвору з відпо-
відною морфометричною (діаметри передсердно-
шлуночкових отворів, площі стулок клапанів, кіль-
кість сухожилкових струн 1–3 порядків) та варіацій-
но-статистичною обробкою; для вивчення вікових 
особливостей будови передсердно-шлуночкових 
клапанів та їх кровопостачання використано гісто-
логічний (забарвлення гематоксиліном та еозином) 
та імуногістохімічний (визначення експресії  
маркера CD34) методи. Для математичної обробки 
отриманих даних використовували стандартні  
процедури біометричного, кореляційного аналізів. 
Необхідні розрахунки проводили з використанням 
пакету програм Microsoft Office Excel-2003 та  
Statistica v6.1. у кореляційному аналізі розрахову-
вали коефіцієнт кореляції Пірсона. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз отриманих даних показав, що у хлопчиків 
діаметр правого передсердно-шлуночкового отво-
ру у середньому складав 2,3±0,09см, діаметр ліво-
го передсердно-шлуночкового отвору – 1,9±0,08 
см. У дівчат показники діаметра правого передсер-
дно-шлуночкового отвору у середньому складав 
1,9±0,08 см, діаметр лівого передсердно-
шлуночкового отвору у середньому дорівнював 
1,5±0,07 см. Площа стулок правого передсердно-
шлуночкового клапана (передня, задня, перегород-

кова) у хлопчиків у середньому дорівнювала 29-
7±15,52 мм2, 320±16,74 мм2, 320±16,45 мм2 відпо-
відно. Площа стулок лівого передсердно-
шлуночкового клапана (передня та задня) станови-
ла 376±25,36 мм2 та 321±18,62 мм2. У дівчат пло-
ща стулок правого передсердно-шлуночкового кла-
пана у середньому складала: 285±14,73 мм2 
(передня), 302±16,27 мм2 (задня), 308±15,82 мм2 
(перегородкова). Площа стулок лівого передсерд-
но-шлуночкового клапана (передня та задня) ста-
новила 360±24,55 мм2 та 311±20,45 мм2. 

Кількість сухожилкових струн, їх топографія 
мала гендерні відмінності і варіювала в залежності 
від їхнього місця розташування (рис. 1).  

Так у правому шлуночку серця хлопчиків кіль-
кість сухожилкових струн першого порядку, що від-
ходять від переднього сосочкоподібного м'яза, 
складала в середньому 4,7±0,34; другого порядку – 
12,7±1,12; третього порядку – 47,1±3,5. Кількість 
сухожилкових струн першого порядку, що йдуть від 
заднього сосочкоподібного м'яза у середньому 
складала: 8,1±0,65; другого порядку – 21,7±1,91; 
третього порядку – 32,6±2,6. Кількість сухожилко-
вих струн першого порядку, що йдуть від перегоро-
дкового сосочкоподібного м'яза, у середньому 
складала 5,2±0,42; другого порядку – 15,6±1,13; 
третього порядку – 49,1±3,7. Діаметр сосочкоподіб-
них м`язів становив: переднього – 0,3±0,02 см;  
заднього – 0,5±0,05 см; перегородкового – 0,5± 
± 0,04 см. У лівому шлуночку серця хлопчиків кіль-
кість сухожилкових струн першого порядку, що 
йдуть від переднього сосочкоподібного м'яза скла-
дала в середньому 7,3±0,58; другого порядку – 
17,8±1,56; третього порядку – 30,2±2,3. Кількість 
сухожилкових струн першого порядку, що йдуть від 
заднього сосочкоподібного м'яза до стулки перед-
сердно-шлуночкового клапана, у середньому  
складала 10,5±0,93; другого порядку – 21,0±,1,89; 

Рис. 1. Особливості будови та топографії сухожилкових 
струн правого передсердно-шлуночкового клапана сер-

ця хлопчика двох років, поздовжній розріз серця: 
 1 – стулка клапана; 2 – сухожилкові струни; 3 – сосочко-

подібний м'яз. Макропрепарат 
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третього порядку – 43,8±3,7. Діаметр сосочкоподіб-
них м`язів становив: переднього – 0,7±0,07 см; зад-
нього – 0,5±0,05 см. 

У правому шлуночку серця дівчат кількість су-
хожилкових струн першого порядку, що йдуть від 
переднього сосочкоподібного м'яза, складала в 
середньому 4,5±0,34; другого порядку – 21,3±1,85; 
третього порядку - 48,0±3,65. Кількість сухожилко-
вих струн першого порядку, що йдуть від заднього 
сосочкоподібного м'яза, у середньому складала: 
4,0±0,34; другого порядку – 17,5±1,47; третього 
порядку – 30,4±2,45. Кількість сухожилкових струн 
першого порядку, що йдуть від перегородкового 
сосочкоподібного м'яза, у середньому складала 
5,1±0,42; другого порядку – 19,3±1,64; третього 
порядку – 36,8±3,12. Діаметр сосочкоподібних 
м`язів становив: переднього – 0,4±0,03 см; задньо-
го – 0,4±0,03 см; перегородкового – 0,5±0,04 см. У 
лівому шлуночку серця дівчат кількість сухожилко-
вих струн першого порядку, що йдуть від перед-
нього сосочкоподібного м'яза, складала в серед-
ньому 7,1±0,75; другого порядку – 16,8±1,43; тре-
тього порядку – 33,4±2,57. Кількість сухожилкових 
струн першого порядку, що йдуть від заднього со-
сочкоподібного м'яза, у середньому складала 
9,6±0,87; другого порядку – 18,4±1,49; третього 
порядку – 42,5±3,45. Діаметр сосочкоподібних 
м`язів становив: переднього – 0,6±0,05 см; задньо-
го – 0,5±0,04 см. 

Розходження в діаметрі та довжині сухожилко-
вих струн спостерігалися не тільки у хлопчиків та 
дівчат, але і при порівнянні показників різних сту-
лок, як правого, так і лівого передсердно-
шлуночкових клапанів. Так, у правому шлуночку 
серця хлопчиків діаметр сухожилкових струн пер-
шого порядку, що йдуть до передньої стулки, у се-
редньому складав 0,03±0,002 см, довжина – 
0,5±0,04 см; діаметр сухожилкових струн, що йдуть 
до задньої стулки, – 0,05±0,004 мм, довжина – 
0,7±0,06 см; діаметр сухожилкових струн, що йдуть 
до перегородкової стулки, – 0,05±0,005 мм, довжи-
на – 0,5±0,05 см. У лівому шлуночку серця хлопчи-
ків діаметр сухожилкових струн першого порядку, 
що йдуть до передньої стулки, у середньому скла-
дав 0,04±0,003 мм, довжина – 0,7±0,06 см; діаметр 
сухожилкових струн, що йдуть до задньої стулки, – 
0,05±0,004 мм; довжина – 0,5±0,05 см. 

У правому шлуночку серця дівчат діаметр су-
хожилкових струн першого порядку, що йдуть до 
передньої стулки, у середньому складав 
0,03±0,002 мм, довжина – 0,5±0,04 см; діаметр су-
хожилкових струн, що йдуть до задньої стулки, – 
0,05±0,005 мм, довжина – 0,6±0,05 см; діаметр су-
хожилкових струн, що йдуть до перегородкової 
стулки, – 0,04±0,003 мм, довжина – 0,5±0,05 см. У 

лівому шлуночку серця дівчат діаметр сухожилко-
вих струн першого порядку, що йдуть до передньої 
стулки, у середньому складав 0,05±0,005 мм, дов-
жина – 0,6±0,05 см; діаметр сухожилкових струн, 
що йдуть до задньої стулки, – 0,04±0,003 мм, дов-
жина – 0,5±0,04 см. 

Отримані нами дані відрізняються від даних 
окремих авторів [8], які вивчали вікову динаміку 
змін параметрів сухожилкових струн серця, але 
динаміка змін тих параметрів дуже схожа. 

При гістологічному дослідженні зрізів перед-
сердно-шлуночкових клапанів серця дітей нами 
було встановлено, що стулки клапана складаються 
з шару пухкої волокнистої неоформленої сполучної 
тканини, яка розташовується ближче до перед-
сердної поверхні стулок та щільної волокнистої 
оформленої сполучної тканини, ближче до шлуноч-
кової поверхні (рис. 2). У міжклітинній речовині 
численні тонкі колагенові волокна, ретикулярні во-
локна трохи потовщені. Численні серцеві м’язові 
волокна із судинами розташовуються тільки у ос-
нови стулки за даними візуалізації експресії імуно-
гістохімічного маркера CD 34 (рис. 3). Достатньо 

Рис. 2. Особливості гістоструктури стулки. Зріз стулки 
передсердно-шлуночкового клапана хлопчика 2-х років. 

Забарвлення гематоксиліном-еозином.  
Зб.: ок. х 10, об. х 40 

Рис. 3. А. Зріз стулки передсердно-шлуночкового клапа-
на серця хлопчика першого року життя. Б. Збільшений 
фрагмент попереднього фото. Імуногістохімічне дослі-
дження з використанням маркера CD 34. Зб.: ок. х 10; А 
об. х 40, В об. х 100. Стрілками позначено накопичення 

маркера CD 34 

 

Б А 
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дискусійним залишається питання щодо кровопос-
тачання стулок клапанів серця [9, 10]. 

Вивчення кореляційної залежності між різними 
морфометричними показниками передсердно-шлу-
ночкових клапанів дітей (рис. 4) дозволило встано-
вити наявність позитивних зв'язків між деякими 
показниками (на рисунку показані відрізками). 

Найбільший позитивний сильний кореляційний 
зв'язок у лівому передсердно-шлуночковому клапа-
ні (рис. 5) був встановлений між кількістю сухожил-
кових струн першого порядку, які відходять від зад-
нього сосочкоподібного м'яза, і діаметром перед-
нього сосочкоподібного м'яза, площею передньої 
стулки лівого передсердно-шлуночкового клапана  
і діаметром лівого передсердно-шлуночкового 
отвору. 

Кількість кореляційних зв’язків в цій вікової гру-
пі достатньо велика як між параметрами серця, так 

і параметрами передсердно-шлуночкових клапа-
нів. Це вказує на процеси, які пов’язані з віковими 
особливостями організму та його розвитку. Така 
кількість достовірних позитивних кореляційних 
зв’язків відмічається як у хлопчиків, так і дівчат. 

Висновок. На основі системного підходу з ви-
користанням комплексу морфологічних і кількісних 
методів були отримані дані про особливості будови 
передсердно-шлуночкових клапанів у дітей віком  
1–3 років. Отримані нові кількісні дані про структур-
ні компоненти передсердно-шлуночкових клапанів, 
а також клапанного апарату в цілому та їх гендерні 
відмінності. 

Нерівномірне накопичення маркера CD 34 у 
стулках передсердно-шлуночкових клапанів свід-
чить про градієнт розташування судинного ендоте-
лію, причому найбільша концентрація експресує-
мого маркера знаходилась в основі стулки, змен-
шуючись в напрямку до вільного краю стулки. 

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується дослідження розвитку струк-
турних компонентів серця протягом онтогенезу із 
застосуванням новітніх морфологічних методів. 

Рис. 4. Кореляційні зв'язки між показниками серця і пра-
вим передсердно-шлуночковим клапаном у дітей позна-
чені відрізками (позитивний сильний ступінь зв'язку, кое-

фіцієнт кореляції більше 0,7). 
Примітки: 1. Маса серця; 2. Довжина серця; 3. Товщина 
серця; 4. Ширина серця; 5. Діаметр правого передсердно-
шлуночкового отвору; 6. Площа передньої стулки право-
го передсердно-шлуночкового клапана; 7. Площа зад-
ньої стулки правого передсердно-шлуночкового клапана; 
8. Площа перегородкової стулки правого передсердно-
шлуночкового клапану; 9. Діаметр переднього сосочко-
подібного м'яза; 10. Діаметр заднього сосочкоподібного 
м'яза; 11. Діаметр перегородкового сосочкоподібного 
м'яза; 12. Кількість сухожилкових струн першого порядку, 
які відходять від переднього сосочкоподібного м'яза;  
13. Кількість сухожилкових струн першого порядку, які 
відходять від заднього сосочкоподібного м'яза; 14. Кіль-
кість сухожилкових струн першого порядку, які відходять 
від перегородкового сосочкоподібного м'яза; 15. Діаметр 
сухожилкових струн; 16. Довжина сухожилкових струн. 

Рис. 5. Кореляційні зв'язки між показниками серця і лі-
вим передсердно-шлуночковим клапаном у дітей позна-

чені відрізками (позитивний сильний ступінь зв'язку, 
коефіцієнт кореляції більше 0,7). 

Примітки: 1. Маса серця; 2. Довжина серця; 3. Товщи-
на серця; 4. Ширина серця; 5. Діаметр лівого передсер-
дно-шлуночкового отвору; 6. Площа передньої стулки 
лівого передсердно-шлуночкового клапана; 7. Площа 
задньої стулки лівого передсердно-шлуночкового клапа-
на; 8. Діаметр переднього сосочкоподібного м'яза;  
9. Діаметр заднього сосочкоподібного м'яза; 10. Кіль-
кість сухожилкових струн першого порядку, які відходять 
від переднього сосочкоподібного м'яза; 11. Кількість 
сухожилкових струн першого порядку, які відходять від 
заднього сосочкоподібного м'яза; 12. Діаметр сухожил-
кових струн; 13. Довжина сухожилкових струн. 
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УДК 616.12-071.3:572.5 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СТРОЕНИЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫХ  
КЛАПАНОВ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ОНТОГЕНЕЗА 
Козлов С. В., Снисарь Е. С. 
Резюме. Одним из актуальных и перспективных направлений современной медицины является изу-

чение морфогенеза органов и систем в различные возрастные периоды жизни человека. Среди причин 
возникновения болезней сердечно-сосудистой системы у детей раннего возраста выделяют врожденные 
пороки, которые могут возникать еще во время внутриутробного развития. Поэтому проблема своевре-
менного выявления и лечения врожденных пороков сердечно-сосудистой системы должна в первую оче-
редь решаться для сохранения здоровья будущих поколений. 

Для качественной современной диагностики аномалий развития сердца и его структур необходимы 
знания анатомической нормы и ее вариантов в разные возрастные периоды жизни. Учитывая недоста-
точное количество работ по органогенезу сердца и морфогенеза его клапанного аппарата в детском воз-
расте, а также социальную значимость этой проблемы нами была определена цель нашего исследова-
ния: оценить структурные особенности развития и строения предсердно-желудочковых клапанов челове-
ка в раннем периоде детства. 

Объектом исследования были сердца 27 детей в возрасте 1–3 лет, полученных во время вскрытий 
(12 объектов мужского пола и 15 – женского). Все исследованные сердца не имели какой-либо врожден-
ной структурной патологии. Для установления динамики изменений строения, положения предсердно-
желудочковых клапанов использованы анатомическое препарирование, топографические срезы на уров-
не предсердно-желудочкового отверстия с соответствующей морфометрической (диаметры предсердно-
желудочковых отверстий, площади створок клапанов, количество сухожильных нитей 1-3 порядков) и 
вариационно-статистической обработкой; для изучения возрастных особенностей строения предсердно-
желудочковых клапанов и их кровоснабжения использованы гистологический (окраска гематоксилином и 
эозином) и иммуногистохимический (определение экспрессии маркера CD34) методы. 

На основе системного подхода с использованием комплекса морфологических и количественных 
методов были получены данные об особенностях строения предсердно-желудочковых клапанов в воз-
расте 1–3 лет. Получены новые количественные данные о структурных компонентах предсердно-
желудочковых клапанов, а также клапанного аппарата в целом и их половые различия. 
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Неравномерное накопление маркера CD 34 в створках предсердно-желудочковых клапанов свиде-
тельствует о градиенте расположения сосудистого эндотелия, причем наибольшая концентрация эндо-
телиального маркера находилась у оснований створок, уменьшаясь в направлении свободного края 
створки. 

Ключевые слова: предсердно-желудочковый клапан, человек, ребенок, развитие. 
 
UDC 616.12-071.3:572.5 
Structural Features of the Development and Structure  
of the Human Atrioventricular Valves during Ontogenesis 
Kozlov S. V., Snisar E. S. 
Abstract. One of the topical and perspective directions of modern medicine is the study of morphogenesis 

of organs and systems in different age periods of human life. Among the causes of diseases of the cardiovascu-
lar system in young children are congenital defects that can occur during intrauterine development. In the struc-
ture of morbidity and causes of death, congenital malformations of the cardiovascular system are constantly 
occupying leading positions not only in Ukraine but also in a number of developed countries in Europe.  

Taking into account the lack of work on the organogenesis of the heart and the morphogenesis of its valve 
apparatus in childhood, as well as the social significance of this problem, we formed the purpose of our study 
which was to assess the structural features of the development and structure of the atrioventricular valves of 
man in early childhood. 

Material and methods. The subject of the study was the hearts of 27 children aged 1–3 years, obtained at 
autopsy (12 male and 15 female). All tested hearts did not have any congenital structural pathology. The study 
material was used in accordance with applicable regulations. To determine the dynamics of changes in the 
structure, and the position of the atrioventricular valves we used anatomical preparation, topographic sections at 
the level of the atrioventricular orifice with the appropriate morphometric (diameters of atrioventricular openings, 
the area of the valve strings and the number of tendon strings of 1–3 orders). Histological (staining with hema-
toxylin and eosin) and immunohistochemical (determination of CD34 marker expression) methods were used to 
study age-related features of the structure of the atrioventricular valves and their blood supply. For the mathe-
matical processing of the obtained data, standard biometric, correlation analysis procedures were used. The 
necessary calculations were performed using Microsoft Office Excel-2003 and Statistica v6.1. The Pearson cor-
relation coefficient was calculated in the correlation analysis. 

Results and discussion. The number of correlations between heart parameters and atrioventricular valves in 
this age group is large enough. This indicates processes that are related to the age-specific features of the or-
ganism and its development. There are so many positive correlation relationships in both boys and girls. On the 
basis of a systematic approach using the complex of morphological and quantitative methods, we obtained the 
data on the features of the structure of the atrioventricular valves in children aged 1–3 years. We also got new 
quantitative data on the structural components of atrioventricular valves, as well as the valve apparatus as a 
whole and their gender differences.  

Conclusion. The uneven accumulation of the CD 34 marker in the atrioventricular flaps indicates a gradient 
in the location of the vascular endothelium, with the highest concentration of the marker being expressed at the 
base of the flap, decreasing towards the free edge of the flap. 

Keywords: atrioventricular valve, human, childhood, development. 
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Невід'ємною і загрозливою ланкою у патогенезі 
перитоніту є ендогенна інтоксикація, інформатив-
ними показниками для дослідження розвитку якої є 
еритроцитарний та лейкоцитарний індекси інтокси-
кації. 

Мета дослідження – дослідити роль еритроци-
тарного та лейкоцитарного індексів інтоксикації у 
патогенезі експериментального перитоніту. 

Матеріал та методи. Дослідження проведено 
на 75 білих щурах репродуктивного віку (3 місяці), 
маса тіла – 180–220 г, з них 1 група (контрольна) – 
25 інтактних тварин; 2 група (дослідна) – 50 щурів 
зі змодельованим каловим перитонітом. Каловий 
перитоніт моделювали шляхом введення 10% ка-
лової суспензії в дозі 0,5 мл на 100 г ваги тварини 
в черевну порожнину лабораторних тварин пунк-
ційним методом (Лазаренко В. А., та ін., 2016, па-
тент № 233826). Еритроцитарний індекс інтоксика-
ції визначали шляхом дослідження аналізуючи сор-
бційну здатність еритроцитів при взаємодії їх мети-
леновим синім, який в фізіологічних умовах практи-
чно не проникає через їх мембрану (Кузьмак І. П., 
Кліщ І. М., Яремчук О. З., 2012). Визначення лейко-
цитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) проводили за 
методикою Я. Я. Каль-Каліфа (1941). Аналіз показ-
ників проводився на початок та кінець першої, тре-
тю та двадцять першу добу експерименту. У зв’яз-
ку з нормальним розподілом цифрових даних в 
вибірках використовували параметричний критерій 
Стьюдента.  

Результати. При дослідженні лейкоцитарного 
індексу інтоксикації спостерігається однонаправле-
на тенденція з динамікою еритроцитарного індек-
су – значне збільшення маркера на тлі розвитку 
змодельованого перитоніту (р<0,001).  

Висновки. Найбільш виражене підвищення 
еритроцитарного індексу інтоксикації виявлене на 
третю добу. Доведено, що збільшення лейкоцитар-
ного індексу інтоксикації є інформативним марке-
ром розвитку ендогенної інтоксикації при змоде-
льованому перитоніті, підвищення якого є най-

більш вираженим на кінець першої доби. Встанов-
лено, що лейкоцитарний індекс інтоксикації є більш 
чутливим маркером у порівнянні з еритроцитар-
ним. 

Ключові слова: каловий перитоніт, експери-
мент, динаміка, лейкоцитарний індекс інтоксикації, 
еритроцитарний індекс інтоксикації. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом комплекс-
них клініко-лабораторних досліджень, здійснених 
ДП «Український науково-дослідний інститут меди-
цини транспорту МОЗ України» в межах виконання 
НДР «Удосконалення профілактики та лікування 
основних екозалежних та професійно обумовлених 
захворювань на основі вивчення особливостей їх 
етіології та патогенезу», № державної реєстрації 
0116U008822. 

Вступ. На даний час одним з найбільш важких 
ускладнень гострих запальних захворювань орга-
нів черевної порожнини є перитоніт [1–8]. Леталь-
ність при даному патологічному процесі складає 
від 18,3 до 62,8% [9]. Серед усіх післяопераційних 
інтраабдомінальних ускладнень розлитий перито-
ніт займає перше місце, відсоток смертності при 
ньому складає 20–25% [10–12]. Невід'ємною і за-
грозливою ланкою у патогенезі перитоніту є ендо-
генна інтоксикація, яка розвивається через кишко-
ву недостатність, зміни кількості та якості внутріш-
ньопросвітної мікрофлори, концентрації токсинів і 
мікроорганізмів в судинному руслі, а також у про-
світі черевної порожнини [13]. Після перенесеної 
інтраабдомінальної інфекції у хворого зберігається 
системна ендотоксинемія, яка порушує функціо-
нальний стан печінки, спричиняє важкі метаболічні 
розлади і ендотеліальну дисфункцію [14]. 

Ендогенна інтоксикація – поліетіопатологічний 
та поліпатогенний синдром, для якого характерне 
самоотруєння організму ендогенними токсичними 
речовинами (надлишком продуктів обміну речовин 
чи клітинного реагування в патологічних умовах) та 
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накопичення їх в тканинах і біологічних рідинах  
[15–16]. Інформативними показниками для дослі-
дження розвитку ендогенної інтоксикації є еритро-
цитарний (ЕІІ) та лейкоцитарний (ЛІІ) індекси інток-
сикації [17, 18]. 

Мета дослідження – дослідити роль еритро-
цитарного та лейкоцитарного індексів інтоксикації у 
патогенезі експериментального перитоніту. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено на 75 білих щурах репродуктивного 
віку (3 місяці), маса тварин – 180–220 г, з них: 
1 група (контрольна) – 25 інтактних тварин; 2 група 
(дослідна) – 50 щурів зі змодельованим каловим 
перитонітом. Каловий перитоніт моделювали шля-
хом введення 10 % калової суспензії в дозі 0,5 мл 
на 100 г ваги тварини до черевної порожнини лабо-
раторних тварин пункційним методом (Лазаренко 
В. А. та ін., 2016, патент № 233826). Еритроцитар-
ний індекс інтоксикації визначали шляхом дослі-
дження аналізуючи сорбційну здатність еритроци-
тів при взаємодії їх метиленовим синім, який в фізі-
ологічних умовах практично не проникає через їх 
мембрану (Кузьмак І. П., Кліщ І. М., Яремчук О. З., 
2012). Визначення лейкоцитарного індексу інтокси-
кації (ЛІІ) проводили за методикою Я. Я. Каль-
Каліфа (1941). 

Аналіз показників проводився на початок та 
кінець першої, третю та двадцять першу добу екс-
перименту. Дослідження проводили згідно з 
«Правилами виконання робіт з використанням екс-
периментальних тварин», затверджених Наказом 
МОЗ України № 249 від 01.03.2012 та Законом 
України № 3447-IV «Про захист тварин від жорсто-
кого поводження» (зі змінами від 15.12.2009 р. та 
від 16.10.2012 р.). 

Перед тим, як використовувати параметричні, 
базовані на нормальності статистичного розподілу, 
методи, були використані методи перевірки дослі-
джуваних рядів кількісних даних на нормальність 
за допомогою критерія Шапіро-Уілка (Shapiro-Wilk's 
W test). У зв’язку з нормальним розподілом цифро-
вих даних в вибірках використовували параметрич-
ний критерій Стьюдента. 

Результати дослідження. У таблиці 1 відо-
бражені значення еритроцитарного індексу інтокси-
кації у інтактних тварин 1-ї групи, та щурів, яким 
моделювали перитоніт (група № 2) на кожному із 
етапів експерименту. 

Детальніше розглянемо зміни еритроцитарного 
індексу інтоксикації у тварин, в яких моделювали 
перитоніт. На початок першої доби встановлене 
його підвищення на 82 % у порівнянні з даними 
контрольної групи. На кінець першої доби встанов-
лене збільшення еритроцитарного індексу інтокси-
кації уже на 99,5 %. На третю добу виявлене про-

гресування ендогенної інтоксикації в патогенезі 
розвитку експериментального перитоніту. Тварини 
досліджуваної групи не дожили до 21-ї доби. 

У таблиці 2 відображені значення лейкоцитар-
ного індексу інтоксикації у інтактних тварин 1-ї гру-
пи, та щурів, яким моделювали перитоніт (група 
№ 2) на кожному із етапів експерименту. 

При дослідженні лейкоцитарного індексу інток-
сикації спостерігається односпрямована тенденція 
з динамікою еритроцитарного індексу – значне 
збільшення маркера на тлі розвитку змодельова-
ного перитоніту. Слід зауважити, що ЛІІ виявився 
більш чутливим показником, ніж еритроцитарний 
індекс до патологічних змін, спричинених експери-
ментальним перитонітом. Так, на початок першої 
доби у порівнянні з даними інтактних тварин вста-
новлене підвищення лейкоцитарного індексу інток-
сикації на 197,4 %, а на кінець 1-ї доби – уже на 
236,8 %. На третю добу підвищення ЛІІ дещо менш 
виражене у порівнянні з динамікою на кінець пер-
шої доби, але його підвищення залишається дуже 
значним – на 222,9 % у порівнянні з даними групи 
№ 1.  

Обговорення результатів дослідження.  
Ендогенна інтоксикація супроводжується накопи-
ченням токсинів (токсичних метаболітів), що пере-
вищують детоксикаційні можливості систем органі-
зму, призводять до деструкції плазматичних і цито-
плазматичних мембран та ведуть до токсемії [19–
23]. Мембрани еритроцитів є чутливими до токси-
нів, чим обумовлений вибір дослідження еритроци-
тарного індексу інтоксикації в нашій роботі [17]. 

Таблиця 1 – Динаміка еритроцитарного індексу інток-
сикації у тварин, яким моделювали каловий перитоніт 
на 1-у, 3-ю та 21-у добу експерименту (M±m) 

Група /
доба 

Початок 
1-ї доби 

Кінець 
1-ї доби 3-я доба 21-а доба 

1 група 
ЕІІ 

44,50± 
±0,80 

44,40± 
±0,70 

44,60± 
±0,70 

44,40± 
±0,70 

2 група 
ЕІІ 

81,00± 
±0,60 

*** 

88,60± 
±1,20 

*** 

94,90± 
±0,50 

*** 

Тварини 
не вижили 

Примітка: *** – р<0,001 порівняно з показником 1-ї групи. 

Таблиця 2 – Динаміка лейкоцитарного індексу інтокси-
кації у тварин, яким моделювали каловий перитоніт на 
1-у, 3-ю та 21-у добу експерименту (M±m) 

Група / 
доба 

Початок 
1-ї доби 

Кінець 
1-ї доби 3-я доба 21-а доба 

1 група 
ЛІІ 

1,53±0,03 1,52±0,03 1,53±0,03 1,54±0,03 

2 група 
ЛІІ 

4,55±0,02 
*** 

5,12±0,04 
*** 

4,94±0,05 
*** 

Тварини  
не вижили 

Примітка: *** – р<0,001 порівняно з показником 1-ї групи. 
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Отримані нами дані підтверджують раціональність 
вибору ЕІІ, як маркера розвитку інтоксикації при 
перитоніті: в умовах нашого експерименту встанов-
лене підвищення даного маркера на рівні статис-
тичної значущості р<0,001 не лише з даними ін-
тактних тварин, а і при проведені аналізу динаміки 
цього показника у експериментальній групі на кож-
ному з етапів експерименту. Вищезазначене свід-
чить не лише про чутливість еритроцитарних мем-
бран до виникнення перитоніту, а й про здатність 
за допомогою ЕІІ прослідковувати зміни в динаміці 
цього патологічного процесу. 

Відомо, що лейкоцитарний індекс інтоксикації – 
співвідношення рівня клітин, які підвищуються при 
запальних та гнійних патологічних процесах 
(нейтрофільні лейкоцити – мієлоцити, мета мієло-
цити- юні, паличкоядерні, сегментоядерні) до клі-
тин, кількість яких може знижуватися при даних 
патологічних процесах (лімфоцити, моноцити, ео-
зинофіли) [24].  

Варто зазначити, що лейкоцитарний індекс 
інтоксикації є найпоширенішим індексом для дослі-
дження різних патологічних процесів. Він є інфор-
мативним для аналізу процесів тканинної деграда-
ції та ступеня ендогенної інтоксикації. З літератур-
них джерел відомо, що ЛІІ є перспективним та ін-
формативним при дослідженні тяжкості опікової 
хвороби, ефективності коригуючої терапії запаль-
них процесів, оцінці перебігу інфекційного процесу. 
Зазначається, що при патології інфекційного ґене-
зу даний показник корелює з тяжкістю патологічно-
го процесу. В межах від 4 до 9 рівень лейкоцитар-
ного індексу інтоксикації свідчить про високий сту-
пінь ендогенної інтоксикації, в межах 2–3 вказує на 
наявність некробіотичного вогнища чи розвиток 
обмеженого запального процесу [18].  

Опираючись на зазначену класифікацію може-
мо стверджувати про значний розвиток ендогенної 
інтоксикації в умовах досліджуваного нами патоло-
гічного процесу. Отримані нами дані про динаміку 
ЛІІ свідчать про його чутливість до розвитку експе-
риментального перитоніту: як і при дослідженні 
еритроцитарного індексу інтоксикації виявлені від-

мінності на рівні значущості р<0,001 у порівнянні з 
даними інтактних тварин та аналізі динаміки на 
початок та кінець першої доби. Звертає на себе 
увагу, що пік збільшення ЛІІ встановлений на кі-
нець першої доби, а на третю добу його числове 
значення є дещо нижчим у порівнянні з показником 
на кінець першої доби (р<0,05). Вищезазначене 
дозволяє більш детально дослідити перебіг пато-
логічних змін при розвитку змодельованого перито-
ніту, враховуючи те, що на початковому етапі інфе-
кційного процесу токсичні продукти накопичуються 
у тканинах первинного вогнища, а специфічними 
мішенями для ендотоксинів є макрофаги, нейтро-
фільні лейкоцити, клітини сполучної тканини, тром-
боцити та лейкоцити [24]. 

Висновки 
1. Виявлена односпрямована тенденція зміни ерит-

роцитарного та лейкоцитарного індексів інтокси-
кації при дослідженні патологічних змін організ-
му лабораторних тварин, викликаних експериме-
нтальним перитонітом. 

2. Встановлене підвищення еритроцитарного індек-
су інтоксикації в патогенезі експериментального 
калового перитоніту.  

3. Найбільш виражене підвищення еритроцитарно-
го індексу інтоксикації виявлене на третю добу. 

4. Доведено, що збільшення лейкоцитарного індек-
су інтоксикації є інформативним маркером роз-
витку ендогенної інтоксикації при експеримента-
льному перитоніті, підвищення якого є найбільш 
вираженим на кінець першої доби. 

5. Встановлено, що лейкоцитарний індекс інтокси-
кації є більш чутливим маркером у порівнянні з 
еритроцитарним індексом інтоксикації. 
Перспективи подальших досліджень. Отри-

мані результати дозволили розширити наші уяв-
лення про ланки патогенезу експериментального 
перитоніту та встановити інформативність лейко-
цитарного та еритроцитарного індексів інтоксикації 
в даних умовах. Це в подальшому дозволить ви-
значити наявність чи відсутність взаємозв’язків між 
даними індексами та іншими досліджуваними мар-
керами розвитку перитоніту а також дасть змогу 
обрати спосіб корекції враховуючи нові дані пато-
генезу. 
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УДК 616-092:616-036.8 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО И ЭРИТРОЦИТАРНОГО ИНДЕКСОВ  
ИНТОКСИКАЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА 
Леник Р. Г., Савицкий И. В., Циповяз С. В., Защук Р. Г., Мястковская И. В. 
Резюме. Неотъемлемым и угрожающим звеном в патогенезе перитонита является эндогенная инток-

сикация, информативными показателями для исследования развития которой является эритроцитарный 
и лейкоцитарный индексы интоксикации.  

Цель исследования – исследовать роль эритроцитарного и лейкоцитарного индексов интоксикации в 
патогенезе экспериментального перитонита.  

Исследование проведено на 75 белых крысах репродуктивного возраста (3 месяца), маса тела –  
180–220 г, из них 1 группа (контрольная) – 25 интактных животных; 2 группа (исследуемая) – 50 крыс с 
моделированным каловым перитонитом. Каловый перитонит моделировали путем введения 10%  
каловой суспензии в дозе 0,5 мл на 100 г веса животного в брюшную полость лабораторных животных 
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пункционным методом (Лазаренко В. А. и др., 2016, патент № 233826). Эритроцитарный индекс интокси-
кации определяли путем анализа сорбционной способности эритроцитов при взаимодействии их с мети-
леновым синим, который в физиологических условиях практически не проникает через их мембрану 
(Кузьмак И. П., Клещ И. М., Яремчук А. З., 2012). Определение лейкоцитарного индекса интоксикации 
проводили по методике Я. Я. Каль-Калифа (1941). Анализ проводился на начало и конец первых, третьих 
и двадцать первых суток эксперимента. В связи с нормальным распределением цифровых данных в вы-
борках использовали параметрический критерий Стьюдента. При исследовании лейкоцитарного индекса 
интоксикации наблюдается однонаправленная тенденция с динамикой эритроцитарного индекса – значи-
тельное увеличение маркера на фоне развития смоделированного перитонита (р<0,001). Наиболее вы-
раженное повышение эритроцитарного индекса интоксикации обнаружено на третьи сутки. Доказано, что 
увеличение лейкоцитарного индекса интоксикации является информативным маркером развития эндо-
генной интоксикации при смоделированной перитоните, повышение которого является наиболее выра-
женным на конец первых суток. Установлено, что лейкоцитарный индекс интоксикации более чувстви-
тельным маркером по сравнению с эритроцитарным. 

Ключевые слова: каловый перитонит, эксперимент, динамика, лейкоцитарный индекс интоксикации, 
эритроцитарный индекс интоксикации. 

 

UDC 616-092:616-036.8 
Study of Leukocyte and Erythrocyte Intoxication Indices Dynamic  
in the Experimental Peritonitis Pathogenesis 
Lenik R. G., Savytskyi І. V., Tsipovaz S. V., Zaschuk R. G., Miastkivska І. V. 
Abstract. Nowadays, peritonitis is one of the severest complications of acute inflammatory diseases of the 

abdominal cavity with a high mortality rate. Endogenous intoxication is an inseparable and threatening link in the 
peritonitis pathogenesis, and erythrocyte and leukocyte intoxication indices are informative indicators for the 
study of its development. 

The purpose of the study was to investigate erythrocytic and leukocyte intoxication index in the peritonitis 
pathogenesis.  

Material and methods. All the animals under study were divided into two groups: the 1st group included 25 
intact animals; the 2nd group encompassed 50 rats with simulated fecal peritonitis. Fecal peritonitis was modeled 
using injection of 10% fecal suspension in a dose of 0.5 ml per 100 g of animal weight in the abdominal cavity of 
laboratory animals by puncture method (Lazarenko V. A., et al., 2016, patent No. 233826).  

Results and discussion. We considered the changes in erythrocyte intoxication index in animals in details to 
see what had simulated peritonitis. At the beginning of the first day it was set to increase by 82% compared to 
the control group. By the end of the first day an increase in the erythrocyte intoxication index was established by 
99.5%. On the third day, we revealed the progression of endogenous intoxication in the experimental peritonitis 
pathogenesis. Animals of the study group did not survive until the 21st day. There was a unidirectional trend with 
the dynamics of erythrocyte index in experimental conditions and leukocyte intoxication index had significant 
increase in the marker on the background of modeled peritonitis. It should be noted that leukocyte intoxication 
index was more sensitive than the erythrocyte index to pathological changes caused by modeled peritonitis. 
Thus, at the beginning of the 1st day, leukocyte intoxication index was increased by 197.4 % and by the end of 
the 1st day – by 236.8% in comparison with the intact animals’ data. On the 3rd day, the increase in leukocyte 
intoxication index was slightly less pronounced compared to the dynamics at the end of the 1st day, but its in-
crease remained significant – by 222.9% (compared to the data of the 1st group). 

Conclusion. The study revealed unidirectional tendency of erythrocyte and leukocyte intoxication indices 
changes in the study of pathological changes of laboratory animals organism caused by experimental peritonitis. 
The obtained data also showed an increased erythrocyte intoxication index in the experimental fecal peritonitis 
pathogenesis. Most pronounced increase in erythrocyte intoxication index was found on the 3rd day. Increased 
leukocyte intoxication index proved to be an informative marker of the development of endogenous intoxication 
in modeled peritonitis, the increase of which was the most pronounced at the end of the 1st day. The leukocyte 
intoxication index appeared to be more sensitive than erythrocyte intoxication index. 

Keywords: fecal peritonitis, experiment, dynamics, leukocyte intoxication index, erythrocyte intoxication 
index. 
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На сьогодні вуглецеві композитні матеріали 
давно і ефективно використовуються у медичній 
практиці, що робить актуальним напрям дослі-
джень щодо визначення токсичності сталевих ім-
плантатів з алмазоподібним вуглецем покриттям. 
Мета дослідження – провести оцінку токсичного 
впливу імплантатів з алмазоподібним вуглецем 
покриттям на організм експериментальних щурів 
на різних термінах спостереження на основі ре-
зультатів біохімічного дослідження крові. Дослі-
дження виконано на 61 щурі-самці, з них 5 – інтакт-
ні тварини, та 2 групи щурів по 28 тварин у кожній 
(1 група – контрольна, 2 група – дослідна) віком 5–
6 місяців, маса тіла – 300–400 грамів. Тваринам 
контрольної групи вводили до дистального метафі-
за лівої стегнової кістки сталевий імплантат без 
алмазоподібного вуглецевого покриття, тваринам 
дослідної групи – з покриттям. Кров для досліджен-
ня відбиралась у тварин після декапітації на 7, 14, 
30 та 90 добу після імплантації. За результатами 
біохімічних досліджень крові щурів контрольної 
групи у динаміці після введення у стегнову кістку 
сталевих імплантатів без алмазоподібного вугле-
цевого покриття було встановлено, що на 7 добу 
вміст глюкози був вище на 24,5%, креатиніну – зни-
жений на 11,5% на 7 та 14 добу після імплантації, 
на 30 добу – підвищений на 26,2%; активність 
АлАТ на 7 добу спостереження збільшилась на 
16,9%, АсАТ – була підвищеною на 7 та 14 добу на 
40,1% та 35,0% відповідно порівняно з показника-
ми у інтактних щурів. У щурів дослідної групи після 
імплантації вміст глюкози в крові був збільшений 
на 28,3%, вміст креатиніну був знижений на 30,0% 
лише через 7 днів після імплантації, активність 
печінкових ферментів АлАТ і АсАТ у дослідній групі 
щурів майже не змінювалась, лише на 7 добу після 
імплантації спостерігалось зростання активності 
АлАТ на 6,2% порівняно з показником у інтактних 
щурів. В результаті було встановлено, що у тварин 

дослідної групи ступінь метаболічних порушень 
була менш вираженою порівняно з групою, якій 
вводили імплантати без покриття. 

Ключові слова: сталеві імплантати, стегнова 
кістка, щури, алмазоподібне вуглецеве покриття, 
токсичність. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконані у рамках 
науково-дослідної роботи ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН 
України» за 2017–2019 рр. «Вивчити репаративні 
властивості біоінженерних конструкцій на основі 
кісткових ало- та ксенотрансплантатів, що насичені 
стовбуровими клітинами та факторами росту»,  
№ державної реєстрації 0117U001023. 

Вступ. На сьогодні вуглецеві композитні мате-
ріали давно і ефективно використовуються у ме-
дичній практиці, зокрема в ортопедії та травмато-
логії [1]. Їх використовують для остеосинтезу при 
переломах довгих кісток, для пластичного віднов-
лення зв’язок, виготовлення ендопротезів, замі-
щення невеликих кісткових дефектів тощо [2]. Ви-
конано багато досліджень з вивчення можливості 
ефективнішого використання вуглецевого компози-
ційного матеріалу. Такі дослідження проводилися 
на культурі остеобластів, також в експерименті на 
тваринах та у клініці. Ці та багато інших досліджень 
довели, що композиційні матеріали на основі вугле-
цю є матеріалами біологічно інертними, викликають 
мінімальну запальну реакцію в оточуючих тканинах 
і можуть бути використані в якості заглибних ім-
плантатів з тривалим терміном дії [3]. Прагнення 
одержати максимально міцний контакт між імплан-
татом обумовило активізацію у напрямку розробки 
різних варіантів покриттів. При використанні керамі-
чних покриттів досліджується їх спроможність до 
підвищення остеоінтеграції та надання імплантатам 
із титану остеокондуктивних та остеоіндуктивних 
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якостей. Тому розробки спрямовуються не лише на 
вивчення медико-біологічних характеристик пок-
риттів, але й на створення покриттів із різних кера-
мік та їх композитів, на синтез нових видів керамік 
та на удосконалення технології їх нанесення [4]. 
Існують дані, які дозволяють визнати можливим і 
перспективним використання імплантатів з вугле-
цевого композиційного матеріалу для остеосинтезу 
довгих кісток кінцівок у хворих похилого віку і реко-
мендувати такі імплантати для клінічного викорис-
тання [5]. У стоматологічній практиці було доведе-
но, що використання алмазоподібного композитно-
го покриття на імплантаті дозволяють досягати 
позитивних результатів під час лікування адентій 
та стимулюють часткову остеоінтеграцію встанов-
лених дентальних імплантатів [6]. Таким чином, 
можна вважати актуальним і перспективним на-
прям досліджень щодо токсичності сталевих ім-
плантатів з алмазоподібним вуглецем покриттям 
для подальшого їх застосування в ортопедії та тра-
вматології. 

Мета роботи – провести оцінку токсичного 
впливу імплантатів з алмазоподібним вуглецем 
покриттям на організм експериментальних щурів 
на різних термінах спостереження на основі ре-
зультатів біохімічного дослідження крові. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження 
виконано на базі відділів експериментального мо-
делювання і трансплантології з експериментально-
біологічної клінікою і лабораторної діагностики та 
імунології ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» у 2018 році. 
Всього під час експерименту було використано 
61 щура-самця, з них 5 – інтактні тварини, та 2 гру-
пи щурів по 28 тварин у кожній (1 група – контроль-
на, 2 група – дослідна). Вік тварин на початок екс-
перименту становив 5-6 місяців, маса тіла –  
300–400 грамів. Всі дослідження були проведено з 
дотриманням відповідних біоетичних вимог по від-
ношенню до експериментальних тварин згідно За-
кону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження»  
(ст. 26, 31), Європейської конвенції захисту хребет-
них тварин, яких використовують у експеримен-
тальних та іншіх наукових цілях (Страсбург, 1986) і 
наказу МОНмолодьспорту України № 249  
від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими 
установами дослідів, експериментів на тваринах». 
Робота була розглянута та ухвалена комітетом з 
біоетики ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», протокол 
№ 174 від 29.01.2019 року.  

Тестування in vivo сталевих імплантатів з ал-
мазоподібним вуглецевим покриттям проводилось 
за допомогою експериментальної моделі, яка ство-

рювалась передній латеральний доступ до дис-
тального метафіза лівої стегнової кістки. За допо-
могою стоматологічного бора створювали стандар-
тний дірчастий дефект діаметром 2 мм та глиби-
ною 3 мм з подальшою імплантацією дослідного 
зразка (1–1,5 мм імплантованого зразка залиша-
ється не зануреним у дефект). Імплантати були 
зроблені з медичної неіржавої сталі BÖHLER  
INTERNATIONAL, стандарт EN 10204-2.2 / DIN  
50049-2.2 (ТОВ НВП «LEO ORTHO GROUP», 
Україна). На поверхню дослідних зразків імпланта-
тів нанесено алмазоподібне вуглецеве покриття 
(методом фільтрованої вакуумно-дугової катодної 
плазми, товщина шару – не менше 1 мкм, вироб-
ник – лабораторія надтвердих аморфних алмазо-
подібних і полікристалічних алмазних покриттів 
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», 
Україна). Контрольні зразки імплантатів – без пок-
риття. Форма імплантатів – циліндрична, штифти 
довжиною 4 мм, діаметром 2 мм. Алмазоподібне 
вуглецеве покриття нанесено на поверхні однієї 
грані діаметра та 2,5–3 мм довжини штифта. Кров 
для дослідження відбиралась у тварин після дека-
пітації на 7, 14, 30 та 90 добу після імплантації, з 
крові виготовляли сироватку шляхом центрифугу-
вання. В сироватці крові щурів визначали вміст 
глюкози, загального білка, сечовини, креатиніну, 
активність АлАТ і АсАТ та вміст загального білі-
рубіну за методиками, наведеними у літературі [7]. 
Статистичний аналіз даних проводили за допомо-
гою непараметричного критерію Вілкоксона із роз-
рахунками медіани (Me) і процентілів (25% та 75%) 
[8]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Під час аналізу результатів біохімічних досліджень 
крові щурів у динаміці після імплантації в контроль-
ній групі було встановлено, що рівень глікемії змі-
нювався упродовж спостереження: на 7 добу вміст 
глюкози був вище на 24,5%, на 14, 30 та 90 добу – 
не відрізнявся від показника у інтактних тварин 
(табл. 1). 

Вміст загального білка і сечовини в крові щурів 
не змінювався упродовж всього терміну спостере-
ження. Вміст креатиніну після імплантації був зни-
жений на 11,5% на 7 та 14 добу після імплантації, 
на 30 добу був на 26,2% вище, на 90 добу не відрі-
знявся від показника у інтактних щурів. Активність 
АлАТ на 7 добу спостереження збільшилась на 
16,9%, на 14, 30 та 90 добу – не відрізнялась від 
показника у інтактних тварин. 

Активність АсАТ була підвищеною на 7 та 14 
добу на 40,1% та 35,0% відповідно, вміст загально-
го білірубіну збільшився лише на 30 добу спосте-
реження на 78,0% порівняно з показником у інтакт-
них щурів. Така динаміка активності АлАТ і АсАТ 
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може свідчити про токсичну реакцію паренхіми 
печінки на введення імплантатів, а зниження вмісту 
креатиніну на 7 та 14 добу – на зменшення м’язо-
вої активності тварин у післяопераційний період. 
Гіперглікемія на 7 добу спостереження може вказу-
вати на вплив стресових факторів у ранньому піс-
ляопераційному періоді. 

У дослідній групі тварин вміст глюкози був 
збільшений на 28,3% порівняно з показником у 
інтактних щурів. Загальний білок, білірубін і сечо-
вина на всіх термінах спостереження не відрізня-
лись від інтактних щурів. Вміст креатиніну, на відмі-
ну від контрольної групи, був знижений на 30,0% 
лише через 7 днів після імплантації. Активність 
печінкових ферментів 
АлАТ і АсАТ у дослідній 
групі щурів майже не змі-
нювалась, лише на 7 
добу після імплантації 
спостерігалось зростання 
активності АлАТ на 6,2% 
порівняно з показником у 
інтактних щурів (табл. 2).  

Таким чином, за ре-
зультатами біохімічного 
дослідження крові щурів 
за показниками глюкози, 
загального білка, азоте-
мії (сечовина, креатинін), 
активності печінкових 
ферментів АлАТ і АсАТ 
та вмістом загального 
білірубіну було встанов-
лено, що у тварин дос-
лідної групи, яким було 
проведено імплантацію у 
стегнову кістку сталевих 
імплантатів із алмазопо-
дібним вуглецевим пок-
риттям, ступінь метабо-
лічних порушень була 
менш вираженою порів-
няно з контрольною гру-
пою, яким вводили ім-
плантати без покриття. 
Було запропоновано ме-
тодологічний підхід до 
медико-біологічної оцінки 
штучних біоматеріалів з 
використанням комплек-
су методів дослідження 
in vitro в культурі клітин 
та експериментах на тва-
ринах, який дозволяє 
виявити наявність чи  

відсутність сумісності та цитотоксичності матеріалу 
[9]. Наприклад, групою вчених на чолі з 
В. А. Філіпенко було проведено дослідження, які 
підтверджують високі остеоіндуктивні властивості 
титану: площа кісткового регенерату навколо дос-
ліджуваного імплантату через 30 діб після операції 
була у 1,99 рази більшою порівняно з контрольною 
групою, проте токсичні властивості імплантатів не 
досліджувались [10]. У нашому дослідженні було 
використано алмазоподібне вуглецеве покриття 
сталевих імплантатів в експерименті на щурах, яке 
зменшувало їх токсичну дію на організм тварин 
після імплантації, що віддзеркалювалось у резуль-
татах біохімічних досліджень крові. 

Таблиця 1 – Динаміка біохімічних маркерів крові щурів після введення сталевих 
імплантатів без покриття – контрольна група (Me, 25%–75%) 

Показники Інтактні  
щури, n=5 

Динаміка лабораторних маркерів 

7 доба 14 доба 30 доба 90 доба 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,30 
5,20–5,40 

6,60 * 
6,40–7,15 

5,50 
5,10–5,70 

5,00 
5,00–6,05 

4,80 
4,65–5,30 

Загальний 
білок, г/л 

70,50 
69,00–71,20 

73,10 
69,9–74,3 

71,40 
69,9–73,5 

70,20 
67,65–72,40 

69,80 
69,40–72,40 

Сечовина, 
ммоль/л 

4,00 
3,90–4,20 

5,10 
4,90–5,50 

4,10 
3,85–4,30 

4,80 
4,40–4,90 

4,40 
3,55–4,80 

Креатинін, 
мкмоль/л 

61,00 
60,00–70,00 

54,00 * 
51,00–55,50 

54,00 * 
49,50–58,50 

77,00 * 
73,50–82,00 

75,00 
70,00–77,50 

АлАТ, U/L 65,00 
62,00–66,00 

76,0 * 
67,50–77,00 

58,0 
53,5–65,0 

67,0 
62,0–69,0 

56,0 
52,0–59,0 

АcАТ, U/L 197,00 
194,0–202,0 

276,0 * 
263,0–284,5 

266,0 * 
248,5–272,5 

210,0 
196,5–226,5 

214,0 
210,0–217,5 

Загальний 
білірубін, 
мкмоль/л 

4,10 
4,00–4,30 

4,10 
3,80–4,25 

4,20 
3,85–4,45 

7,30 * 
6,95–8,30 

4,30 
3,85–4,50 

Примітка: * – вірогідно за Вілкоксоном порівняно з інтактною групою, р<0,05. 

Таблиця 2 – Динаміка біохімічних маркерів крові щурів після введення сталевих 
імплантатів із покриттям – дослідна група (Me, 25%–75%) 

Показники Інтактні  
щури, n=5 

Динаміка лабораторних маркерів 

7 доба 14 доба 30 доба 90 доба 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,30 
5,20–5,40 

6,80 * 
6,60–7,15 

5,70 
5,25–5,95 

5,20 
4,85–5,45 

5,00 
4,85–5,30 

Загальний 
білок, г/л 

70,50 
69,00–71,20 

72,50 
71,1–75,3 

76,10 
71,35–79,05 

70,10 
65,7 – 70,7 

70,80 
70,25–72,50 

Сечовина, 
ммоль/л 

4,00 
3,90–4,20 

4,30 
4,20–4,92 

4,00 
3,55–4,15 

4,20 
4,00–5,00 

4,00 
3,85–4,30 

Креатинін, 
мкмоль/л 

61,00 
60,00–70,00 

47,0 * 
46,5–49,0 

58,0 
50,5–60,5 

71,0 
68,00–77,0 

67,0 
65,5–74,0 

АлАТ, U/L 65,00 
62,00–66,00 

69,0 * 
67,0–88,0 

70,0 
62,5–70,5 

58,0 
54,0–69,5 

61,0 
61,0–84,0 

АcАТ, U/L 197,00 
194,0–202,0 

209,0 
198,5–210,0 

199,0 
188,5–206,5 

194,5 
188,5–194,5 

196,0 
186,0–203,0 

Загальний 
білірубін, 
мкмоль/л 

4,10 
4,00–4,30 

4,30 
3,75–4,45 

4,20 
3,80–4,30 

4,00 
3,77–4,30 

4,20 
4,15–5,35 

Примітка: * – вірогідно за Вілкоксоном порівняно з інтактною групою, р<0,05. 
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Висновки 
1. За результатами біохімічних досліджень крові 

щурів контрольної групи у динаміці після введен-
ня сталевих імплантатів без алмазоподібного 
вуглецевого покриття у стегнову кістку було 
встановлено, що на 7 добу вміст глюкози був 
вище на 24,5%, креатиніну – знижений на 11,5% 
на 7 та 14 добу після імплантації, на 30 добу – 
підвищений на 26,2%; активність АлАТ на 7 добу 
спостереження збільшилась на 16,9%, АсАТ – 
була підвищеною на 7 та 14 добу на 40,1% та 
35,0% відповідно порівняно з показниками у інта-
ктних щурів. 

2. За результатами біохімічних досліджень крові 
щурів дослідної групи у динаміці після введення 
сталевих імплантатів з алмазоподібним вуглеце-
вим покриттям у стегнову кістку вміст глюкози 
був збільшений на 28,3%, вміст креатиніну був 
знижений на 30,0% лише через 7 днів після ім-

плантації, активність печінкових ферментів АлАТ 
і АсАТ у дослідній групі щурів майже не змінюва-
лась, лише на 7 добу після імплантації спостері-
галось зростання активності АлАТ на 6,2% порів-
няно з показником у інтактних щурів. 

3. За результатами біохімічного дослідження крові 
щурів було встановлено, що у тварин дослідної 
групи, яким було проведено імплантацію у стег-
нову кістку сталевих імплантатів із алмазоподіб-
ним вуглецевим покриттям, ступінь метаболіч-
них порушень була менш вираженою порівняно з 
контрольною групою, яким вводили імплантати 
без покриття. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується вивчення біохімічних маркерів крові у екс-
периментальних щурів для оцінки впливу сталевих 
імплантатів з алмазоподібним вуглецевим покрит-
тям на регенеративні процеси у кістковій тканині. 
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УДК 617.3:57.1-57.084.1 
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ  
СТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ С АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
В БЕДРЕННУЮ КОСТЬ КРЫСАМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Макаров В. Б., Морозенко Д. В., Глебова Е. В. 
Резюме. На сегодня углеродные композитные материалы давно и эффективно используются в меди-

цинской практике, что делает актуальным направление исследований по токсичности стальных имплан-
татов с алмазоподобным углеродом покрытием.  

Цель исследования – провести оценку токсического воздействия имплантатов с алмазоподобным 
углеродным покрытием на организм экспериментальных крыс в разные сроки наблюдения по результа-
там биохимического исследования крови.  

Исследование выполнено на 61 крысы-самцы, из них 5 – интактные животные, и 2 группы крыс по 28 
животных в каждой (1 группа – контрольная, 2 группа – опытная) в возрасте 5–6 месяцев, масса тела – 
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300–400 граммов. Животным контрольной группы вводили в дистальный метафиз левой бедренной кос-
ти стальной имплантат без алмазоподобного углеродного покрытия, животным опытной группы – с по-
крытием. Кровь для исследования отбиралась у животных после декапитации на 7, 14, 30 и 90 сутки по-
сле имплантации. Согласно результатам биохимических исследований крови крыс контрольной группы в 
динамике после введения в бедренную кость стальных имплантатов без алмазоподобного углеродного 
покрытия было установлено, что на 7 сутки содержание глюкозы был выше на 24,5%, креатинина – сни-
жено на 11,5% на 7 и 14 сутки после имплантации, на 30 сутки – повышено на 26,2%; активность АлАТ на 
7 сутки наблюдения увеличилась на 16,9%, АсАТ – была повышенной на 7 и 14 сутки на 40,1% и 35,0% 
соответственно по сравнению с показателями у интактных крыс. У крыс опытной группы после импланта-
ции содержание глюкозы в крови было увеличено на 28,3%, содержание креатинина было снижено на 
30,0% только через 7 дней после имплантации, активность печеночных ферментов АлАТ и АсАТ в опыт-
ной группе крыс была почти без изменений, только на 7 сутки после имплантации наблюдалось повыше-
ние активности АлАТ на 6,2% по сравнению с показателем у интактных крыс. В результате было установ-
лено, что у животных опытной группы степень метаболических нарушений была менее выраженной по 
сравнению с контрольной группой, которой вводили имплантаты без покрытия. 

Ключевые слова: стальные имплантаты, бедренная кость, крысы, алмазоподобное углеродное по-
крытие, токсичность. 
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Clinical and Biochemical Evaluation of the Toxicity of Steel Implants with Diamond-Like  
Carbon Coating after Introduction into the Femur of the Rats in the Experiment 
Makarov V. B., Morozenko D. V., Gliebova K. V. 
Abstract. Carbon composite materials have long and effectively been used in medical practice, which 

makes the direction of research on the toxicity of steel implants with diamond-like coatings topical.  
The purpose of the study was to assess the toxic effects of implants with diamond-like coatings on the body 

of experimental rats at different monitoring times based on the results of biochemical blood tests.  
Material and methods. The study was performed on 61 male rats; five of them were intact animals. There 

were also 2 groups of rats (control and experimental), 28 animals in each group. The age of animals at the be-
ginning of the experiment was 5-6 months; the body weight was 300-400 grams. All studies were conducted in 
compliance with the relevant bioethical requirements in relation to experimental animals. Testing in vivo of steel 
implants with diamond-like carbon coatings was carried out using an experimental model that created forward 
lateral access to the distal metaphysis of the left femur. Animals of the control group were inserted a steel im-
plant without a diamond-like carbon coating into the femur, and animals of the experimental group were inserted 
a steel implant with a coating. Blood for research was selected from animals after decapitation at 7, 14, 30, and 
90 days after implantation, serum was prepared from the blood by centrifugation. In blood serum of rats, glu-
cose, total protein, urea, creatinine, ALT and AST activity and total bilirubin content were also determined.  

Results and conclusions. According to the results of biochemical studies of blood of rats in the control group 
in the dynamics after the insertion of steel implants without diamond-like carbon coating in the femoral bone, it 
was found that the glucose content was higher by 24.5% on the 7th day, creatinine decreased by 11.5% on the 
7th and 14th days after implantation and increased by 26.2% on the 30th day; ALT activity increased by 16.9% on 
the 7th day of observation, AST increased by 40.1% and 35.0% on the 7th and 14th days, respectively, compared 
with those in intact rats. The experimental group rats in dynamics after the insertion of steel implants with dia-
mond-like carbon coating in the femur had the increased glucose content by 28.3%, and the reduced creatinine 
content by 30.0% on the 7th day after implantation; activity of the liver enzymes ALT and AST in the experimen-
tal group of rats was almost unchanged. There was an increase in ALT activity by 6.2% on the 7th day after im-
plantation compared with intact rats.  

Conclusions. The obtained results showed that in animals of the experimental group the degree of meta-
bolic disturbances was less pronounced compared with the control group, which were inserted implants without 
coating. 

Keywords: steel implants, femur, rats, diamond-like carbon coating, toxicity. 
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Дослідження останніх років показали, що хворі 
на цукровий діабет часто мають захворювання 
скелету. Тому характер змін у кістковій тканині під 
час гіперглікемії є важливим предметом дослі-
джень на сьогоднішній день. Під час гіперглікемії 
відмічається зниження мінеральної щільності кіст-
кової тканини, що може призвести до її перелому. 
Це можна пояснити тим фактором, що високі рівні 
глюкози в крові асоціюються зі збільшенням екск-
реції кальцію з сечею, що призводить до від′ємного 
його балансу. 

У даній роботі на основі анатомічних, гістоло-
гічних, морфометричних та статистичних методів 
досліджень було встановлено виражені структурні 
зміни у щурів всіх вікових категорій.  

Дослід проводили на 36 білих лабораторних 
щурах різного віку. За допомогою розчину алоксану 
моделювали гіперглікемію. В результаті розвитку 
гіперглікемії спостерігали зміну структурних показ-
ників довгих трубчастих кісток щурів різного віку. 
На 30 добу у епіфізарному хрящі щурів молодого 
віку було зафіксовано виражені структурні зміни 
Відбувалося скорочення чисельності проліферати-
вних колонок у зоні проліферації. У кортикальному 
шарі виявлено виражену резорбцію поверхні періо-
сту з утворенням різного розміру та форм порож-
нин. Також зафіксовано виражену резорбцію періо-
сту кортикального шару, що є суттєвим з точки зо-
ру виникнення переломів через втрату товщини 
кортексу. Зниження щільності кісткових трабекул 
можливо було викликане порушенням механізму 
гіпертрофії хондроцитів та наступною неможливіс-
тю мінералізації цих ділянок. Рівень глюкози в кро-
ві та сечі протягом всього експерименту був досить 
високий, що говорить про розвиток хронічної гіпер-
глікемії. Результати та строки експерименту пока-
зують, що ступінь отриманих змін залежить від віку 
тварин та тривалості експерименту. 

Ключові слова: алоксан, довгі трубчасті кіст-
ки, епіфіз, метафаз, мікроскопічна будова, гістост-
руктура органа. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження є фрагментом 
НДР «Морфофункціональні аспекти порушення 
гомеостазу організму», № державної реєстрації 
0118U006611. 

Вступ. У структурі захворюваності в економіч-
но розвинутих країнах цукровий діабет (ЦД) займає 
одне з провідних місць. В світі 382 млн. людей ма-
ють це захворювання. І ця цифра з кожним роком 
тільки збільшується [1]. Значна поширеність дозво-
ляє охарактеризувати цю хворобу як неінфекційну 
пандемію [2]. В останні роки були отримані докази 
того, що всі хворі знаходяться в групі підвищеного 
ризику переломів, що пов’язані у них з розвитком 
остеопенії та остеопорозу [3, 4] та при цьому має 
місце порушення репаративного остеогенезу. 

Дослідження на експериментальних тваринах в 
умовах моделювання гіперглікемії дає можливість 
охарактеризувати рівень кількісних та якісних змін 
кісток на протязі тривалого часу. Також із наявни-
ми літературними даними необхідно детально дос-
лідити часові характеристики морфологічної зміни 
кісток у щурів зі змодельованою гіперглікемією  
[4]. 

Мета дослідження – дослідити зміну морфо-
логічних особливостей кісток щурів різних вікових 
груп за умов експериментальної гіперглікемії. 

Матеріал та методи дослідження. Експери-
мент було проведено на 36 білих лабораторних 
щурах різного віку. Гіперглікемія моделювалася 
шляхом інтраперитонеального введення дигідрату 
алоксану одноразово у вигляді 0,9% нормального 
сольового розчину в дозі 150 мг/кг [5]. Матеріалом 
для дослідження були довгі трубчасті кістки скеле-
ту, а саме проксимальний та дистальний епіфізи 
стегнових кісток щурів.  

Експеримент було проведено у відповідності до 
вимог «Європейської конвенції захисту хребетних 
тварин,яких використовують в експериментальних 
та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986) та Зако-
ну України про гуманне відношення до піддослід-
них тварин [6, 7, 8]. 
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Тварини були поділені на дві групи: перша – 
тварини групи контролю котрі були поділені на три 
підгрупи відповідно віку (молоді 1–7 міс., зрілі –  
8–14 міс., старечі – 15–21 міс.); друга – експери-
ментальна група (тварини з гіперглікемією). В свою 
чергу була поділена на 3 підгрупи відповідно віку 
(молоді 1–7 міс., зрілі – 8–14 міс., старечі –  
15–21 міс.). 

У роботі використовували гістологічні, морфо-
метричні та статистичні методи досліджень. Забір 
матеріалу та аналіз здійснювали на 30 добу експе-
рименту. Наявність гіперглікемі визначали за суку-
пністю показників: рівня глюкози в крові, рівня глю-
кози в сечі. Після введення розчину алоксану у 
піддослідних тварин ми спостерігали розвиток ти-
пових клінічних показників при гіперглікемії: полі-
дипсія, поліурія з глюкозурією, поліфагія, зниження 
маси тіла, значне підвищення глюкози в крові та 
наявність глюкози в сечі. 

Стегнові кістки щурів різного віку видаляли, 
очищували від м’яких тканин та фіксували у 10% 
забуференому фосфатним буфером формаліні 
протягом доби. Декальцинували у 10% розчині му-
рашиної кислоти. Після цього дегідратували у серії 
етилових спиртів зростаючої концентрації (70°,  
I – 96°, II – 96°), просочували у ізопропілових спир-
тах та у трьох серіях парафіну, отриманий матері-
ал заливали у парафін. Виготовлені парафінові 
блоки різали на санному мікротомі "Reichert" з 
отриманням зрів (6–10 мкм). Гістологічний аналіз 
та фотографування зрізів проводили з використан-
ням мікроскопа Olympus BX63 (Japan) при збіль-
шенні 100, 200 та 400.  

Морфометрію різних зон трубчастої кістки про-
водили за наступними параметрами: ширина кіст-
кових трабекул, загальна ширина епіфізарного хря-
ща, співвідношення клітинних елементів та міжклі-
тинної речовини епіфізарного хряща. 

Статистичний аналіз цифрових показників про-
водили на персональному комп’ютері з викорис-
танням програми Statistica. Достовірність отрима-
них змін поміж групами визначали по U-критерію 
Мана-Уітні з достовірністю похибки 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведеними дослідженнями встановлено, що у 
епіфізарному хрящі щурів молодого віку на 30 добу 
після введення алоксану зафіксовано виражені 
структурні зміни (рис. 1 а). Поверхнева зона мала 
нехарактерну будову а саме замість сплощених, 
розміщених перпендикулярно центральної вісі клі-
тин було встановлено утворення колонок з 2–3 
клітин (рис. 1 б). Спостерігалося скорочення чисе-
льності проліферативних колонок у зоні проліфе-
рації, які розміщувалися на відстані одне від одно-
го. Деякі хондроцити у колонках мали пікнотичне 

ядро, що свідчить про загибель клітин. Зона гіперт-
рофії на ділянках була відсутня, що може вказува-
ти на порушення процесу гіпертрофії хондроцитів 
та перешкоджати утворенню кісткових трабекул.  

Так, у зоні первинної спонгіози зафіксовано 
майже повну відсутність кісткових трабекул 
(рис. 1 б). Безпосередньо під зоною гіпертрофії та 
кальцифікації встановлено шар кісткового матрик-
су з остеоцитами у вигляді еозинофільно забарв-
леного пласту перпендикулярного центральній вісі 
стегнової кістки. Він мав неоднакову ширину, а міс-
цями був зовсім відсутній, як і кісткові трабекули. 
Поодинокі кісткові трабекули у цій зоні мали різну 
товщину, на ділянках, прилеглих до епіфізарного 
хряща потоншувалися. Дані трабекули не утворю-
вали контактів одна з одною. 

У зоні вторинної спонгіози виявлено малу кіль-
кість кісткових трабекул (рис. 1 а). Вони, як і у зоні 
первинної спонгіози не утворювали кісткову мере-
жу, були нерівномірної товщини.  

Кісткові порожнини були заповнені червоним 
кістковим мозком з осередками жовтого кісткового 
мозку, що вказує на зниження остеогенного потен-
ціалу. 

У кортикальному шарі виявлено виражену ре-
зорбцію поверхні періосту з утворенням різного 
розміру та форм порожнин. Внаслідок цього шири-
на кортексу суттєво потоншувалася на деяких ді-
лянках. Встановлені зміни вказують на переважан-
ня утворення остеокластів з мезенхімальних клітин 
попередників, замість остеобластів. 

Поверхні кісткових трабекул була резорбована, 
виявлено утворення гаушипових лакун на їх по-
верхні, а також на поверхні ендосту поряд з такими 
трабекулами. Ширина кісткових трабекул зменши-
лася з 80,45±2,19 у нормі до 77,26±2,69 мкм. Крім 
того трабекули не з’єднувались з кортексом, це 

Рис. 1. Фрагмент метафізу дистального відділу стегно-
вої кістки молодого щура на 30 добу після введення 

алоксану. Епіфізарний хрящ (а, б) з зоною первинною та 
вторинної спонгіози (а). Нерівномірна щільність та висо-
та проліферативних колонок. Відсутність трабекул у зоні 

первинної спонгіози. Збільшення:  
а) 100; б) 200.Забарвл. гематоксилін та еозин 

а б 
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може призводити до зниження міцнісних якостей 
кістки. 

Рівень глюкози в крові становив 19,3 ммоль/л, 
в сечі 55 ммоль/л., що свідчило про розвиток гіпер-
глікемії тяжкого ступеню. 

У щурів зрілого віку на 30 добу після введення 
алоксану відбувалося зниження щільності проліфе-
ративних колонок та їх висоти. Так само, як і у мо-
лодих щурів в деяких ділянках зони гіпертрофії 
були відсутні, що можливо пояснює майже повну 
відсутність трабекул у зоні первинної спонгіози. У 
зоні первинної спонгіози також, як і у молодих щу-
рів встановлено суттєве зниження кількості трабе-
кул, які не утворювали трабекулярної мережі. Ши-
рина кісткових трабекул зменшилася з 68,28±4,29 у 
нормі до 65,01±2,73. 

У зоні вторинної спонгіози кількість трабекул 
також була невеликою, кістковий матрикс містив 
велику кількість ліній склеювання, розміщених хао-
тично (рис. 2), що свідчить про активні процеси 

перебудови губчастої кісткової тканини. Остеоцити 
розміщувались нерівномірно, в окремих ділянках 
траплялися загиблі клітини з каріопікнозом. 

У кортикальному шарі стегнової кістки також 
встановлено ознаки резорбції періосту, як у моло-
дих щурів, однак менш виражені. У матриксі корте-
кса на рівні вторинної спонгіози виявлено неміне-
ралізовані ділянки, виконані хрящовою тканиною, 
що є порушенням структури, враховуючи віддале-
ність від епіфізарного хряща та свідчить про втрату 
міцнісних якостей кістки. Також зафіксовано майже 
повну відсутність контактів трабекул з кортикаль-
ним шаром. 

Рівень глюкози в крові становив 14,8 ммоль/л, 
в сечі 55 ммоль/л., що підтверджує наявність гіпер-
глікемії тяжкого ступеню. 

У щурів старечого віку на відміну від тварин 
молодого та середнього на цей термін спостере-
ження було виявлено незначні структурні зміни у 
дистальному метафізі стегнової кістки. Ширина епі-
фізарного хряща зменшилася з 240,79±3,82 мкм. у 
нормі до 221,26 ±2,47 мкм. 

У зоні первинної спонгіози розташовувалася 
велика кількість кісткових трабекул, деякі з них 
мали сліпі закінчення та не утворювали з’єднань з 
іншими трабекулами, розташованими нижче. У зоні 
вторинної спонгіози спостерігали відсутність кон-
такту між трабекулами. але їх кількість була значно 
більшою порівняно з групами щурів іншого віку. 

Рівень глюкози в крові становив 22,7 ммоль/л, 
в сечі 55 ммоль/л., що також підтверджує наявність 
гіперглікемії тяжкого ступеню. 

Таким чином, отримані результати підтверджу-
ють дані літературних джерел про вплив гіпергліке-
мії на кісткову тканину, а саме пригнічення форму-
вання губчастої кісткової тканини та стоншення 
кортексу, що відбувається внаслідок резорбції  
[1, 6], особливо у щурів молодого віку. Це може 
бути причиною формування низького піку кісткової 
маси та підвищувати ризик виникнення остеопоро-
зу та переломів у майбутньому [3, 4, 5]. 

Висновки. Отже на 30 добу спостережень 
встановлено виражені структурні зміни у всіх віко-
вих групах щурів. Це виражалося у порушенні зо-
нальності епіфізарного хряща (відсутність зони 
гіпертрофії на ділянках) та скороченні щільності 
кісткових трабекул. Також зафіксовано виражену 
резорбцію періосту кортикального шару молодих 
щурів, що є суттєвим з точки зору виникнення пе-
реломів через втрату товщини кортекса. У щурів 
старечого віку були зафіксовані не значні структур-
ні порушення у кістковій тканині та епіфізарному 
хрящі. Встановлені зміни у щурів всіх вікових груп 
можуть свідчити про те, що зниження щільності 
кісткових трабекул можливо викликане порушен-
ням механізму гіпертрофії хондроцитів та наступ-
ною неможливістю мінералізації цих ділянок. 

Протягом всього експерименту рівень глюкози в 
крові та сечі був збільшений у декілька раз, що свід-
чить про розвиток гіперглікемії тяжкого ступеню. 

Перспективи подальших досліджень. На-
ступним етапом наших досліджень стане дослі-
дження структурних змін довгих трубчастих кісток у 
більш пізні строки гіперглікемії. 

Рис. 2. Кісткова трабекула у зоні вторинної спонгіози 
щура середнього віку на 30 добу після введення алокса-
ну. Хаотичне розташування ліній склеювання. Остеоци-
ти з каріопікнозом (стрілки). Зб. 400. Забарвл. гематок-

силін та еозин 
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УДК 616.379-008.64:616.7]-092.9 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У КРЫС  
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ ИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 
Понырко А. А., Рябенко Т. В. 
Резюме. Исследования последних лет показали, что больные сахарным диабетом часто имеют забо-

левания скелета. Во время гипергликемии отмечается снижение минеральной плотности костной ткани, 
что может привести к ее перелому. Это можно объяснить тем фактором, что высокие уровни глюкозы в 
крови ассоциируются с увеличением экскреции кальция с мочой, что приводит к его отрицательному  
балансу. 

В данной работе на основе анатомических, гистологических, морфометрических и статистических 
методов исследований были установлені выраженные структурные изменения у крыс всех возрастных 
категорий. 

Опыт проводили на 36 белых лабораторных крысах разного возраста. С помощью раствора аллокса-
на моделировали гипергликемию. В результате развития гипергликемии наблюдали смену структурных 
показателей длинных трубчатых костей крыс разного возраста. На 30 сутки в эпифизарном хряще крыс 
молодого возраста было зафиксировано выраженные структурные изменения, происходило сокращение 
численности пролиферативных колонок в зоне пролиферации. В кортикальном слое обнаружено выра-
женную резорбцию поверхности периоста с образованием разного размера и форм полостей. Также за-
фиксировано выраженную резорбцию периоста кортикального слоя, что является существенным с точки 
зрения возникновения переломов из-за потери толщины кортекса. Снижение плотности костных трабе-
кул возможно было вызвано нарушением механизма гипертрофии хондроцитов и последующей невоз-
можностью минерализации этих участков. Уровень глюкозы в крови и моче в течение всего эксперимента 
был достаточно высок, что говорит о развитии хронической гипергликемии. Результаты и сроки экспери-
мента показывают, что степень полученных изменений зависит от возраста животных и продолжительно-
сти эксперимента. 

Ключевые слова: аллоксан, длинные трубчатые кости, метафиз, микроскопическое строение, гисто-
структуры органа. 
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Comparative Characteristics of the State of Bone Tissue in Rats of Different Age Groups  
in Conditions of Induced Hyperglycemia 
Ponyrko A. O., Riabenko T. V. 
Abstract. Recent studies have shown that diabetic patients often have skeletal diseases. Therefore, the 

nature of changes in bone tissue during hyperglycemia is an important subject of research today. During hyper-
glycemia, a decrease in bone mineral density is observed, which can lead to its fracture. This can be explained 
by the fact that high blood glucose levels are associated with an increase in urinary calcium excretion, which 
leads to its negative balance. 
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The purpose of the study was to establish pronounced structural changes in rats of all ages on the basis of 
anatomical, histological, morphometric, and statistical research methods.  

Material and methods. The experiment was performed on 36 white laboratory rats of different ages. Hyper-
glycemia was modeled using a solution of alloxan.  

Results and discussion. As a result of the development of hyperglycemia, a change in the structural indica-
tors of the long tubular bones of rats of different ages was observed. On the 30th day we recorded pronounced 
structural changes in the epiphyseal cartilage of young rats, the number of proliferative columns in the prolifera-
tion zone decreased. In the cortical layer, we found pronounced resorption of the surface of the periosteum with 
the formation of different size and shape of cavities. There was also a pronounced resorption of the periosteum 
of the cortical layer, which is significant in terms of the occurrence of fractures due to the loss of cortex thick-
ness. The decrease in the density of bone trabeculae was probably caused by a violation of the mechanism of 
hypertrophy of chondrocytes and the subsequent impossibility of mineralization of these areas.  

Conclusion. The diaphysis revealed a change in the diameter of the osteons and their channels. The level of 
glucose in the blood and urine throughout the experiment was quite high, which indicates the development of 
chronic hyperglycemia. The results and timing of the experiment showed that the degree of the obtained 
changes depended on the age of the animals and the duration of the experiment. 

Keywords: alloxan, long tubular bones, metaphysis, microscopic structure, organ histostructures. 
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ДИНАМІКА РАНОВОГО ПРОЦЕСУ  
ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ЗОЛОТИХ КЛІПС ДО ЯЗИКА ТА ЩОКИ  

В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА ТВАРИНАХ 

Харківський національний медичний університет, Україна 

paul.shatov88@gmail.com 

Інтраоральний пірсинг – це практика, яка отри-
мала визнання як ознака індивідуальності, маргі-
нальності або прикраси, проте вона має певні ри-
зики. Авторами проводяться дослідження щодо 
морфологічних особливостей перебігу ранового 
процесу в органах ротової порожнини, проте недо-
статньо вивченими й актуальними є питання мор-
фології ранового процесу після імплантації золотих 
кліпс у динаміці в експерименті.  

Мета дослідження – встановити морфологічні 
особливості перебігу ранового процесу в тканинах 
щоки та язика у динаміці після імплантації експери-
ментальним тваринами золотих кліпс. 

Експеримент проводився на кроликах лінії ши-
ншилла (n=8). Тваринам було імплантовано золоті 
кліпси у м’які тканини язика та щоки. Для вивчення 
динаміки зміни каналу пірсингу було проведено 
гістологічні дослідження на 7, 14, 28 та 60 добу 
після імплантації. Вивчення та описання мікропре-
паратів та мікроскопічне фотографування проводи-
ли на мікроскопі "Olympus" BX-41 (Японія). 

На 7 добу після імплантації золотих кліпс рано-
вий канал язика та щоки очищується від гнійно-
некротичного детриту, відмічається зменшення 
запалення, при у складі запального інфільтрату 
збільшується кількість лімфоцитоподібних та плаз-
матичних клітин, лаброцитів та поодиноких грану-
лоцитів, які виграють провідну роль у реалізації 
функцій неспецифічного та специфічного захисту.  

На 14 добу після імплантації золотих кліпс у ра-
новому каналі язика та щоки відбувається транс-
формація грануляційної тканини в сполучну, що від-
дзеркалюється у дозріванні колагену; серед клітин 
грануляційної тканини присутні фіброцити, фіброб-
ласти, лімфоцитоподібні, плазматичні клітини, лаб-
роцити та поодинокі гранулоцити. На 14 добу після 
імплантації золотих кліпс спостерігається повна епі-
телізація ранового каналу язика та щоки, яка завер-
шує процес репарації; «якість» епітелізації пов’язана 
із повноцінністю грануляційної, а потім – сполучної 
тканини, що формується у процесі регенерації.  

На 60 добу після імплантації золотих кліпс 
оформлюється сполучна тканина, а також визнача-
ється стійка епітелізація ранового каналу, а також 
щільне з’єднання епітеліального пласта з підляга-
ючою тканиною, субепітеліально визначається зрі-
ла сполучна тканина, запальні та дисциркуляторні 
розлади відсутні. 

Ключові слова: пірсинг, золоті кліпси, язик, 
щока, імплантація, рановий процес, регенерація. 
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України та є складовою частиною загальної теми 
науково-дослідної роботи «Діагностика та ліку-
вання захворювань органів та тканин щелепно-
лицевої ділянки», № державної реєстрації  
0113U002274. 

Вступ. Інтраоральний пірсинг – це практика, 
яка отримала визнання як ознака індивідуальності, 
маргінальності або прикраси. Незважаючи на його 
банальний зовнішній вигляд, за результатами різ-
них наукових досліджень, пірсинг має певні ризики 
[1]. Ускладнення включають інфекцію, кровотечу та 
місцеву травму, і вони виникають досить часто, 
щоб можна було піднімати питання його небезпеч-
ності [2]. Як показує анкетування підлітків, що най-
частіше носять пірсинг, у 53,7% випадків не отри-
мали інформації щодо ризиків після імплантації [3]. 
Також відомо, що більш тривале носіння пірсингу 
язика та губ пов’язано із більшою розповсюдженіс-
тю зубних дефектів та рецесії ясен [4]. Разом з 
тим, алергія на золото як на матеріал містить бага-
то питань і протиріч, зокрема, складна взаємодія 
між золотом та тілом людини до кінця не встанов-
лена [5, 6]. Хоча авторами проводяться досліджен-
ня щодо морфологічних особливостей перебігу 
ранового процесу в органах ротової порожнини  
[7, 8], проте недостатньо вивченими й актуальними 
є питання морфології ранового процесу після  
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імплантації золотих кліпс у динаміці в експери-
менті. 

Мета дослідження – встановити морфологічні 
особливості перебігу ранового процесу в тканинах 
щоки та язика у динаміці після імплантації експери-
ментальним тваринам золотих кліпс. 

Матеріал та методи досліджень. Експери-
мент проводився у 2015 році на кроликах лінії шин-
шилла (n=8). Всі дослідження були проведені від-
повідно до вимог Європейської конвенції по захис-
ту хребетних тварин (Страсбург, 18.03.1986 р.), 
директиви Ради Європейського економічного това-
риства по захисту хребетних тварин (Страсбург, 
24.11.1986) та затверджені протоколом № 6 засі-
дання комісії з питань етики та біоетики Харківсько-
го національного медичного університету від 5 
червня 2013 р.  

Тваринам було імплантовано золоті кліпси у 
м’які тканини язика та щоки. Для вивчення динамі-
ки зміни каналу пірсингу було проведено гістологіч-
ні дослідження на 7, 14, 28 та 60 добу після імплан-
тації. Морфологічні дослідження м’яких тканин язи-
ка та щоки проводились на базі Центральної нау-
ково-дослідної лабораторії та кафедри патологіч-
ної анатомії Харківського національного медичного 
університету. В основу цього дослідження покладе-
но морфологічне дослідження перебігу запального 
процесу при використанні золотих пірсингових 
кліпс.  

У виведених з експерименту тварин відбирали 
фрагменти язика та щоки з ділянок встановлення 
кліпс. Одержаний матеріал фіксували у 10%-му 
водному розчині нейтрального формаліну. Після 
закінчення спиртової проводки матеріал піддавали 
парафіновій проводці, після чого виготовляли зрізи 
товщиною 4–5×10-6м. Фарбування гематоксиліном 
та еозином використовували для оцінки загального 
стану досліджуваних тканин, фарбування за Ван 
Гізоном – для виявлення та диференціації сполуч-
нотканинних структур [9]. Вивчення та описання 

мікропрепаратів та мікроскопічне фотографування 
проводили на мікроскопі "Olympus" BX-41 (Японія). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На 7 добу після імплантації кліпс у повздовжньому 
зрізі ранового каналу язика визначається епітеліза-
ція, при цьому новоутворений епітелій з боку дор-
сальної поверхні вкривав менше третини довжини 
каналу. Регенерат багатошарового плескатого зро-
говілого епітелію тонкий та складається з невели-
кої кількості епітеліальних клітин (рис. 1-а). У гли-
боких відділах ранового каналу, де відсутня епіте-
лізація, та в оточуючих канал тканинах виявляєть-
ся слабко виражене запалення та циркуляторні 
розлади. Грануляційна тканина у цих ділянках 
представлена петлями тонкостінних судин капі-
лярного типу. Між судинами багато недиференці-
йованих лімфоцитоподібних клітин, нейтрофільних 
гранулоцитів, плазматичних клітин та лаброцитів. 
Фіброзний шар грануляційної тканини не визна-
чається. У грануляційній тканині, яка розташована 
субепітеліально, кількість колагенових волокон 
збільшено та згруповано у пучки, одночасно змен-
шується кількість судин, які диференціюються в 
артерії та вени. Волокна у таких ділянках характе-
ризуються посиленням фуксинофілії, що свідчить 
про процеси дозрівання колагену. Серед клітинних 
елементів грануляційної тканини знаходяться нейт-
рофільні гранулоцити. Саркоплазма м’язових клі-
тин в ділянці ранового каналу з вогнищами базофі-
лії, більшість клітин є без’ядерними. На 7 добу у 
повздовжньому розрізі ранового каналу щоки ви-
значається епітелізований рановий канал. Шар 
багатошарового плескатого епітелію представле-
ний великою кількістю клітинних рядів епітеліаль-
них клітин, поверхневий шар – з ознаками зроговін-
ня (рис. 1-б). 

У грануляційній тканині колагенові волокна гру-
пуються у пучки, і характеризуються посиленням 
фуксинофілії, що свідчить про процеси дозрівання 
колагену. Серед клітинних елементів грануляційної 

б в а 

Рис. 1. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки на 7 добу після імплантації золотої кліпси:  
а – повздовжній зріз ранового каналу язика з частковою епітелізацією (стрілка). Зб.×100; б – поперечний зріз  

ранового каналу щоки з епітелізацією навколо (стрілка). Зб.×100; в – субепітеліально розташовані фуксинофільні 
волокна. Зб.×200. Фарбування пікрофуксин за Ван Гізоном 
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тканини присутні лімфоцитоподібні та плазматичні 
клітини, лаброцити та поодинокі гранулоцити 
(рис. 1-в). 

На 14 добу у повздовжньому розрізі ранового 
каналу язика визначається епітелізація, при цьому 
новоутворений епітелій з боку дорсальної поверхні 
вкриває більше ½ довжини каналу. Регенерат ба-
гатошарового плескатого зроговілого епітелію 
складається з плескатих зроговілих клітин, клітин 
зернистого шару, цитоплазма яких містить гранули 
кератогіаліну, шипуватих та базальних клітин. На 
невеликих ділянках епітелій формує «занурені» 
акантотичні розростання (рис. 2-а). 

Клітини проліферуючого багатошарового плес-
катого епітелію характеризуються поліморфізмом 
та гіперхромністю ядер. Цитоплазма епітеліальних 
клітин базофільна, що свідчить про накопичення у 
ній рибонуклеїнової кислоти і, відповідно, її висо-
кий регенераторний потенціал. Базальна мембра-
на епідермісу є рівномірною за товщиною, і харак-
теризується щільним з’єднанням з грануляційною 
тканиною. У субепітеліальних тканинах спостері-
гається слабко виражене запалення, визначаються 
лімфоцитоподібні клітини, поодинокі нейтрофільні 
гранулоцити, плазматичні клітини і лаброцити. У 
грануляційній тканині, яка розташована субепіте-
ліально, кількість колагенових волокон збільшено, 
вони групуються у пучки, зменшується кількість 
судин, відбувається дозрівання колагену, що видно 
завдяки посиленню фуксинофілії, серед клітин гра-
нуляційної тканини присутні нейтрофільні грануло-
цити.  

На 14 добу канал щоки повністю епітелізова-
ний, шар багатошарового плескатого епітелію ши-
рокий, з акантотичними розростаннями, поверхне-
вий шар – з ознаками зроговіння. У субепітеліаль-
ній тканині колагенові волокна фуксинофільні, що 
вказує на дозрівання колагену, серед клітин грану-
ляційної тканини присутні клітини фібробластично-
го ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні клітини, 
лаброцити та поодинокі гранулоцити (рис. 2-б). 

На 28 добу на повздовжньому зрізі стінка рано-
вого каналу язика вкрита багатошаровим плескатим 
епітелієм на більшій частині його довжини. Пласт 
останнього потовщений з акантотичними роз-
ростаннями та ознаками гіперкератозу (рис. 3-а). 

Субепітеліальна тканина представлена дозрі-
ваючою грануляційною тканиною, у якій колагенові 
волокна є фуксинофільними, упорядкованими та 
формують пучки. Клітинні елементи грануляційної 
тканини представлені фібробластами та фіброци-
тами, лімфо-плазмоцитарними клітинами та пооди-
нокими нейтрофільними гранулоцитами. 

На 28 добу у поперечному рановому каналі 
щоки визначається його повна епітелізація. Пласт 
багатошарового плескатого епітелію представле-
ний великою кількістю рядів епітеліальних клітин, 
поверхневий шар – з ознаками зроговіння. Епітелій 
міцно з’єднаний з підлягаючої тканиною. Субепіте-
ліально інтенсивно фуксинофільні колагенові во-
локна згруповані у пучки, що свідчить про транс-
формацію грануляційної тканини в сполучну. Озна-
ки запалення й дисциркуляторні розлади відсутні. 

На 60 добу на повздовжньому зрізі ранового 
каналу язика визначається його повна епітелізація. 
Пласт епітелію потовщений з акантотичними роз-
ростаннями та ознаками гіперкератозу. Субепітелі-
альна тканина представлена пучками колагенових 
волокон, клітинні елементи не багаточисельні, 
представлені фібробластами і фіброцитами,  
рідше  – лімфо-плазмоцитарними елементами 
(рис. 4-а).  

На 60 добу рановий канал щоки епітелізовано 
навкруги та по всій довжині. Пласт багатошарового 
плескатого епітелію – з ознаками зроговіння та 
акантозу, субепітеліальна базальна мембрана  
тонка та чітка. Відзначається щільне з’єднання  
епітеліального пласта з підлягаючою тканиною, 
субепітеліально визначається зріла сполучна тка-
нина, запальні та дисциркуляторні розлади відсутні 
(рис. 4-б). 

Рис. 2. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 14 добу після імплантації золотої кліпси:  

а – епітелій із «зануреними» акантотичними розростан-
нями. Зб.×200; б – епітелізований рановий канал щоки. 

Зб.×40. Фарбування пікрофуксин за Ван Гізоном 

 

б а 

Рис. 3. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 28 добу після імплантації золотої кліпси:  

а – епітелізований рановий канал язика, у епітеліально-
му пласті – явища гіперкератозу та акантозу (стрілки). 

Зб.×40. б – поперечний зріз ранового каналу щоки з його 
повною епітелізацією. Зб.×200. Фарбування пікрофуксин 

за Ван Гізоном 

б а 
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Таким чином, регенеративні процеси у раново-
му каналі язика та щоки перебігали із поступовою 
епітелізацію та формуванням сполучної тканини. 
Це свідчить про відсутність ускладнень після ім-
плантації кліпс, адже відомо, що заключним ета-
пом загоєння будь-якої рани є епітелізація її по-
верхні [10]. Прикладним аспектом даного дослі-
дження можна вважати те, що від клініко-
морфологічної характеристика ранового процесу 
залежить тактика лікування пацієнтів у разі розвит-
ку будь-яких ускладнень та прогнозування форму-
вання рубцевої тканини [11]. При цьому визначенні 
клініко-цитологічної характеристики загоєння рано-
вих процесів у ротовій порожнині, зокрема, язику 
дозволяють оцінювати ефективність терапевтич-
них заходів [12]. Таким чином, визначення характе-
ру гістологічних змін каналу язика та щоки після 

імплантації золотих кліпс тваринам дозволяє про-
гнозувати перебіг ранового процесу. 

Висновки  
1. На 7 добу після імплантації золотих кліпс рано-

вий канал язика та щоки очищується від гнійно-
некротичного детриту, відмічається зменшення 
запалення, при у складі запального інфільтрату 
збільшується кількість лімфоцитоподібних та 
плазматичних клітин, лаброцитів та поодиноких 
гранулоцитів, які виграють провідну роль у реалі-
зації функцій неспецифічного та специфічного 
захисту. 

2. На 14 добу після імплантації золотих кліпс у ра-
новому каналі язика та щоки відбувається транс-
формація грануляційної тканини в сполучну, що 
віддзеркалюється у дозріванні колагену; серед 
клітин грануляційної тканини присутні фіброци-
ти, фібробласти, лімфоцитоподібні, плазматичні 
клітини, лаброцити та поодинокі гранулоцити. 

3. На 28 добу після імплантації золотих кліпс спо-
стерігається повна епітелізація ранового каналу 
язика та щоки, яка завершує процес репарації; 
«якість» епітелізації пов’язана із повноцінністю 
грануляційної, а потім – сполучної тканини, що 
формується у процесі регенерації. 

4. На 60 добу після імплантації золотих кліпс офор-
млюється сполучна тканина, а також визначаєть-
ся стійка епітелізація ранового каналу, а також 
щільне з’єднання епітеліального пласта з підля-
гаючою тканиною, субепітеліально визначається 
зріла сполучна тканина, запальні та дисциркуля-
торні розлади відсутні. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується дослідити динаміку ранового процесу після 
інтраоральної імплантації кліпс, виготовлених з 
інших матеріалів в експерименті на тваринах. 
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УДК 616.318-089.844: 57.084.1 
ДИНАМИКА РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ЗОЛОТЫХ КЛИПС  
К ЯЗЫКУ И ЩЕКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ 
Рябоконь Е. Н., Шатов П. А., Горголь Н. И., Камина Т. В., Стоян Е. Ю. 
Резюме. Интраоральный пирсинг – это практика, которая получила признание как признак индивиду-

альности, маргинальности или украшения, однако она имеет определенные риски. Авторами проводятся 
исследования морфологических особенностей течения раневого процесса в органах ротовой полости, 
однако недостаточно изученными и актуальны вопросы морфологии раневого процесса после импланта-
ции золотых клипс в динамике в эксперименте.  

Цель исследования – установить морфологические особенности течения раневого процесса в тканях 
щеки и языка в динамике после имплантации экспериментальным животным золотых клипс.  

Эксперимент проводился на кроликах линии шиншилла (n=8). Животным были имплантированы зо-
лотые клипсы в мягкие ткани языка и щеки. Для изучения динамики изменений канала пирсинга было 
проведено гистологические исследования на 7, 14, 28 и 60 сутки после имплантации. Изучение и описа-
ние микропрепаратов и микроскопическое фотографирования проводили на микроскопе "Olympus" BX-41 
(Япония).  

На 7 сутки после имплантации золотых клипс раневой канал языка и щеки очищается от гнойно-
некротического детрита, отмечается уменьшение воспаления, в составе воспалительного инфильтрата 
увеличивается количество лимфоцитовидных и плазматических клеток, лаброцитов и гранулоцитов, ко-
торые играют ведущую роль в реализации функций неспецифической и специфической защиты.  

На 14 сутки после имплантации золотых клипс в раневом канале языка и щеки происходит трансфор-
мация грануляционной ткани в соединительную, что отражается в созревании коллагена; среди клеток 
грануляционной ткани присутствуют фиброциты, фибробласты, лимфоцитовидные, плазматические 
клетки, лаброциты и единичные гранулоциты. На 14 сутки после имплантации золотых клипс наблюдает-
ся полная эпителизация раневого канала языка и щеки, которая завершает процесс репарации; 
«Качество» эпителизации связано с полноценностью грануляционной, а затем – соединительной ткани, 
которая формируется в процессе регенерации.  

На 60 сутки после имплантации золотых клипс оформляется соединительная ткань, а также опреде-
ляется стойкая эпителизация раневого канала, а также плотное соединение эпителиального пласта с 
подлежащей тканью, субэпителиально определяется зрелая соединительная ткань, воспалительные и 
дисциркуляторные расстройства отсутствуют. 

Ключевые слова: пирсинг, золотые клипсы, язык, щека, имплантация, раневой процесс, регенера-
ция. 
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Dynamics of Wound Process after Implantation of Gold Clip to Tongue  
and Cheek in Animal Experiment 
Ryabokon Е., Shatov P., Gorgol N., Kamina T., Stoyan E. 
Abstract. Intraoral piercing is the practice that is recognized as a sign of individuality, marginality or adorn-

ment, but it has certain risks. The authors study the morphological characteristics of the wound process in the 
organs of the oral cavity, but the issues of the morphology of the wound process after the implantation of gold 
clip in the dynamics in the experiment are not sufficiently studied and relevant.  

The purpose of the study was to establish the morphological characteristics of the wound process in the 
tissues of the cheek and tongue in the dynamics after implantation by the experimental animals of the gold clip.  

Material and methods. The experiment was performed on rabbits of the chinchilla line (n=8). Animals were 
implanted with gold clips in soft tissue of the tongue and cheeks. Histological studies were performed on the 7th, 
14th, 28th and 60th days after implantation to study the dynamics of the change in the piercing channel. The study 
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and description of the micropreparations and microscopic photographing were performed on a microscope 
"Olympus" BX-41 (Japan). 

Results and discussion. On the 7th day after the implantation of gold clip, the wound canal of the tongue and 
cheeks cleared of purulent-necrotic detritus. We also observed a decrease in inflammation with inflammatory 
infiltrates increasing the number of lymphocyte-like and plasma cells, labrocytes and single granulocytes that 
play a leading role in the implementation of functions of nonspecific and specific protection.  

On the 14th day after the implantation of gold clips in the wound canal of the tongue and cheeks, the granu-
lation tissue transformed into the connective tissue, which reflected in collagen maturation. There were fibro-
cytes, fibroblasts, lymphocyte-like, plasma cells, labrocytes and single granulocytes among cells of granulation 
tissue. On the 14th day after the implantation of gold clips, there was a complete epithelization of the wound of 
the tongue and cheek, which completed the repair process. "Quality" of epithelization is associated with the full 
value of the granulation, and with the connective tissue that is formed during the regeneration process.  

Conclusions. On the 60th day after implantation, a gold clips formed the connective tissue, and also deter-
mined the steady epithelization of the wound canal, as well as a dense union of the epithelial layer with the un-
derlying tissue, subepithelially defined the mature connective tissue, inflammatory and dyscirculatory disorders. 

Keywords: piercing, gold clips, tongue, cheek, implantation, wound process, regeneration. 
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Частота захворюваності на остеоартроз скла-
дає 30–55% серед усіх захворювань кістково-
суглобової системи. Мета – дослідити взаємозв’я-
зок активності індуцибельної NО-синтази та динамі-
ки інтерлейкіну-1β при остеоартрозі та дослідити 
ефективність способів його патогенетичної корекції.  

Експерименти проводились на білих щурах 
самцях лінії Вістар віком до 3-х місяців, масою  
180–220 г. Відповідно до поставлених задач дослі-
дження тварини були розподілені на 7 груп. Тварин 
виводили з експерименту на 7-у та 21-у добу після 
моделювання патологічного стану. НПЗП, аміногу-
адин та L-аргінін вводили з початку дослідження. 
Проводили забір крові для біохімічного досліджен-
ня наступних показників: визначали рівень інтер-
лейкіну-1β та активність індуцибельної NO-синтази 
у крові експериментальних тварин. Деструктивно-
дистрофічний процес хрящової тканини моделюва-
ли шляхом кріопошкодження колінного суглоба. 
Одноразово виконували внутрішньосуглобну ін’єк-
цію розчином охолодженого етанолу (Введенсь-
кий Б. П., Гальченко С. Є., Ковальов Г. О., 2011). 
Вибір даного способу моделювання обґрунтований 
тим, що він не потребує хірургічного втручання, 
дозволяє стандартизувати експериментальне відт-
ворення патологічного процесу, знижує ризик 
ускладнень та не призводить до пошкодження па-
раартикулярних тканин (Введенський Б. П., Галь-
ченко С. Є., Ковальов Г. О., 2011). 

Проведене порівняння результатів групи тва-
рин, яка отримувала стандартну корекцію у поєд-
нанні з розчином донатора оксиду азоту з даними 
інших груп щурів довело її ефективність. Встанов-
лене підвищення рівню інтерлейкіну-1β на тлі екс-
периментального остеоартрозу. Виявлене збіль-
шення активності індуцибельної NO-синтази в па-
тогенезі експериментального остеоартрозу, що 
свідчить як про розвиток запального процесу, так і 
про прогресування ендотеліальної дисфункції в 
умовах змодельованої патології. Підтверджено 

взаємозв'язок між інтерлейкіном-1β та активністю 
індуцибельної синтази оксиду азоту при експери-
ментальному остеоартрозі. У третій групі, яка отри-
мувала корекцію аміногуадином, виявлений пози-
тивний вплив на динаміку прозапального цитокіну 
та індуцибельної синтази оксиду азоту, але значен-
ня показників ще не наближені до контрольних ве-
личин. Більш виражений позитивний ефект кори-
гуючої терапії виявлений у 4-й групі, яка отримува-
ла комплексну корекцію за допомогою нестероїд-
ного протизапального засобу та 7% розчину L-
аргініну. 

Ключові слова: остеоартроз, дисфункція ен-
дотелію, експериментальне дослідження, інгібітор 
іNOS, донатор оксиду азоту. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Представлена робота є фраг-
ментом комплексних клініко-експериментальних 
досліджень, які здійснювались у ДП «Український 
науково-дослідний інститут медицини транспорту 
МОЗ України» в межах виконання НДР 
«Удосконалення профілактики та лікування основ-
них екозалежних та професійно обумовлених за-
хворювань на основі вивчення особливостей їх 
етіології та патогенезу», № державної реєстрації 
0116U008822.  

Вступ. Частота захворюваності на остеоартроз 
складає 30–55% серед усіх захворювань кістково-
суглобової системи [1, 2]. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, в найближчі 10–15 
років остеоартроз (ОА) стане четвертою за часто-
тою причиною інвалідності у жінок, та восьмою – у 
чоловіків [3]. На даному етапі досліджень остеоарт-
роз розглядається як комплексне захворювання, 
при якому до процесу залучаються усі структурні 
компоненти суглоба [4, 5]. Ряд авторів визначає ОА, 
як гетерогенну групу захворювань різної етіології із 
тотожними клінічними, морфологічними та функціо-
нальними проявами, в основі яких – пошкодження 
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хряща, субхондральної кістки, синовіальної оболо-
нки, зв'язок, капсули та навколосуглобових м’язів 
[6, 7]. Останнім часом приділяється увага розвитку 
ендотеліальної патології у пацієнтів, що хворіють 
на ОА [8]. Значна роль в даному аспекті відведена 
хронічному запаленню, як пусковому механізму 
дисфункції ендотелію. Визначають наступні причи-
ни порушення функціонування та структури ендо-
теліального шару судин при ОА: окислювальний 
стрес [9, 10], продукція ендотелінів та продуктів 
пероксидного окислення ліпідів, які є вазоконстрик-
торами. Відіграють свою роль і прозапальні цитокі-
ни, які порушують продукцію оксиду азоту [10, 11]. 
Враховуючи вищезазначене, можна вважати акту-
альним напрям досліджень щодо пошуку нових 
способів корекції ОА. 

Мета дослідження – дослідити динаміку акти-
вності індуцибельної NО-синтази та інтерлейкіну-
1β за остеоартрозу та визначити ефективність спо-
собів його патогенетичної корекції. 

Матеріали та методи дослідження. Експери-
менти проводились на білих щурах самцях лінії 
Вістар віком до 3-х місяців масою 180–220 г.  

Відповідно до поставлених задач дослідження 
тварини були розподілені на 7 груп: 1-а група – 
інтактна (n=20); 2-а група – щури, яким моделюва-
ли остеоартроз без подальшої корекції і виводили 
з експерименту на першому етапі (n=40); 3-я гру-
па – щури, яким моделювали остеоартроз без по-
дальшої корекції і виводили з експерименту на 
другому етапі (n=40); 4-а група – щури, яким експе-
риментальний остеоартроз коригували за допомо-
гою нестероїдного протизапального засобу 
(диклофенак натрію) та аміногуадину і виводили з 
експерименту на першому етапі (n=20); 5-а група – 
щури, яким експериментальний остеоартроз кори-
гували за допомогою нестероїдного протизапаль-
ного засобу (НПЗП) та аміногуадину і виводили з 
експерименту на другому етапі (n=20); 6-а група – 
щури, яким експериментальний остеоартроз кори-
гували за допомогою нестероїдного протизапаль-
ного засобу та 7% розчину L-аргініну і виводили з 
експерименту на першому етапі (n=20); 7-а група – 
щури, яким експериментальний остеоартроз кори-
гували за допомогою нестероїдного протизапаль-
ного засобу та 7% розчину L-аргініну і виводили з 
експерименту на другому етапі (n=20). Тварин ви-
водили з експерименту на 7-у та 21-у добу після 
моделювання патологічного стану. Нестероїдний 
протизапальний засіб, аміногуадин та L-аргінін вво-
дили з початку дослідження. Проводили забір крові 
для дослідження наступних показників: визначали 
рівень інтерлейкіну-1β (IL-1β) (за допомогою твер-
дофазного імуноферментного аналізу з викорис-
танням реагентів «ІФА-ІЛ-1 β») та активність інду-

цибельної NO-синтази (iNOS) (спектрофото-
метричним методом [12]) у крові експерименталь-
них тварин.  

Дослідження проводили згідно з «Правилами 
виконання робіт з використанням експерименталь-
них тварин», затверджених Наказом МОЗ України 
№ 249 від 01.03.2012 та Законом України № 3447-IV 
«Про захист тварин від жорстокого поводження» (зі 
змінами від 15.12.2009 р. та від 16.10.2012 р.).  

Деструктивно-дистрофічні процеси у хрящовій 
тканині моделювали шляхом кріопошкодження 
колінного суглоба. Одноразово виконували внутрі-
шньосуглобову ін’єкцію розчину охолодженого ета-
нолу. Вибір даного способу моделювання обґрун-
тований тим, що він не потребує хірургічного втру-
чання, дозволяє стандартизувати експерименталь-
не відтворення патологічного процесу, знижує ри-
зик ускладнень та не призводить до пошкодження 
параартикулярних тканин. Дана модель забезпе-
чує високу повторюваність наслідків місцевих та 
загальних змін в організмі у відповідь на змодельо-
ваний патологічний процес (Введенський Б. П., 
Гальченко С. Є., Ковальов Г. О., 2011).  

Перед тим, як використовувати параметричні, 
базовані на нормальності статистичного розподілу, 
методи, були використані методи перевірки дослі-
джуваних рядів кількісних даних на нормальність 
за допомогою критерія Шапіро-Уілка (Shapiro-Wilk's 
W test). Впевнившись, що розподілення даних в 
вибірках не відрізняється від нормального, викори-
стовували параметричний критерій Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Динаміка інтерлейкіну-1β в крові щурів. Відомо, 
що патогенез ОА є багатоступеневим, в ньому 
приймають участь медіатори, які призводять до 
імунних порушень з розвитком деструктивних про-
цесів у хрящовій тканині та запаленням [13, 14]. На 
сьогоднішній день доведений вплив прозапальних 
цитокінів на порушення метаболізму гіалуронового 
хряща та перебіг ОА [15, 16]. Підвищена продукція 
інтерлейкіну-1β є однією з основних ланок розвитку 
ОА, яка викликає дегенеративні процеси хрящової 
тканини, запалення синовіальної оболонки та пато-
логічні процеси субхондральної кістки. Інтерлейкін-
1β продукується синовіоцитами та хондроцитами 
під дією механічних факторів та запальних проце-
сів [14]. Цей прозапальний цитокін стимулює ката-
болізм матриксу, інгібує синтез його молекул. Та-
кож він стимулює проліферацію фібробластів та 
синовіальних клітин, призводить до підсилення 
синтезу ферментів металопротеїназ (особливо 
колагенази), пригнічує синтез інгібіторів ферментів 
та продукцію протеогліканів і колагену, які є основ-
ними компонентами матриксу [14]. Враховуючи 
вищезазначене, нами був обраний інтерлейкін-1β 
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Таблиця 1 – Динаміка інтерлейкіну-1β в крові щурів під час експериментального остеоартрозу та його корекції 

Група Інтактні 
ОА без 
корекції  
І етап 

ОА без  
корекції  
ІІ етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та аміно-
гуадином І етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

аміногуадином 
ІІ етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

L-аргініном  
І етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

L-аргініном  
ІІ етап 

№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 

IL-1β 35,54±0,86 92,46±1,53 
p21<0,001 

90,08±1,09 
p31<0,001 
p32=0,077 

44,11±0,85 
p41<0,001 
p42<0,001 

42,84±1,32 
p51<0,001 
p54=0,42 
p53<0,001 

43,38±1,14 
p61<0,001 
p62<0,001 
p64=0,61 

40,15±0,98 
p71=0,002 
p76=0,038 
p73<0,001 
p75=0,11 

для дослідження розвитку патологічного процесу 
на тлі змодельованого ОА та аналізу ефективності 
його корекції.  

Отримані в результаті проведеного досліджен-
ня дані свідчать про розвиток запалення у тварин, 
яким моделювали патологічний процес. У групі 
№ 2, в якій тваринам не проводилася корекція змо-
дельованого ОА виявлене збільшення рівня даного 
показника більш ніж у півтора рази у порівнянні з 
даними інтактних щурів (табл. 1). В тварин 3-ї гру-
пи виявлено, що рівень прозапального цитокіну 
зменшився лише на 2,6% у порівнянні з даними 
попередньої групи. Вищезазначене свідчить про 
те, що через 21 добу компенсаторно-відновні про-
цеси у групі без корекції залучаються, але не знач-
ним чином.  

Вищезазначені результати мають важливе па-
тогенетичне значення, адже інтерлейкін-1β викли-
кає розвиток запального процесу при остеоартрозі, 
апоптоз хондроцитів, пошкодження хряща шляхом 
стимуляції продукції інших цитокінів, матриксних 
металопротеїназ. Також даний маркер активує 
остеобласти у субхондральній кістці, що безпосе-
редньо призводить до її патологічних змін та сти-
мулює власну продукцію, чим призводить до без-
перервного пошкодження хряща. Також відомо, що 
інтерлейкін-1β відіграє роль у гіперпродукції оксиду 
азоту [15].  

Наступний етап дослідження – порівняння 
груп, у яких проводилася корекція за допомогою 
стандартної терапії та аміногуанідину з даними 
інтактних тварин та щурів, у яких корекція не про-
водилася. Так при порівнянні даних груп № 1 та 
№ 4 встановлені відмінності на рівні значущості  
р <0,001. Тобто на даному етапі результати чет-
вертої групи ще не наближаються до значень інта-
ктних тварин. Але варто зазначити, що рівень ін-
терлейкіну-1β є на 52,3% меншим у четвертій групі 
в порівнянні з другою, що свідчить про ефектив-
ність корекції. П'ята група отримувала таку ж комбі-
націю коригуючих засобів, що і четверта, але більш 
тривалий час. Тварини були виведені з експериме-
нту на другому етапі дослідження. Рівень проза-
пального цитокіну в цієї групи дещо більшою мірою 

ніж четвертої наближається до значень інтактних 
тварин (різниця між даними 1-ї і 4-ї груп становила 
24, 1%, а 1-ї і 5-ї – уже 20,5%, хоча відмінності при 
порівнянні результатів 4-ї і 5-ї груп є статистично 
незначущими). Безумовно позитивним моментом є 
те, що рівень інтерлейкіну-1β у п’ятій групі є на 52, 
4% нижчим ніж у групі № 3, в якій тварини також 
виводилися з експерименту через 21 добу, але не 
отримували коригуючих препаратів. Далі ми прово-
дили порівняння результатів групи тварин, яка 
отримувала стандартну корекцію у поєднанні з роз-
чином L-аргініну, який є донатором оксиду азоту з 
даними інших груп щурів. 

На першому етапі рівень прозапального інтер-
лейкіну цієї групи наближається до значень інтакт-
них тварин більше, ніж 4-ї групи (різниця при порів-
нянні даних інтактних тварин та щурів групи № 6 
дорівнює 22,1%). Також результат цієї групи на 
53,1% кращий у порівнянні з тваринами, яким не 
коригували змодельовану патологію. Звертає на 
себе увагу той факт, що включення донатору окси-
ду азоту до коригуючої терапії є більш ефектив-
ним, ніж залучення інгібітору індуцибельної NO-
синтази при аналізі зміни інтерлейкіну-1β: резуль-
тат шостої групи виявився кращим на 35,6% 
(р<0,001). 

Динаміка індуцибельної синтази оксиду азоту 
в крові щурів при експериментальному остеоарт-
розі та його корекції. Звертають на себе увагу ві-
домі з літературних джерел дані про те, що оксид 
азоту, який є універсальним регулятором клітинно-
го та тканинного метаболізму, розглядається в яко-
сті інформативного показника ранніх патологічних 
змін у гіаліновому хрящі, який є ініціальним суб-
стратом остеоартрозу (Scher J.U. et al., 2007). Ви-
щезазначене пояснюється роллю індуцибельної 
синтази оксиду азоту в патогенезі ОА (Fermor B.  
et al., 2007). Даний фермент безпосередньо пошко-
джує структурно-функціональні компоненти суглобу 
викликаючи гіперпродукцію оксиду азоту, яка в 
свою чергу пригнічує матриксний синтез та руйнує 
його [15–18]. Також надмірний синтез NO (який ви-
кликаний активацією іNOS) пошкоджує клітини шля-
хом утворення пероксинітриту і викликає апоптоз 
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Таблиця 2 – Динаміка активності індуцибельної NO-синтази в крові щурів під час експериментального остеоа-
ртрозу та його корекції 

Група Інтактні 
ОА без 
корекції  
І етап 

ОА без  
корекції  
ІІ етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

аміногуадином 
І етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

аміногуадином 
ІІ етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

L-аргініном  
І етап 

ОА з корекцією 
НПЗП та  

L-аргініном  
ІІ етап 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 

iNOS 3,66±0,09 17,32±0,31 
p21<0,001 

15,83±0,33 
p31<0,001 
p32=0,002 

14,00±0,42 
p41<0,001 
p42<0,001 

9,05±0,47 
p51<0,001 
p54<0,001 
p53<0,001 

4,61±0,27 
p61=0,003 
p62<0,001 
p64<0,001 

3,90±0,27 
p71=0,42 
p76=0,038 
p73<0,001 
p75<0,001 

хондроцитів [14, 15, 19]. На тлі динаміки експери-
ментального остеоартрозу більш ніж у чотири рази 
підвищилась активність індуцибельної NО-синтази, 
що свідчить про розвиток запального процесу, та 
слугує ще одним підтвердженням прогресування 
дисфункції ендотелію (табл. 2). Зниження активно-
сті даного ферменту на другому етапі експеримен-
ту у групі без корекції є статистично незначущим. 
При дослідженні впливу аміногуадину на патологіч-
ний процес доведена його ефективність, як інгібіто-
ру індуцибельної NO-синтази – виявлені відміннос-
ті у порівнянні з даними групи № 2 на рівні значу-
щості р<0,001. Встановлено, що позитивний ефект 
більш виражено проявляється при тривалому вве-
денні препарату: на другому етапі виявлене змен-
шення активності іNOS на 35,4% у порівнянні з ре-
зультатами тварин, які отримували таку ж корекцію 
та були виведені з експерименту раніше (на пер-
шому етапі). У нашому дослідженні найбільш ре-
зультативним було залучення донатора оксиду 
азоту до складу комплексної корекції: на першому 
етапі активність досліджуваного показника змен-
шилася на 73,4% (у порівнянні з результатами гру-
пи щурів, у яких ОА моделювали без подальшої 
корекції), що підтверджує відомі з літературних 
джерел дані щодо вираженого впливу L-аргініну на 
функціональний стан ендотелію та зменшення роз-
витку окислювального стресу на тлі запальних про-
цесів (табл. 2). Більш тривале введення аргініну 
наблизило рівень активності іNOS до значень ін-
тактних тварин (відсутні статистично значущі від-
мінності між даними сьомої та першої груп експе-
риментальних тварин). 

Підсумовуючи отримані результати також вар-
то зазначити, що відомий синергізм між індуци-
бельною NO-синтазою та інтерлейкіном-1b при 
патологічних станах [20]. У хондроцитах iNOS інду-
кується цитокінами, зокрема ІL-1b та TNF-1a, сти-
мулюючи їх продукцію, що призводить до деструк-
ції суглобного хряща [14, 15, 21, 22]. 

Отримані нами дані свідчать про підвищення 
динаміки інтерлейкіну-1b в умовах змодельованої 
нами патології. Також в умовах даного експеримен-

ту підвищується активність індуцибельної NO-
синтази. Отримані дані поглиблюють уявлення про 
патогенез ОА та дозволяють розробити патогене-
тично обґрунтовану корекцію. З літературних дже-
рел відомі дані про те, що використання інгібіторів 
індуцибельної синтази оксиду азоту при експери-
ментальному ОА сприяє зменшенню запалення 
синовії та зниженню деструктивних процесів у хря-
щі та кісткових структурах [15]. Цим обґрунтований 
вибір аміногуадину, як коригуючого засобу в нашо-
му дослідженні. Слід зазначити, що аргінін, корек-
ція яким в нашому експерименті дала більш суттє-
вий ефект, має протизапальні властивості, а також 
спостерігається наближення активності індуци-
бельної NO-синтази до показників цього ферменту 
у інтактних тварин [20].  

Висновки 
1. Встановлено підвищення рівню інтерлейкіну-1β 

на тлі експериментального остеоартрозу. 
2. Виявлено збільшення активності індуцибельної 

NO-синтази в патогенезі експериментального 
остеоартрозу, що свідчить як про розвиток за-
пального процесу, так і про прогресування ендо-
теліальної дисфункції в умовах змодельованої 
патології. 

3. У третій групі, яка отримувала корекцію аміногу-
адином, виявлений позитивний вплив на динамі-
ку прозапального цитокіну та індуцибельної син-
тази оксиду азоту, але значення показників ще 
не наближені до контрольних величин. 

4. Більш виражений позитивний ефект коригуючої 
терапії виявлений у 4-й групі, яка отримувала 
комплексну корекцію за допомогою нестероїдно-
го протизапального засобу та 7% розчину L-
аргініну. 
Перспективи подальших досліджень у цьо-

му напрямку. Результати наших досліджень розк-
ривають нові механізми патогенезу експеримен-
тального остеоартрозу, що в свою чергу дає мож-
ливість розробити нові методи профілактики, діаг-
ностики та корекції вищезазначеної патології сугло-
бів. Виявлені нами порушення є підґрунтям для 
розробки нових запобіжних заходів для зменшення 
запального процесу та корекції ендотеліальної 
дисфункції. 
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УДК 616-092: 616-06 
ДИНАМИКА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β И АКТИВНОСТИ ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ  
В КРОВИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТЕОАРТРОЗЕ И ЕГО КОРРЕКЦИИ 
Савицкий И. В., Орел К. С., Мястковская И. В., Савицкий В. И. 
Резюме. Частота заболеваемости остеоартрозом составляет 30–55% всех заболеваний костно-

суставной системы. Цель – исследовать взаимосвязь активности индуцибельной NО-синтазы и динамики 
интерлейкина-1β при остеоартрозе и проанализировать эффективность способов его патогенетической 
коррекции.  

Эксперименты проводились на белых крысах самцах линии Вистар в возрасте до 3-х месяцев, мас-
сой 180–220 г. В соответствии с поставленными задачами исследования животные были разделены на 
7 групп. Животных выводили из эксперимента на седьмой и двадцать первый день после моделирования 
патологического состояния. Нестероидные противовоспалительные препараты, аминогуадин и L-аргинин 
вводили с начала исследования. Проводили забор крови для биохимического исследования следующих 
показателей: определяли уровень интерлейкина-1β и активность индуцибельной NO-синтазы в крови 
экспериментальных животных. Деструктивно-дистрофический процесс в хрящевой ткани моделировали 
путем криоповреждения коленного сустава. Однократно выполняли внутрисуставную инъекцию раство-
ром охлажденного этанола (Введенский Б. П., Гальченко С. Е., Ковалев Г. А., 2011). Выбор данного спо-
соба моделирования обоснован тем, что он не требует хирургического вмешательства, позволяет стан-
дартизировать экспериментальное воспроизведение патологического процесса, снижает риск осложне-
ний, но не приводит к повреждению параартикулярных тканей (Введенский Б. П., Гальченко С. Е., Кова-
лев Г. А., 2011).  

Проведено сравнение результатов группы животных, которая получала стандартную коррекцию в 
сочетании с раствором донатора оксида азота с данными других групп крыс показало ее эффективность. 

Установлено повышение уровня интерлейкина-1β на фоне экспериментального остеоартроза. Обна-
руженное увеличение активности индуцибельной NO-синтазы в патогенезе экспериментального остео-
артроза, что свидетельствует как о развитии воспалительного процесса, так и о прогрессировании эндо-
телиальной дисфункции в условиях смоделированной патологии. Подтверждена взаимосвязь между ин-
терлейкином-1β и активностью индуцибельной синтазы оксида азота при экспериментальном остеоарт-
розе. В третьей группе, получавшей коррекцию аминогуадином, выявлено положительное влияние на 
динамику провоспалительных цитокинов и индуцибельной синтазы оксида азота, но значения показате-
лей еще не приближенные к контрольным величинам. Более выраженный положительный эффект кор-
ректирующей терапии обнаружен в 4-й группе, получавшей комплексную коррекцию с помощью нестеро-
идного противовоспалительного препарата и 7% раствора L-аргинина. 

Ключевые слова: остеоартроз, дисфункция эндотелия, экспериментальное исследование, ингиби-
тор іNOS, донатор оксида азота. 

 
UDC 616-092: 616-06 
Dynamics of Interleukin-1β and Inducible NO-Synthase Activities  
in Blood of Rats in Experimental Osteoarthritis 
Savytskyi І. V., Orel К. S., Miastkivska І. V., Savytskyi V. І. 
Abstract. Osteoarthrosis incidence rate is 30-55% among all diseases of the bone and articular system.  
The purpose of the study was to investigate interrelation between inducible NO synthase activity and inter-

leukin-1β dynamics in osteoarthrosis and to investigate methods effectiveness for its pathogenic correction.  
Material and methods. White Wistar line rats were used in the study. Animals were withdrawn from the ex-

periment on the 7th and the 21st day after the simulation of the pathological condition. Destructive-dystrophic 
process of cartilage tissue was modeled by knee joint criodamadge.  

Results and discussion. We compared group results of animals that received standard correction in combi-
nation with L-arginine solution, which is a nitrogen oxide donor, with data from other rats groups. At the first 
stage, pro-inflammatory interleukin level in this group was closer to intact animals values than in group 4 
(difference in intact animals and rats comparison in group 6 is 22.1%). In addition, this group result was by 
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53.1% better than animals without correction. It is noteworthy that nitric oxide donator inclusion before corrective 
therapy was more effective than inducible NO synthase inhibitor induction in interleukin-1β analysis change: 
group 6 result was better by 35.6% (p <0.001). On the background of experimental osteoarthrosis development, 
the inducible NO synthase activity increased more than four times.  

In our study, the most effective was nitric oxide donor inclusion in a complex correction: at the first stage, 
the activity of the investigated indicator decreased by 73.4% (in comparison with rats group results in which the 
osteoarthrosis was modeled without further correction). More prolonged administration of L-arginine caused the 
iNOS level activity of intact animals’ values (there were no statistically significant differences between group 7 
and group 1 data of experimental animals). 

Conclusion. The obtained results showed an increase in the interleukin-1β level on the background of ex-
perimental osteoarthrosis. There was also an increase in the inducible NO synthase activity in the experimental 
osteoarthrosis pathogenesis indicating both the inflammatory process development and endothelial dysfunction 
progression under simulated osteoarthrosis. The mutual aggravating connection between interleukin 1β and 
inducible nitric oxide synthase was confirmed in pathological conditions of simulated osteoarthrosis. In the third 
group, which received correction with aminoguadine, there was a positive effect on the pro-inflammatory cyto-
kine and inducible nitric oxide synthase dynamics, but the values of the indicators were not yet close to the nor-
mative ones. A more pronounced positive therapy effect for correction was found in group 4, which received 
complex correction adjusted with a non-steroidal anti-inflammatory agent and L-arginine 7% solution.  

Keywords: osteoarthrosis, endothelial dysfunction, experimental investigation, iNO synthase inhibitor, nitro-
gen oxide donor. 
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ДИНАМІКА ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ КРОВІ ЩУРІВ  
ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ МАГНІТІВ ІЗ ЗАХИСНИМ ZRN ПОКРИТТЯМ 

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 

doctordentistortho@gmail.com  

Використання ортодонтичних конструкцій з 
магнітами для лікування патологій прикусу має ряд 
переваг. Найбільш перспективними магнітними 
матеріалами для ортодонтії є сплави Sm-Co і Nd-
Fe-B. Істотним недоліком магнітних матеріалів є їх 
невисока корозійна стійкість, яку можна запобігти 
шляхом нанесення на магніти захисних покриттів 
різного типу, що призводять до пасивації поверхні 
магнітного матеріалу.  

Мета дослідження – провести оцінку впливу 
зразків магнітів із захисним ZrN покриттям та без 
нього на організм експериментальних щурів після 
підшкірної імплантації за результатами лаборатор-
ного дослідження крові.  

Дослідження проводились на 49 щурах-самцях, 
вік тварин 3–3,5 місяці, маса тіла – 180–250 г, по 7 
щурів на 3 терміни дослідження. Перша дослідна 
група – щури, яким імплантовано Nd-Fe-B магніт із 
захисним ZrN покриттям; друга – щури, яким ім-
плантовано Nd-Fe-B магніт без захисного покриття; 
третя – інтактні тварини. В крові щурів на 7, 14 та 45 
добу визначали кількість еритроцитів та лейкоцитів, 
вміст гемоглобіну і лейкограму, а також глікопротеї-
ни, глюкозу, загальний білок, сечовину, активність 
АлАТ і АсАТ, вміст загального білірубіну та феруму.  

За результатами досліджень, показники загаль-
ного клінічного аналізу крові після імплантації магні-
тів із захисним покриттям та без нього не змінюва-
лись порівняно з інтактними тваринами, що свідчить 
про відсутність токсичного впливу імплантатів на 
гемоцитопоез. Вміст феруму на 7, 14 та 45 добу 
експерименту в крові щурів, яким проводили ім-
плантацію магнітів з покриттям, не змінювався, що 
зумовлено, на нашу думку, відсутністю потрапляння 
феруму у кровообіг завдяки нанесенню захисного 
ZrN покриття на поверхню імплантату. У щурів з 
імплантатами без покриття відбувається помірна 
реакція паренхіми печінки (зростання активності 
АлАТ) та збільшення рівня сечовини на тлі зростан-
ня концентрації феруму в крові на 7 добу, проте вже 
на 14 добу ці показники нормалізувались, але збері-
галась запальна реакція на імплантат, яка віддзер-
калювалась у підвищеному вмісті в крові глікопроте-
їнів – маркерів запального процесу; на 45 добу біо-
хімічні показники крові не відрізнялись від показни-
ків у інтактних тварин. Після введення імплантатів з 

покриттям та без нього, можна сказати, що ZrN за-
хисне покриття здатне запобігати вивільненню з них 
феруму та знижувати токсичну реакцію організму 
тварин на введення магнітного імплантату. 

Ключові слова: Nd-Fe-B магніти, захисне ZrN 
покриття, підшкірна імплантація, щури, токсичність, 
глікопротеїни, ферум. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконані у рамках 
науково-дослідної роботи Харківської медичної 
академії післядипломної освіти «Патогенетичні 
підходи до методів діагностики та лікування основ-
них стоматологічних захворювань на основі ви-
вчення механізмів захворювань скронево-
нижньощелепного суглобу, аномалій розвитку ще-
леп та зубів, з використанням вітчизняних імплан-
татів», № державної реєстрації №0113U000975. 

Вступ. Використання ортодонтичних конструк-
цій з магнітами для лікування патологій прикусу 
має ряд переваг [1, 2]. У цьому випадку істотно 
полегшується чищення зубів за рахунок спрощення 
конструкції апарату, що забезпечує зменшення 
кількості додаткових елементів, які створюють ре-
тенційні пункти, де можуть накопичуватися харчові 
залишки. Крім того, в апаратах з магнітами відбу-
вається передача сил без тертя, а також можна з 
високою точністю розрахувати величину діючої 
сили [3]. Найбільш перспективними магнітними 
матеріалами для ортодонтії є сплави Sm-Co і Nd-
Fe-B, що демонструють високі сили міжмагнітної 
взаємодії, цілком достатні для ефективного перемі-
щення зубів у разі невеликого розміру (об’єму) са-
мих магнітів [4]. Слід також зазначити, що сучасні 
магнітні матеріали демонструють високу стабіль-
ність фізичних властивостей. Істотним недоліком 
магнітних матеріалів є їх невисока корозійна стій-
кість, яка веде до руйнування магніту внаслідок 
електрохімічної корозії в агресивному середовищі 
ротової порожнини [5]. Виправити ситуацію, що 
виникла, можна шляхом нанесення на магніти за-
хисних покриттів різного типу, що призводять до 
пасивації поверхні магнітного матеріалу. Такими 
покриттями можуть бути оксидні або нітридні плівки 
на основі вентильних матеріалів [6], а також полі-
мерні матеріали, що використовують у стоматології 
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[7]. Однак на даний час у науковій літературі спо-
стерігається дефіцит інформації стосовно способів 
пасивації поверхні магнітів, що застосовуються в 
ортодонтичних апаратах, а також стосовно характе-
ристики ефективності захисних покриттів, що ро-
бить наші дослідження актуальними. 

Мета дослідження – провести оцін-
ку впливу зразків магнітів із захисним 
ZrN покриттям та без нього на організм 
експериментальних щурів після підшкір-
ної імплантації за результатами лабора-
торного дослідження крові. 

Матеріал та методи дослідження. 
Дослідження проводились у 2019 році на 
базі експериментально-біологічної кліні-
ки ДУ «Інституту патології хребта та суг-
лобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН Укра-
їни» та Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України згід-
но договору про науково-практичне спів-
робітництво. Всі експерименти на твари-
нах були виконані з дотриманням вимог 
Європейської конвенції захисту хребет-
них тварин, яких використовують у екс-
периментальних та іншіх наукових цілях 
(Страсбург, 1986) та Закону України 
№ 3447-IV від 21.02.2006 р «Про захист 
тварин від жорстокого поводження». 

Експериментальні дослідження про-
водились на щурах-самцях, вік тварин на 
початок досліджень – 3–3,5 місяці, маса 
тіла – 180–250 г, загальна кількість тва-
рин – 49, по 7 щурів на 3 терміни дослі-
дження у 2-х дослідних групах та 1-й кон-
трольній групі (інтактні тварини). Перша 
дослідна група – щури, яким імплантова-
но Nd-Fe-B магніт із захисним ZrN пок-
риттям; друга – щури, яким імплантовано 
Nd-Fe-B магніт без захисного покриття; 
третя – інтактні тварини. Строки виве-
дення з експерименту щурів дослідних 
груп – 7 доба, 14 та 45 доба після ім-
плантації зразків магнітів.  

В крові щурів на 7, 14 та 45 добу ви-
значали кількість еритроцитів та лейко-
цитів, вміст гемоглобіну і лейкограму [8]. 
В сироватці крові щурів визначали вміст 
глікопротеїнів, глюкози, загального білка, 
сечовини, активність АлАТ і АсАТ, вміст 
загального білірубіну та феруму за мето-
диками, наведеними у літературі [9]. 
Статистичний аналіз даних проводили за 
допомогою непараметричного критерію 
Вілкоксона із розрахунками медіани (Me) 
і процентілів (25% та 75%) [10]. 

Результати дослідження та їх об-
говорення. У щурів, яким проводили 

імплантацію магнітів із захисним ZrN покриттям 
або без нього, гематологічні показники не відрізня-
лись від показників у інтактних тварин на всіх тер-
мінах після імплантації – 7, 14 та 45 добу (табл. 1, 
2). 

Таблиця 1 – Динаміка гематологічних показників у щурів після  
підшкірної імплантації магнітів без захисного ZrN покриття  
(Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні  
щури, n=7 

Термін після імплантації 
7 доба 14 доба 45 доба 

Еритроци-
ти, Т/л 

7,00 
6,85 – 7,20 

7,30 
7,15 – 7,54 

7,30 
6,90 – 7,55 

7,20 
6,95 – 7,35 

Гемогло-
бін, г/л 

144,0 
141,5–146,5 

143,0 
141,5–147,5 

145,0 
140,5–146,0 

143,0 
140,5–146,0 

Лейкоцити,  
Г/л 

7,00 
6,25 – 7,45 

7,40 
6,60 – 8,35 

5,30 
4,80 – 6,70 

7,30 
6,90 – 7,40 

Еозинофі-
ли, проц. 

2,0 
1,0 – 2,0 

1,0 
1,0 – 4,0 

2,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
2,0 – 3,0 

Нейтрофі-
ли, проц.:         

Юні 0 0 0 0 

Паличко-
ядерні 

1,0 
1,0 – 2,0 

1,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
1,0 – 3,0 

1,0 
1,0 – 2,0 

Сегмен-
тоядерні 

21,0 
20,0 – 23,0 

21,0 
16,0 – 27,0 

21,0 
19,0 – 22,0 

23,0 
21,0 – 24,0 

Лімфоци-
ти, проц. 

69,0 
67,0 – 71,0 

65,0 
61,0 – 69,0 

69,0 
67,0 – 71,0 

66,0 
66,0 – 70,0 

Моноцити, 
проц. 

7,0 
6,0 – 8,0 

9,0 
5,0 – 12,0 

6,0 
5,0 – 9,0 

7,0 
6,0 – 8,0 

Таблиця 2 – Динаміка гематологічних показників у щурів після  
підшкірної імплантації магнітів із захисним ZrN покриттям  
(Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні 
щури, n=7 

Термін після імплантації 
7 доба 14 доба 45 доба 

Еритроци-
ти, Т/л 

7,00 
6,85 – 7,20 

6,80 
6,70 – 7,00 

7,20 
6,80 – 7,20 

7,10 
6,95 – 7,25 

Гемоглобін, 
г/л 

144,0 
141,5–146,5 

140,0 
139,5–143,5 

141,0 
133,0–143,0 

145,0 
140,5–146,5 

Лейкоцити, 
Г/л 

7,00 
6,25 – 7,45 

7,80 
7,15 – 8,40 

6,80 
6,45 – 8,10 

7,30 
7,05 – 7,45 

Еозинофі-
ли, проц. 

2,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
2,0 – 3,0 

1,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
1,0 – 3,0 

Нейтрофі-
ли, проц.:         

Юні 0 0 0 0 

Паличко-
ядерні 

1,0 
1,0 – 2,0 

3,0 
2,0 – 4,0 

2,0 
1,0 – 3,0 

2,0 
1,0 – 2,0 

Сегменто-
ядерні 

21,0 
20,0 – 23,0 

25,0 
20,0 – 28,0 

19,0 
17,0 – 25,0 

21,0 
19,0 – 24,0 

Лімфоцити, 
проц. 

69,0 
67,0 – 71,0 

67,0 
61,0 – 68,0 

74,0 
67,0 – 75,0 

68,0 
66,0 – 68,0 

Моноцити, 
проц. 

7,0 
6,0 – 8,0 

7,0 
5,0 – 10,0 

6,0 
5,0 – 7,0 

8,0 
7,0 – 9,0 
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Біохімічні маркери крові щурів після підшкірної 
імплантації магнітів без захисного покриття частко-
во змінювались як на 7, так і на 14 добу спостере-
ження. Показники загального білка, активності 
АсАТ і загального білірубіну упродовж експеримен-
ту не змінювались. Вміст глікопротеї-
нів в крові щурів на 7 добу після ім-
плантації був підвищений на 27,0%, 
на 14 добу – на 8,7% порівняно інта-
ктними тваринами. При цьому вміст 
глікопротеїнів на 14 добу був нижче 
на 14,4% порівняно з показником на 
7 добу (табл. 3).  

Вміст глюкози в крові щурів на 
7 добу був підвищений на 31,5%, 
проте на 14 добу рівень глікемії не 
був підвищений порівняно з інтакт-
ними тваринами. Це, очевидно, зу-
мовлено гіперглікемією внаслідок 
стресової реакції організму наприкін-
ці раннього післяопераційного періо-
ду. Активність АлАТ та вміст сечови-
ни були збільшені лише на 7 добу на 
15,2% та 14,6%, на 14 добу актив-
ність ферменту знизилась до рівня у 
інтактних тварин. Вміст феруму був 
збільшений на 7 добу на 23,7% порі-
вняно з показником у інтактних тва-
рин, на 14 добу показник вмісту фе-
руму знизився до рівня у інтактних 
щурів. Зміни у біохімічних маркерах 
в групі щурів, яким проводили підш-
кірну імплантацію магнітів без захис-
ного покриття, вказують на запальну 
реакцію організму на введення ім-
плантатів, яка віддзеркалювалась у 
підвищенні глікопротеїнів і мала тен-
денцію до зменшення з 7 та  
14 доби, проте показник зберігався 
підвищеним наприкінці експеримен-
ту порівняно з інтактними тварина-
ми. У щурів після імплантації маг-
нітів з покриттям вміст глікопротеїнів 
в крові збільшився на 18,2% лише на 
7 добу після імплантації (табл. 4). 

Вміст загального білка, сечови-
ни, загального білірубіну та актив-
ність амінотрансфераз (АлАТ і 
АсАТ) упродовж експерименту не 
відрізнялись від аналогічних показ-
ників у інтактних тварин. Вміст глю-
кози був підвищений на 7 добу  
після імплантації на 20,3%, що, оче-
видно, зумовлено стресовою реакці-
єю організму наприкінці раннього 
післяопераційного періоду по анало-
гії з щурами, яким проводили ім-
плантацію магнітів без покриття. На 
45 добу біохімічні показники в обох 

групах щурів не відрізнялись від показників у ін-
тактних тварин, що, очевидно, зумовлено, форму-
ванням сполучнотканинної капсули навколо ім-
плантатів, які перешкоджали розвитку реакції орга-
нізму місцевого та загального характеру.  

Таблиця 3 – Динаміка біохімічних показників крові щурів після  
підшкірної імплантації магнітів без захисного покриття  
(Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні щури, 
n=7 

Термін після імплантації 
7 доба 14 доба 45 доба 

Глікопро-
теїни, г/л 

1,15 
1,13 – 1,18 

1,46* 
1,38 – 1,58 

1,25*◊ 
1,23 – 1,36 

1,14◊ 
1,03 – 1,22 

Загальний 
білок, г/л 

71,20 
69,80 – 72,30 

75,60 
66,05 – 80,85 

68,70 
65,65 – 70,40 

68,30 
66,95–72,2 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,40 
5,25 – 5,60 

7,10* 
6,50 – 7,95 

6,00 
5,25 – 7,30 

5,10 
4,75 – 5,85 

Сечовина, 
ммоль/л 

4,10 
3,90 – 4,15 

4,70* 
4,60 – 5,00 

4,20 
3,60 – 4,75 

4,00 
3,90 – 4,20 

Активність 
АлАТ, U/L 

66,0 
64,0 – 69,5 

76,0* 
72,0 – 84,0 

64,0 ◊ 
59,5 – 68,0 

67,0 
63,0–72,0 

Активність 
АсАТ, U/L 

127,0 
120,5– 130,5 

121,0 
108,0– 147,5 

128,0 
120,5–134,5 

129,0 
122,0–134,5 

Загальний 
білірубін, 
мкмоль/л 

4,10 
3,85 – 4,15 

4,20 
3,70 – 4,50 

4,40 
3,90 – 4,80 

4,20 
3,95 – 4,40 

Ферум, 
мкмоль/л 

35,00 
32,50 – 36,55 

43,30* 
40,35 – 47,00 

31,40 ◊ 
30,45 – 38,60 

37,00 
37,70–38,40 

Примітки: * – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з інтактними 
щурами; ◊ – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з показниками на 
7 добу. 

Таблиця 4 – Динаміка біохімічних показників крові щурів після підшкі-
рної імплантації магнітів із захисним покриттям (Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні щу-
ри, n=7 

Термін після імплантації 

7 доба 14 доба 45 доба 

Глікопротеї-
ни, г/л 

1,15 
1,13 – 1,18 

1,36* 
1,31 – 1,42 

1,12◊ 
1,02 – 1,22 

1,12 
1,06 – 1,23 

Загальний 
білок, г/л 

71,20 
69,80–72,30 

67,20 
65,35 – 74,35 

68,30 
67,05 – 69,95 

71,0 
69,3 – 71,9 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,40 
5,25 – 5,60 

6,50* 
5,85 – 6,75 

5,70◊ 
5,15 – 6,05 

5,65 
5,30 – 5,80 

Сечовина, 
ммоль/л 

4,10 
3,90 – 4,15 

4,00 
3,75 – 4,50 

3,60 
2,90 – 4,10 

4,30 
4,10 – 4,35 

Активність 
АлАТ, U/L 

66,00 
64,00–69,50 

63,00 
56,00 – 66,50 

62,00 
59,00 – 69,00 

68,5 
65,5 – 71.5 

Активність 
АсАТ, U/L 

127,0 
120,5–130,5 

126,0 
118,5–127,5 

122,0 
115,5–127,5 

129,0 
124,0–132,5 

Загальний 
білірубін, 
мкмоль/л 

4,10 
3,85 – 4,15 

4,20 
4,00 – 4,50 

4,30 
3,95 – 5,00 

4,30 
3,90 – 4,40 

Ферум, 
мкмоль/л 

35,00 
32,50–36,55 

29,70 
27,95 – 34,90 

40,90 
30,45 – 45,45 

37,70 
34,00–38,75 

Примітки: * – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з інтактними 
щурами; ◊ – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з показниками на 
7 добу. 
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Таким чином, слід відзначити, що вплив слини 
та присутність бактерій у ротовій порожнині поси-
лює корозію магнітів. Тому є вкрай необхідним ви-
користання покриттів для магнітів з метою подаль-
шого використання в стоматології [3]. Адже покрит-
тя демонструє в стоматологічній практиці набагато 
кращі біологічні властивості по відношенню до тка-
нин та відсутності негативних морфологічних змін, 
таких як некроз та демінералізація кісткової ткани-
ни [6]. Очікується, що розробка покриття та його 
застосування допоможе значно покращити термін 
служби імплантату та його якості для застосування 
в сучасній ортодонтії. 

Висновки 
1. Показники загального клінічного аналізу крові 

після імплантації магнітів із захисним покриттям 
та без нього не змінювались порівняно з інтакт-
ними тваринами, що свідчить про відсутність 
токсичного впливу імплантатів на гемоцитопоез. 

2. Вміст феруму на 7, 14 та 45 добу експерименту 
в крові щурів, яким проводили імплантацію маг-
нітів з покриттям, не змінювався, що зумовлено, 
на нашу думку, відсутністю потрапляння феруму 

у кровообіг завдяки нанесенню захисного ZrN 
покриття на поверхню імплантату.  

3. У щурів з імплантатами без покриття відбувається 
помірна реакція паренхіми печінки (зростання 
активності АлАТ) та збільшення рівня сечовини на 
тлі зростання концентрації феруму в крові на 7 
добу, проте вже на 14 добу ці показники нормалі-
зувались, але зберігалась запальна реакція на 
імплантат, яка віддзеркалювалась у підвищеному 
вмісті в крові глікопротеїнів – маркерів запального 
процесу; на 45 добу біохімічні показники крові не 
відрізнялись від показників у інтактних тварин. 

4. Таким чином, за результатами дослідження біо-
хімічних маркерів крові щурів після введення 
імплантатів з покриттям та без нього, можна ска-
зати, що ZrN захисне покриття здатне запобігати 
вивільненню з них феруму та знижувати токсич-
ну реакцію організму тварин на введення магніт-
ного імплантату. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується провести гістологічне та морфометричне 
дослідження сполучної тканини, що оточує зразки 
магнітів Nd-Fe-B із захисним ZrN покриттям та без 
покриття після підшкірної імплантації щурам. 
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УДК 616.314-089.23:57.084.1 
ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ КРОВИ КРЫС  
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ МАГНИТОВ С ЗАЩИТНЫМ ZRN ПОКРЫТИЕМ 
Стариков В. В., Куцевляк В. И. 
Резюме. Использование ортодонтических конструкций с магнитами для лечения патологий прикуса 

имеет ряд преимуществ. Наиболее перспективными магнитными материалами для ортодонтии являются 
сплавы Sm-Co и Nd-Fe-B. Существенным недостатком магнитных материалов является их невысокая 
коррозионная стойкость, которую можно предотвратить путем нанесения на магниты защитных покрытий 
различного типа, приводящих к пассивации поверхности магнитного материала.  

Цель исследования – провести оценку влияния образцов магнитов с защитным ZrN покрытием и без 
него на организм экспериментальных крыс после введения имплантатов по результатам лабораторного 
исследования крови. Исследования проводились на 49 крысах-самцах, возраст животных 3-3,5 месяца, 
масса тела – 180–250 г, по 7 крыс на 3 срока исследования. Первая опытная группа – крысы, которым 
имплантирован Nd-Fe-B магнит с защитным ZrN покрытием; вторая – крысы, которым имплантирован  
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Nd-Fe-B магнит без защитного покрытия; третья – интактные животные. В крови крыс на 7, 14 и 45 сутки 
определяли количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина и лейкограму, а также гли-
копротеины, глюкозу, общий белок, мочевину, активность АлАТ и АсАТ, содержание общего билирубина 
и железа. По результатам исследований, показатели общего клинического анализа крови после имплан-
тации магнитов с защитным покрытием и без него не менялись по сравнению с интактными животными, 
что свидетельствует об отсутствии токсического воздействия имплантатов на гемоцитопоэз. Содержание 
железа на 7, 14 и 45 сутки эксперимента в крови крыс, которым проводили имплантацию магнитов с по-
крытием, не менялось, что обусловлено, по нашему мнению, отсутствием попадания железа в кровоток 
благодаря нанесению защитного ZrN покрытия на поверхность имплантата. У крыс с имплантатами без 
покрытия происходит умеренная реакция паренхимы печени (повышение активности АЛТ) и увеличение 
уровня мочевины на фоне роста концентрации железа в крови на 7 сутки, однако уже на 14 сутки эти 
показатели нормализовались, но сохранялась воспалительная реакция на имплантат, которая отража-
лась в повышенном содержании в крови гликопротеинов – маркеров воспалительного процесса; на 
45 сутки биохимические показатели крови не отличались от показателей у интактных животных. После 
введения имплантатов с покрытием и без него можно сказать, что ZrN защитное покрытие способно пре-
дотвращало высвобождение из них железа и снижало токсическую реакцию организма животных на вве-
дение магнитного имплантата. 

Ключевые слова: Nd-Fe-B магниты, защитное ZrN покрытия, подкожная имплантация, крысы, токси-
чость, гликопротеины, железо. 

 

UDC 616.314-089.23:57.084.1 
Dynamics of Laboratory Blood Markers of Rats after Implantation  
of Magnets with Protective ZrN Coating 
Starikov V. V., Kutsevliak V. I. 
Abstract. The use of orthodontic structures with magnets for the treatment of malocclusions has several 

advantages. The most promising magnetic materials for orthodontics are Sm-Co and Nd-Fe-B alloys. An essen-
tial disadvantage of magnetic materials is their low corrosion resistance, which can be prevented by applying 
protective coatings of various types to magnets that lead to passivation of the surface of the magnetic material.  

The purpose of the study was to evaluate the effects of samples of magnets with protective ZrN coatings 
and without them on the body of experimental rats after subcutaneous implantation based on laboratory blood 
test results.  

Material and methods. The research was conducted on 49 male rats, age of animals was 3-3.5 months, and 
body weight was 180-250 g. There were 7 rats for 3 terms of study in 2 experimental groups and 1 control group 
(intact animals). The 1st experimental group rats were implanted with Nd-Fe-B magnet with a protective ZrN 
coating. The 2nd group rats were implanted with an Nd-Fe-B magnet without a protective coating; the 3rd group 
rats were intact animals. The amount of red blood cells and leukocytes, hemoglobin and leukocyte contents, as 
well as glycoproteins, glucose, total protein, urea, ALT and AST activity, total bilirubin and iron were determined 
in blood of rats on the 7th, 14th and 45th days. 

Results and discussion. According to the research results, the parameters of the general clinical analysis of 
blood after implantation with and without protective coatings of magnets did not change, compared with intact 
animals, indicating no toxic effects of implants on haemocytopoiesis. The content of the iron on the 7th, 14th and 
45th days of the experiment in blood of rats implanted with coated magnets did not change. In our opinion, it 
happened due to the absence of penetration of the iron into the blood, and due to the application of protective 
ZrN coating to the surface of the implant. In rats with implants without coating, there was a moderate liver paren-
chyma (increased activity of ALT) and an increase in urea level on the backdrop of the increase in the concen-
tration of iron in the blood on the 7th day. But on the 14th day these indices were normalized, but there was an 
inflammatory reaction to the implant, which was proved by the elevated blood level of glycoproteins – markers of 
the inflammation; on the 45th day biochemical blood indices did not differ from those in intact animals.  

Conclusions. After analyzing the results of insertion of implants with and without the coating, we can say 
that ZrN protective coating is able to prevent the release of them from the iron and reduce the toxic reaction of 
animals to the insertion of a magnetic implant. 

Keywords: Nd-Fe-B magnets, protective ZrN coating, subcutaneous implantation, rats, toxicity, glycopro-
teins, iron. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ  
У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 8–10 МІСЯЦІВ 
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На основі проведеного морфологічного дослі-
дження з’ясовані питання морфогенезу залозистих 
утворень і фіброзно-м’язової строми передміхуро-
вої залози у плодів людини 8–10 місяців. На 8-му 
та 10-му місяцях внутрішньоутробного розвитку 
активується розвиток залозистих утворень перед-
міхурової залози, що проявляється в збільшенні їх 
кількості. При цьому, більшість залозистих утво-
рень передміхурової залози відкривається у перед-
міхурову частину чоловічого сечівника безпосеред-
ньо нижче передміхурового мішечка і дистальних 
частин сім’явипорскувальних проток. Встановлені 
кількісні зміни залозистих утворень передміхурової 
залози, що відкриваються на задній, передній і 
бічних стінках передміхурової частини чоловічого 
сечівника. Найчисельнішими є залозисті утворен-
ня, що розгалужуються в товщі бічних відділів зад-
ньої стінки передміхурової частини сечівника, їх 
кількість коливається від 37 до 49. Залозисті утво-
рення передньої стінки передміхурової частини 
сечівника, як правило, незначних розмірів, мають 
висхідний напрямок, їх кількість становить 10–16. 
Залозисті утворення бічних стінок передміхурової 
частини сечівника представлені залозистими хода-
ми, які виникають з епітелію бічних борозен сечів-
ника, їх кількість з віком плода суттєво не зміню-
ється, а також не спостерігається ознак їх редукції. 
Упродовж 8–10 місяців внутрішньоутробного роз-
витку відзначається лише збільшення розмірів за-
лозистих утворень бічних стінок передміхурової 
частини сечівника і формування відгалужень, які 
майже по всій довжині залишаються клітинними 
тяжами без просвітів. Наприкінці плодового періо-
ду розвитку відбувається інтенсивний розвиток 
фіброзно-м’язової строми передміхурової залози, 
що проявляється в збільшенні кількості колових і 
поздовжніх гладеньком’язових волокон. 

Ключові слова: передміхурова залоза, перед-
міхурова частина чоловічого сечівника, морфоге-
нез, плід, людина. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження є фрагментом 
планової комплексної мiжкафедральної теми ка-
федр анатомії людини імені М. Г. Туркевича i ка-
федри анатомії, топографiчної анатомії та опера-
тивної хірургії ВДНЗ України «Буковинський держа-
вний медичний унiверситет» «Особливості морфо-
генезу та топографії систем i органів у пре- та пос-
тнатальному періодах онтогенезу людини», 
№ державної реєстрації 0115U002769.  

Вступ. Останнім часом відзначається збіль-
шення числа чоловіків, які страждають на захворю-
вання передміхурової залози (ПМЗ). Важливим є 
те, що на розвиток і перебіг захворювання вплива-
ють особливості анатомічної будови ПМЗ [3]. З’ясу-
вання причин та механізмів виникнення структурно-
функціональних порушень у ПМЗ наразі є одним з 
актуальних завдань як сучасної урології і андроло-
гії, так і морфології [6, 13]. Процеси морфогенезу 
ПМЗ опосередковуються стромально-епіте-
ліальними взаємодіями, визначаючи формування і 
функціонування органу на різних етапах онтогене-
зу [8]. ПМЗ є унікальним об’єктом для вивчення 
міжтканинних взаємодій, оскільки і паренхіма і 
строма залози мають гетерогенне походження з 
різних ембріональних зачатків [5, 11, 12].  

У джерелах літератури є фундаментальні праці 
стосовно особливостей будови кровоносного русла 
і паренхіми ПМЗ у чоловіків різного віку в нормі та 
за умов патології [1, 2]. Проте залишаються фраг-
ментарними дані щодо особливостей морфогенезу 
залозистих утворень і фіброзно-м’язової строми 
ПМЗ у плодів людини [4, 7, 9, 10], що й зумовлює 
актуальність проблеми та потребу її вирішення. 

Метою дослідження було з’ясування особли-
востей розвитку залозистих утворень і фіброзно-
м’язової строми ПМЗ у плодів людини 8–10 місяців.  

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено на 24 серіях гістологічних і топогра-
фоанатомічних зрізів ПМЗ плодів людини чоловічої 
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статі 271,0–375,0 мм тім’яно-куприкової довжини 
(ТКД) за допомогою методів мікроскопії та морфо-
метрії. 

Дослідження виконано з дотриманням основних 
біоетичних положень Конвенції Ради Європи з прав 
людини та біомедицини (від 04.04.1997 р.), Гельсін-
ської декларації Всесвітньої медичної асоціації про 
етичні принципи проведення наукових медичних 
досліджень за участю людини (1964–2013 рр.), на-
казу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. Комісією 
з питань біомедичної етики ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет» 
порушень морально-правових норм при проведенні 
наукового дослідження не виявлено. 

Результати дослідження. На 8-му місяці внут-
рішньоутробного розвитку відбувається подальший 
розвиток залозистих елементів у ділянці середніх 
відділів основи та інтенсивний ріст бічних часток у 
напрямку основи ПМЗ. При цьому спостерігається 
дещо сповільнений ріст залозистих елементів вер-
хівки ПМЗ. На місці розташування середньої част-
ки ПМЗ є залозисті ходи, що розвиваються з епіте-
лію середніх відділів задньої стінки передміхурової 
частини сечівника, над гирлами сім’явипорскуваль-
них проток. У плодів на цій стадії онтогенезу про-
довжується процес утворення порожнин у залозис-
тих утвореннях ПМЗ та їх вивідних протоках. 
Останні оточені гладеньком’язовими та сполучнот-
канинними волокнами (рис. 1). Просвіт вивідних 
проток залозистих утворень ПМЗ вистелений бага-
торядним призматичним епітелієм. М’язові пучки 
ПМЗ розміщуються дугоподібно навколо передмі-
хурової частини сечівника і досягають рівня бічних 
борозен.  

У плодів 275,0–290,0 мм ТКД загальна кількість 
залозистих утворень ПМЗ становить 66–83, при 
цьому більше половини з них (37–49) розміщені в 
товщі задньої стінки передміхурової частини сечів-

ника. Кількість залозистих утворень, які відкрива-
ються в глибині правої бічної борозни дорівнює  
3–7, а в глибині лівої бічної борозни – 3–5. Кіль-
кість залозистих утворень, що відкриваються на 
бічних стінках передміхурової частини сечівника, 
коливається від 7 до 19. Залозисті утворення пе-
редньої стінки сечівника, як правило, мають висхід-
ний напрямок. Їх кількість становить 10–16. У  
8-місячних плодів спостерігається інтенсивний роз-
виток м’язово-еластичної строми ПМЗ, яка пред-
ставлена гладеньком’язовими пучками з різним 
напрямком волокон та сполучнотканинними волок-
нами (рис. 2). 

При мікроскопічному дослідженні серій гістоло-
гічних зрізів ПМЗ у плодів 9 місяців (311,0–345,0 мм) 
ТКД відбувається подальший розвиток її залозис-
тих і м’язових утворень. Сполучнотканинні волокна 
і гладеньком’язові пучки відмежовують залозисті 
утворення ПМЗ, які розташовані окремими групами 
та їх розгалуження (рис. 3). Загальна кількість за-

Рис. 1. Горизонтальний зріз передміхурової залози  
плода 290,0 мм ТКД. Забарвлення гематоксиліном  

і еозином. Мікрофото. Об. 8, ок. 10. 
1 – вивідні протоки залозистих утворень передміхурової 

залози; 2 – пучки гладеньком’язових волокон; 3 – сполуч-
нотканинні волокна 

 

Рис. 2. Горизонтальний зріз передміхурової залози  
плода 275,0 мм ТКД. Забарвлення гематоксиліном  

і еозином. Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10. 
1 – колові гладеньком’язові волокна; 2 – поздовжні гла-
деньком’язові волокна; 3 – косі гладеньком’язові волок-

на; 4 – сполучнотканинні прошарки 

 

Рис. 3. Горизонтальний зріз передміхурової залози пло-
да 320,0 мм ТКД. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10. 
1 – залозисті утворення передміхурової залози; 2 – фіб-

розно-м’язова строма передміхурової залози 
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лозистих утворень ПМЗ становить 63-76. Більшість 
з них відкривається у передміхурову частину сечів-
ника безпосередньо нижче передміхурового мішеч-
ка і дистальних частин сім’явипорскувальних про-
ток. Слід зазначити, що залозисті ходи, які відкри-
ваються на сім’яному горбку вище гирл сім’явипор-
скувальних проток, мають значно менші розміри і 
кількість розгалужень у порівнянні з тими, що роз-
міщені нижче гирл сім’явипорскувальних проток. 
Зауважимо, що процес утворення порожнин розпо-
всюджується на нові ділянки залозистих утворень 
ПМЗ та їх кінцеві розгалуження. Утворення, що 
розміщені в товщі бічних стінок, представлені зало-
зистими ходами, які виникають, як правило, із епі-
телію бічних борозен сечівника. Їх кількість у ділян-
ці правої бічної борозни дорівнює 3-7, а в ділянці 
лівої бічної борозни – 3-8. Кількість таких утворень, 
які відкриваються на задній стінці передміхурової 
частини сечівника – найбільша і знаходиться в ме-
жах 35-46, а в товщі бічних стінок сечівника кіль-
кість залозистих елементів коливається від 6 до 
19. Кількість таких утворень передньої стінки сечів-
ника дорівнює 10-14, в середньому – 12.  

Наприкінці плодового періоду розвитку (плоди 
350,0–370,0 мм ТКД) кількість залозистих утворень 
ПМЗ знаходиться в межах 70–85. Залозисті утво-
рення, що відкриваються на задній і бічних стінках 
передміхурової частини сечівника, як і на поперед-
ніх стадіях внутрішньоутробного розвитку, станов-
лять основну масу і найбільшу чисельність залоз 
ПМЗ. Їх кількість у товщі задньої стінки сечівника 
дорівнює 37–43, а в товщі бічних стінок кількість 
залозистих утворень коливається від 14 до 35. На 
передній стінці передміхурової частини сечівника 
відкривається 10–15 залозистих утворень. Залози-
сті утворення, які розміщені в ділянці верхівки ПМЗ 
мають переважно горизонтальний або дещо ви-
східний напрямок та проникають у зовнішній м’язо-
вий шар стінки, розміщуючись між окремими пучка-
ми останнього. В окремих плодів залозисті утво-
рення передньої групи ПМЗ займають майже всю 
товщину нижньої частини стінки. Задня група залоз 
нерівномірно розподілена і неоднаково розвинута. 
Краще розвинуті залозисті утворення, які відкрива-
ються в передміхурову частину сечівника нижче 
сім’явипорскувальних проток, ніж ті, що відкрива-
ються вище останніх. Слід зауважити, що дещо 
ізольовані від інших залозисті утворення середньої 
частки ПМЗ, що розташовані в ділянці основи ПМЗ 
між передміхуровим мішечком і сім’явипорскуваль-
ними протоками ззаду, передміхуровою частиною 
сечівника спереду та сечовим міхуром зверху. Ця 
група залозистих утворень ПМЗ представлена за-
лозистими ходами, які відкриваються в сечівник 
над гирлами сім’явипорскувальних проток. 

У плодів цієї вікової групи спостерігається інте-
нсивний розвиток фіброзно-м’язової строми ПМЗ, 
яка представлена гладенько-м’язовими пучками з 
різним напрямком волокон та сполучнотканинними 
волокнами. Сполучнотканинні волокна та гладень-
ком’язові пучки розмежовують між собою залозисті 
утворення ПМЗ та їх вивідні протоки. У верхній і 
середній частинах передньої стінки передміхурової 
частини сечівника гладеньком’язові волокна чітко 
відмежовані від внутрішнього сполучнотканинного 
шару, а в нижній частині стінки гладеньком’язові 
пучки проникають у товщу останнього та розміщу-
ються між залозистими утвореннями передньої 
групи. Гладеньком’язові пучки дугоподібно розмі-
щені навколо передміхурової частини сечівника, 
досягають рівня бічних борозен. Зверху в ділянку 
основи ПМЗ проникають окремі м’язові пучки сечо-
вого міхура. По периферії сполучнотканинні та гла-
деньком’язові волокна проникають у капсулу ПМЗ. 
Таким чином, наприкінці плодового періоду розвит-
ку гладеньком’язові пучки займають більше двох 
третин товщини передньої і бічних стінок. У товщі 
останніх суцільний м’язовий шар переривається та 
у вигляді окремих пучків розповсюджується у стро-
мі задньої частини ПМЗ. М’язові елементи задньої 
стінки передміхурової частини сечівника представ-
лені тонкими пучками, що розміщені у фіброзно-
м’язовій стромі ПМЗ та оточують її залозисті утво-
рення. 

Обговорення результатів дослідження. За-
лозисті елементи ПМЗ у плодів людини переважно 
згруповані у дві більш або менш ізольовані групи: 
передню та задню. Найчисельнішими є залозисті 
утворення, що розгалужуються в товщі задньої 
стінки передміхурової частини сечівника. У дослі-
джених плодів людини 8–10 місяців їх кількість 
найбільша і знаходилася в межах 37–49, в серед-
ньому дорівнювала 40. Кількість залозистих утво-
рень, що відкриваються на передній стінці передмі-
хурової частини сечівника, знаходилася в межах 
10–16, в середньому – 12. Залозисті утворення, що 
розташовані в товщі бічних стінок передміхурової 
частини сечівника, Кількість залозистих утворень 
бічних стінок передміхурової частини сечівника з 
віком плода суттєво не змінюється, а також не спо-
стерігається ознак їх редукції. Кількість залозистих 
утворень, які відкриваються в ділянці правої і лівої 
бічних борозен знаходиться в межах 6–17. У пло-
дів людини 8–10 місяців змінюється не тільки кіль-
кість залозистих утворень ПМЗ, але і їх будова. 
Так, утворення передньої групи ПМЗ відрізняються 
незначними розмірами. Їх довжина, в середньому 
становила 380±60 мкм, лише деякі з них досягали 
1,3±0,3 мм. Слід зауважити, що в поодиноких випа-
дках (плоди 285,0, 315,0, 350,0 і 365,0 мм ТКД)  
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залозисті утворення, що відкриваються на перед-
ній стінці сечівника, були краще розвинуті у плодів 
останніх місяців розвитку, ніж у період інтенсивного 
їх розвитку (5-ий місяць), що узгоджується з дани-
ми [7, 10]. Їх залозисті ходи розміщувалися майже 
по всій товщині нижньої частини передньої стінки 
передміхурової частини сечівника. Залозисті утво-
рення передньої групи, які розміщені в ділянці вер-
хівки ПМЗ, мають переважно горизонтальний або 
дещо висхідний напрямок та оточені пучками гла-
деньком’язових волокон. 

Одержані дані щодо будови та кількісних змін 
залозистих утворень ПМЗ узгоджуються з дослі-
дженнями деяких морфологів [4, 7, 10].  

Наприкінці плодового періоду розвитку відбува-
ється інтенсивний розвиток фіброзно-м’язової 
строми ПМЗ, що проявляється в збільшенні кілько-
сті колових і поздовжніх гладеньком’язових воло-
кон, деякі з них стають більш товстими, а окремі 
волокна – довшими в порівнянні з попередніми 
стадіями ембріогенезу. Також спостерігається 
більш щільне розташування сполучнотканинних 
волокон навколо залозистих утворень ПМЗ. 

Висновки. У плодів людини 8–10 місяців зало-
зисті утворення, що відкриваються на задній і біч-
них стінках передміхурової частини сечівника, ста-
новлять основну масу і найбільшу чисельність за-

лоз ПМЗ. При цьому не спостерігається збільшен-
ня їх кількості з ростом плода. 

Залозисті утворення, що відкриваються на пе-
редній стінці передміхурової частини сечівника, 
відрізняються незначними розмірами. 

Залозисті утворення, які розміщені в ділянці 
верхівки ПМЗ мають переважно горизонтальний 
або дещо висхідний напрямок та проникають у зов-
нішній м’язовий шар стінки, розміщуючись між 
окремими пучками останнього. Задня група залоз 
ПМЗ нерівномірно розподілена і неоднаково розви-
нута. Краще розвинуті залозисті утворення, які від-
криваються в передміхурову частину сечівника 
нижче сім’явипорскувальних проток. 

На 8-му та 10-му місяцях внутрішньоутробного 
розвитку активується розвиток залозистих утворень 
ПМЗ, що проявляється в збільшенні їх кількості.  

Наприкінці плодового періоду розвитку відбува-
ється інтенсивний розвиток фіброзно-м’язової 
строми ПМЗ. Сполучнотканинні волокна та гладе-
ньком’язові пучки розмежовують між собою залози-
сті утворення ПМЗ та їх вивідні протоки.  

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведене дослідження щодо особливостей мікроско-
пічної будови ПМЗ у плодів 8–10 місяців засвідчує 
потребу подальшого з’ясування її структурної орга-
нізації у новонароджених людини.  
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УДК 611.637.013.018-053.15 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ПРОСТАТЫ У ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА 8–10 МЕСЯЦЕВ 
Хмара Т. В., Заморский И. И., Визнюк В. В., Кавун М. П., Пришляк А. М., Ванзяк О. А. 
Резюме. На основе проведенного морфологического исследования выяснены вопросы морфогенеза 

железистых образований и фиброзно-мышечной стромы простаты у плодов человека 8–10 месяцев. На  
8-м и 10-м месяцах внутриутробного развития активируется развитие железистых образований простаты, 
проявляющееся в увеличении их количества. При этом большинство железистых образований простаты 
открывается в простатическую часть мужского мочеиспускательного канала непосредственно ниже про-
статической маточки и дистальных частей семявыбрасывающих протоков. Установлены количественные 
изменения железистых образований простаты, открывающиеся на задней, передней и боковых стенках 
простатической части мужского мочеиспускательного канала. Самыми многочисленными являются желе-
зистые образования, которые разветвляются в толще боковых отделов задней стенки простатической 
части мочеиспускательного канала, их количество колеблется от 37 до 49. Железистые образования пе-
редней стенки простатической части мочеиспускательного канала, как правило, незначительных разме-
ров, имеют восходящее направление, их количество составляет 10–16. Железистые образования боко-
вых стенок простатической части мочеиспускательного канала представлены железистыми ходами, кото-
рые возникают из эпителия боковых борозд мочеиспускательного канала, их количество с возрастом 
плода существенно не меняется, а также не наблюдается признаков их редукции. В течение 8-10 меся-
цев внутриутробного развития отмечается только увеличение размеров железистых образований боко-
вых стенок простатической части мочеиспускательного канала и формирование ответвлений, которые 
почти по всей длине остаются клеточными тяжами без просветов. В конце плодного периода развития 
происходит интенсивное развитие фиброзно-мышечной стромы простаты, что проявляется в увеличении 
количества циркулярных и продольных гладкомышечных волокон. 

Ключевые слова: простата, простатическая часть мужского мочеиспускательного канала, морфоге-
нез, плод, человек. 
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Features of Prostate Gland Morphogenesis in 8–10-Month-Old Human Fetuses 
Khmara T. V., Zamorskii I. I., Vizniuk V. V., Kavun М. P., Pryshliak A. M., Vanzyak O. A. 
Abstract. The prostate gland is a unique object for studying inter-tissue interactions, since both paren-

chyma and prostate stroma have heterogeneous origin from different embryonic rudiments. However, the data 
on the peculiarities of the morphogenesis of the glandular formations and the fibro-muscular stroma of the pros-
tate gland in the human fetus remain fragmentary, which determines the topicality of the problem and the neces-
sity for its solution. 

The purpose of the study was to elucidate the features of the development of the prostate glandular forma-
tions and fibro-muscle stroma in 8–10- month-old human fetuses.  

Material and methods. The study involved 24 series of histological and topographic anatomical sections of 
the prostate gland of human male with 271.0-375.0 mm of crown-rump length using microscopy and morphome-
try methods. 

Results and discussion. The obtained results showed that the most glandular formations of the prostate 
gland (prostate) opened in the prostate (prostatic) part of the male urethra, directly below the prostate gland 
(prostatic utricle) and distal parts of the ejaculation ducts (digestive ducts). The quantitative changes in the glan-
dular formations of the prostate gland, which open on the posterior, anterior and lateral walls of the male 
prostatic urethra, were also established. The most numerous were glandular formations that branch out in the 
thickness of the lateral portions of the posterior wall of the prostatic urethra, varying from 37 to 49. The glandular 
formations on the anterior wall of the prostatic urethra, as a rule were not big, ascending, and there were 10–16 
of them. The glandular formations on the lateral walls of the male prostatic urethra were represented by glandu-
lar ducts that arose from the epithelium of the urethral lateral furrows; their number did not significantly change 
with the age of the fetus, nor showed any signs of their reduction. During 8–10 months of fetal development, 
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only an increase in the size of the glandular formations of the lateral walls of the prostatic urethra and the forma-
tion of branches, remained chordae without lumens almost throughout their length. At the end of the fetal devel-
opment period, there occurred an intensive development of the fibro-muscle stroma of the prostate gland, which 
was manifested in the increase in the number of circular and longitudinal smooth muscle fibers. 

Conclusions. Glandular formations in 8–10- month-old human fetuses opening on the posterior and lateral 
walls of the prostatic urethra, constituted the bulk and the largest number of glands of the prostate gland. In this 
case, there was no increase in their number with the growth of the fetus. 

The glandular formations, which opened on the anterior wall of the prostatic urethra, were small in size. The 
glandular formations located in the region of the apex of the prostate gland were predominantly horizontal or 
somewhat ascending and penetrate into the outer muscular layer of the wall, placed between the individual bun-
dles of the latter. The back group of the prostate glands was unevenly distributed and unevenly developed. The 
glandular formations that opened in the prostatic urethra below the ejaculation ducts were better developed.  

In the 8th and 10th months of fetal development, the development of the glandular formations of the pros-
tate gland got activated, which manifested itself in increasing their number.  

At the end of the fetal development period, there was an intensive development of the fibro-muscular stroma 
of the prostate gland. Connective fibers and smooth muscle bundles distinguished between the glandular forma-
tions of the prostate gland and their excretory ducts.  

Keywords: prostate, prostatic urethra, morphogenesis, fetus, human. 
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Эпителиально-мезенхимальная трансформа-
ция является критерием агрессивного клиническо-
го поведения раков различной локализации. Из-
вестно, что эпителиально-мезенхимальная транс-
формация характеризуется различной степенью 
выраженности, однако в научной литературе прак-
тически отсутствуют сведения о ее градации. 
Целью исследования явилась оценка совокупности 
иммуногистохимических маркеров эпителиально-
мезенхимальной трансформации неинвазивных 
уротелиальных раков мочевого пузыря с опреде-
лением её стадии, как критерия рецидивирования 
и прогрессии заболевания. 

Неинвазивные уротелиальные раки мочевого 
пузыря были распределены на 3 группы по 14 слу-
чаев: раки без рецидивирования (I группа), с реци-
дивированием (II группа) и с рецидивированием и 
прогрессией (III группа). Иммуногистохимическое 
исследование проводилось с использованием пер-
вичных моноклональных антител к Е-кадгерину, 
цитокератинам 20 и 7, N-кадгерину, виментину. 

Экспрессия маркеров мезенхимального фено-
типа (виментина или N-кадгерина) наблюдалось в 
45,2% (19/42) случаев. Появление эпителиально-
мезенхимальной трансформации ассоциируется с 
рецидивированием опухоли (p<0,03). Однако каж-
дый из исследованных маркеров в отдельности не 
демонстрировали статистически значимой зависи-
мости с принадлежностью раков к группам иссле-
дования, а, следовательно, не могут служить кри-
терием рецидивирования или рецидивирования с 
прогрессией. 

При разделении эпителиально-мезенхи-
мальной трансформации на стадии выявлено, что 
опухоли с рецидивированием ассоциируются с 
1 стадией эпителиально-мезенхимальной транс-
формации (преимущественно эпителиальным фе-
нотипом раков) (p<0,03), а для раков с рецидиви-
рованием и прогрессией характерна 2 стадия эпи-

телиально-мезенхимальной трансформации 
(промежуточным эпителиальным фенотипом ра-
ков) (p<0,05).  

Таким образом, градация эпителиально-мезен-
химальной трансформации с учетом совокупности 
маркеров является ценным прогностическим кри-
терием неинвазивных уротелиальных раков моче-
вого пузыря. 

Ключевые слова: эпителиально-мезенхи-
мальная трансформация, неинвазивный уроте-
лиальный рак мочевого пузыря. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Статья является фрагментом 
НИР «Патогістологічна та імуногістохімічна 
діагностика і прогноз злоякісних пухлин різної 
локалізації з урахуванням їх біологічних властиво-
стей та клінічного перебігу», № государственной 
регистрации 0117И000594. 

Введение. Уротелиальный рак является наи-
более частой формой рака мочевого пузыря 
(РМП), который в 75% случаев выявляется на эта-
пе мышечно-неинвазивного роста [4]. Однако, да-
же неинвазивные уротелиальные РМП (НУРМП), 
стадии T1, рецидивируют в 30–85% случаев, а 
прогрессирование заболевания возникает в  
10–30% [6]. 

НУРМП является гетерогенной злокачествен-
ной опухолью с порой различным клиническим 
течением и прогнозом при одинаковой стадии и 
дифференцировке [13]. Критерием агрессивного 
клинического поведения раков различной локали-
зации, а именно рецидивирования, опухолевой 
прогрессии, метастазирования, отсутствия ответа 
на химиотерапию, низкой выживаемости пациен-
тов, является эпителиально-мезенхимальная 
трансфомация (ЭМТ) раковых клеток [13]. По дан-
ным ряда авторов ЭМТ в УРМП ассоциируется с 
опухолевой прогрессией [3], возрастанием  
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инвазивных свойств, устойчивостью к лучевой и 
химиотерапии [10, 15] и является критерием пло-
хого прогноза [12,16].  

Известно, что ЭМТ не является формировани-
ем взаимно исключающего эпителиального либо 
мезенхимального фенотипа раковых клеток, а за-
частую характеризуется коэкспрессией как эпите-
лиальных, так и мезенхимальных маркеров. Такого 
рода ЭМТ носит название неполной, или промежу-
точной стадии [12]. В научной литературе, как пра-
вило, не рассматривается вопрос градации ЭМТ, а 
учитывается самостоятельное прогностическое 
значение тех или иных маркеров ЭМТ [12, 13, 16], 
либо оценивается фенотип раковых клеток как 
эпителиальный, эпителиально-мезенхимальный и 
мезенхимальный [11]. Имеются единичные рабо-
ты, в которых авторы предлагают классификацию 
ЭМТ на основании оценки уровня М-РНК маркеров 
ЭМТ путем анализа значения пороговых циклов 
(ct), с последующим расчетом Δct – соотношения 
концентрации исследуемой М-РНК и внутреннего 
контроля, дальнейшим расчетом разницы -Δct 
маркеров ЭМТ. Например, по данным Jörg Hänze 
при исследовании двух маркеров E-кадгерина и N-
кадгерина в УРМП степень ЭМТ рассчитывалась 
как: (-Δct N-cadherin) – (-Δct E-cadherin). Получен-
ные высокие числовые значения (до +10) указыва-
ют на мезенхимальный статус, а низкие (-18 и вы-
ше) – эпителиальный [10]. 

Целью настоящего исследования явилась 
оценка совокупности иммуногистохимических мар-
керов ЭМТ НУРМП с определением её стадии, как 
критерия рецидивирования и прогрессии заболе-
вания. 

Материал и методы исследования. Мате-
риалом послужили оперативно удаленные в Харь-
ковском областном клиническом центре урологии и 
нефрологии им. В. И. Шаповалова уротелиальные 
раки мочевого пузыря стадии T1, т. е. без инвазии 
в мышечный слой стенки органа, числом 42 слу-
чая. Средний возраст пациентов составил 66,4±7,2 
лет, мужчин было 83,3% (35/42), женщин –16,7% 
(7/42). 

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-меди-
цинских исследований с поправками (2000, с по-
правками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 
Совета Европы по правам человека и биомедици-
не (1997).  

Материал был распределён на группы: неинва-
зивные НУРМП без рецидивирования – I группа 
(14 случаев), НУРМП с рецидивированием без 

прогрессии – II группа (14 случаев) и НУРМП с ре-
цидивированием и прогрессией в виде инвазии в 
мышечный слой стенки – III группа (14 случаев). С 
целью исключения влияния на результаты иссле-
дования фактора дифференцировки опухоли, в 
каждой из групп исследования было взято равное 
число случаев НУРМП высокой и низкой степени 
злокачественности: по 8 НУР НСЗ и 6 случаев НУР 
ВСЗ в каждой из групп. 

Иммуногистохимическое исследование прово-
дилось с использованием первичных монокло-
нальных антител (МКАТ) фирмы DAKO (Дания), 
Ready-to-Use к Е-кадгерину, цитокератинам 20  
(ЦК 20) и 7 (ЦК 7), N-кадгерину, виментину. Для 
оценки иммуногистохимической реакции использо-
вали полуколичественную шкалу – учитывался про-
цент экспрессирующих маркер клеток в поле зре-
ния: 0 – отсутствие экспрессии, 1 – 1–33% клеток, 
2 – 34–66% клеток, 3 – 67-100% клеток. Для каждо-
го из случаев учитывались 6 полей зрения микро-
скопа ×400, из них по 3 поля зрения в центральной 
зоне опухоли и по 3 – на границе со стромой.  

НУРМП по степени ЭМТ были разделены на 6 
категорий: 1 – раки без ЭМТ (не экспрессирующие 
мезенхимальные маркеры); 2 – раки с признаками 
ЭМТ, преимущественно эпителиальным феноти-
пом (экспрессия эпителиальных маркеров преоб-
ладает над экспрессией мезенхимальных, p<0,05); 
3 – раки с промежуточным эпителиальным фено-
типом (экспрессия эпителиальных маркеров пре-
обладает над экспрессией мезенхимальных, 
p>0,05); 4 – раки с промежуточным мезенхималь-
ным фенотипом; 5 – раки с преимущественно ме-
зенхимальным фенотипом; 6 – раки с мезенхи-
мальным фенотипом. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием пакета 
«Statistica 6.0». Учитывалось различие полученных 
значений между маркерами мезенхимального фе-
нотипа (виментима и N-кадгерина) и маркерами 
эпителиального фенотипа (Е-кадгерина, и цитоке-
ратинов), формирующих два ранжированных ва-
риационных ряда. Методом статистической обра-
ботки послужил расчет U-критерия Манна – Уитни. 
Для выявления зависимости между исследуемыми 
показателями и их принадлежности к группам ис-
следования использовался χ2 квадрат Пирсона. 
Степень зависимости экспрессии маркеров между 
собой оценивали с использованием критерия 
Спирмана.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Развитие ЭМТ в раках обусловлено влиянием раз-
личных факторов и опухолевым микроокружением, 
которые инициируют каскад сигнальных путей, 
ведущих к активации транскрипционных факторов, 
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таких как: Snail, Slug, ZEB1, ZEB2, TWIST, экспрес-
сия которых может активироваться на ранних эта-
пах ЭМТ УРМП [12]. Взаимодействие факторов 
транскрипции с различными ключевыми регуля-
торными протеинами и ферментами эпигенеза 
приводит к инициации или подавлению экспрессии 
генов ЭМТ, к которым, прежде всего, относится 
виментин и семейство классических кадгеринов: 
CDH1, кодирующий Е-кадгерин, CDH2, кодирую-
щий N-кадгерин, CDH3, кодирующий VE-кадгерин 
[12].  

Е-кадгерин является трансмембранным глико-
протеином, маркером межклеточной адгезии эпи-
телиальных тканей. По большинству мнений, сни-
жение уровня экспрессии данного маркера ассо-
циируется с частичной или полной утратой эпите-
лиального фенотипа раковыми клетками, вследст-
вие чего ухудшается прогноз течения заболевания 
[1]. Но существуют противоположные данные, где 
потеря E-кадгерина напрямую связана с клиниче-
ской стадией, но не влияет на прогноз [8]. В эпите-
лиальных злокачественных опухолях, включая 
УРМП, по мере возрастания стадии и снижения 
опухолевой дифференцировки отмечается сниже-
ние экспрессии Е-кадгерина, что часто сопровож-
дается повышением экспрессии N-кадгерина или  
Р-кадгерина. Этот феномен замещения экспрессии 
Е-кадгерина, типичного для эпителия, N-кад-
герином, либо патологическим возрастанием экс-
прессии N-кадгерина без 
снижения экпрессии Е-
кадгерина, назван «cad-
herin switching» (CS) [5] 
или «кадгериновое пере-
ключение». В УРМП CS 
является маркером ЭМТ 
и по данным некоторых 
авторов ассоциируется с 
метастазированием и 
худшим прогнозом [5].  

В представленной 
работе появление экс-
прессии N-кадгерина 
отмечалось в 28,5% 
(12/42) и его реакция в 
подавляющем числе 
случаев была слабой 
(таблица). Характерной 
особенностью было сни-
жение экспрессии Е-кад-
герина во всех случаях 
УРМП, которые экспрес-
сировали N-кадгерин, 
однако статистически 
значимая зависимость 

между экспрессией этих двух маркеров отсутство-
вала (r=-0,1, p>0,05).  

Как видно из таблицы, отсутствует зависи-
мость между экспрессией как Е-кадгерина, так и N-
кадгерина и принадлежностью НУРМП к исследуе-
мым группам. Это указывает на то, что Е-кадгерин 
и N-кадгерин не могут служить критериями рециди-
вирования и прогрессии заболевания. 

Еще одним маркером, свидетельствующим о 
ЭМТ, явился виментин, который является межу-
точным филаментом, свойственным клеткам ме-
зенхимальных тканей [2]. Многие исследования 
указывают на существование прямой связи между 
индексом метки виментина и степенью злокачест-
венности опухоли, а также относят появление экс-
прессии данного маркера в эпителиальных рако-
вых клетках к плохим прогностическим критериям 
[13, 14]. Реакция на виментин наблюдалась в 
38,1% (16/42) случаев и была слабой, очаговой, не 
зависела от принадлежности раков к группам ис-
следования. Клеточный цитоскелет также форми-
руется цитокератинами, которые являются широко 
используемыми маркерами эпителиального фено-
типа [2]. Некоторые авторы относят СК 20 к само-
стоятельным прогностическим маркерам и утвер-
ждают, что при снижении уровня экспрессии дан-
ного маркера повышается степень злокачествен-
ности опухоли, а также повышается ее стадия [7]. 
Существуют работы, подтверждающие данное 

Таблица – Распределение экспрессии маркеров ЭМТ и стадий ЭМТ в НПРМП в 
зависимости от их принадлежности к группам исследования 

Маркер Экспрессия 
Достоверность, 

критерий χ2 I группа, 
n=14 

II группа, 
n=14 

III группа, 
n=14 

виментин 0 
1+ 
2+ 
3+ 

10(71,4%) 
4 (28,6%) 

0 
0 

7(50%) 
7 (50%) 

0 
0 

9 (64,3%) 
5 (35,7%) 

0 
0 

χ2=1,41, 
р>0,05 

  

Е-кадгерин 0 
1+ 
2+ 
3+ 

0 
9(64,3%) 
5 (35,7%) 

0 

0 
10(71,4%) 
4 (28,6%) 

0 

0 
12(85,7%) 
5 (14,3%) 

0 

χ2=1,74, 
р>0,05 

ЦК 20 0 
<½ пласта 
>½ пласта 

1(7,1%) 
7 (50,0%) 
6 (42,9%) 

4 (28,6%) 
5 (35,7%) 
5 (35,7%) 

7(50%) 
2 (14,3%) 
5 (35,7%) 

χ2=7,33, 
 p>0,05 

ЦК 7 0 
1+ 
2+ 
3+ 

0 
6(42,8%) 
5 (35,7% 
3 (21,5%) 

0 
6(42,8%) 
4 (28,6%) 
4 (28,6%) 

0 
4(28,6%) 
5 (35,7%) 
5 (35,7%) 

χ2=1,14, 
p>0,05 

N-кадгерин 0 
1+ 
2+ 
3+ 

13 (92,8%) 
1 (7,2%) 

0 
0 

8 (57,1%) 
6 (42,8%) 

0 
0 

9 (64,3%) 
3 (21,4%) 
2 (14,2%) 

0 

χ2=9,2, 
p>0,05 

ЭМТ стадия 0 
стадия1  
стадия 2 

10 (71,4%) 
4 (28,6%) 

0 

5 (35,7%) 
9 (64,3%) 

0 

9 (64,3%) 
3 (21,4%) 
2 (14,3%) 

χ2=9,6 
p<0,05 

  

Группы  
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мнение и связывающие полное отсутствие окраски 
эпителиального пласта раковых клеток с высокой 
частотой рецидивов, но одновременно относящие 
и диффузное окрашивание к неблагоприятным 
критериям [18]. Снижение уровня экспрессии CK20 
сопровождается увеличением экспрессии CK7 [9], 
хотя отмечено и случайное распределение уровня 
экспрессии CK7 в НУРМП, а снижение его экспрес-
сии объясняют начавшимся процессом ЭМТ в опу-
холи [17]. Однако снижение экспрессии цитокера-
тинов не является строго специфичным критерием 
ЭМТ в УРМП [13]. Эти данные подтверждаются в 
нашем исследовании отсутствием обратной зави-
симости между экспрессией цитокератинов и ви-
ментина (р>0,05).  

При распределении НУРМП по стадиям ЭМТ, 
подавляющее число случаев 54,7% (23/42) харак-
теризовались отсутствием экспрессии маркеров 
мезенхимального фенотипа, т.е. иммуногистохи-
мические признаки ЭМТ не наблюдались. 40,4% 
(17/42) случаев относились к 1 стадии ЭМТ за счет 
появления экспрессии виментина и/или N-кад-
герина, однако экспрессия мезенхимальных марке-
ров была статистически значимой (р<0,05) мень-
ше, чем экспрессия эпителиальных. Лишь 2 случая 
были отнесены ко 2 стадии за счет слабой экс-
прессии виментина, Е-кадгерина и ЦК 7 и умерен-
ной и слабой экспрессии N-кадгерина, различия в 
уровне экспрессии мезенхимальных и эпителиаль-
ных маркеров не достоверны.  

Как видно из таблицы, выявлена статистиче-
ски значимая зависимость между стадией ЭМТ и 
принадлежностью НУРМП к группам риска (p<0,05) 
за счет большого относительного числа случаев с 
ЭМТ во II группе и присутствия 2-х случаев раков с 
ЭМТ 2-ой стадии в III группе.  

Таким образом, прослежена слабая статисти-
чески значимая зависимость между принадлежно-
стью НУРМП к III группе исследования и 2-ой ста-

дией ЭМТ (χ2=4,2, p<0,05); появление ЭМТ (1 и 
2 стадий) ассоциируется с рецидивированием 
НУРМП (I и II группами) (χ2=4,7, p<0,03); ЭМТ 
1 стадии ассоциируется с принадлежность ко 
II группе (χ2=8,1, p<0,005).  

Полученные данные статистически значимой 
зависимости между принадлежностью НУРМП к 
группам исследования и стадией ЭМТ при отсутст-
вии зависимости между принадлежностью НУРМП 
к группам исследования и экспрессией каждого из 
исследованных маркеров ЭМТ в отдельности, ука-
зывает на клиническое значение стадирования 
ЭМТ.  

Выводы 
1. ЭМТ присутствует в 45,2% (19/42) НУРМП, что 

определяется появлением экспрессии вименти-
на или N-кадгерина. 

2. ЭМТ в первичных НУРМП ассоциируется с реци-
дивированием опухоли после ее хирургического 
удаления (p<0,03). Однако, каждый из исследо-
ванных маркеров ЭМТ (виментин, Е-кадгерин, N-
кадгерин, цитокератин 20 и цитокератин 7) в от-
дельности не могут служить критерием рециди-
вирования или рецидивирования с прогрессией. 

3. При разделении ЭМТ на стадии выявлено, что 
НУРМП с рецидивированием ассоциируются с 
1 стадией ЭМТ (преимущественно эпителиаль-
ным фенотипом раков) (p<0,03), а для НУРМП с 
рецидивированием и прогрессией характерна 
2 стадия ЭМТ (промежуточным эпителиальным 
фенотипом раков) (p<0,05). 

4. ЭМТ 3-ей стадии (с промежуточным мезенхи-
мальным фенотипом), 4-ой (с преимущественно 
мезенхимальным фенотипом) и 5-ой стадии 
(с мезенхимальным фенотипом) в НУРМП не 
встречается. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Перспективным является дальнейшее исследова-
ние ЭМТ в УРМП для прогноза эффективности 
терапии и безрецидивной выживаемости пациен-
тов. 
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УДК 616.62-006.3.04-091.18-092.8-037 
ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТАДИРУВАННЯ  
ЕПІТЕЛІАЛЬНО-МЕЗЕНХІМАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
М'ЯЗОВО-НЕІНВАЗИВНОГО РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА  
ЯК КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУ РЕЦИДИВУВАННЯ І ПРОГРЕСІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ 
Яковцова І. І., Титов Є. В., Івахно І. В. 
Резюме. Епітеліально-мезенхімальна трансформація є критерієм агресивної клінічної поведінки раків 

різної локалізації. Відомо, що епітеліально-мезенхімальна трансформація характеризується різним ступе-
нем вираженості, однак у науковій літературі практично відсутні відомості про її градації.  

Метою дослідження стала оцінка сукупності імуногістохімічних маркерів епітеліально-мезенхімальної 
трансформації неінвазивних уротеліальних раків сечового міхура з визначенням її стадії, як критерію ре-
цидивування та прогресії захворювання. 

Неінвазивні уротеліальні раки сечового міхура були розподілені на 3 групи по 14 випадків: раки без 
рецидивування (I група), з рецидивуванням (II група) і з рецидивуванням і прогресією (III група). Імуногіс-
тохімічне дослідження проводилося з використанням первинних моноклональних антитіл до Е-кадгерину, 
цитокератинам 20 і 7, N-кадгерину, виментину. 

Експресія маркерів мезенхімального фенотипу (виментина або N-кадгерина) спостерігалася у 45,2% 
(19/42) випадків. Поява епітеліально-мезенхімальної трансформації асоціюється з рецидивуванням пух-
лини (p<0,03). Однак, кожен з досліджених маркерів окремо не демонстрували статистично значимої за-
лежності з приналежністю раків до груп дослідження, а отже не можуть служити критерієм рецидивування 
або рецидивування з прогресією. 

При поділі eпітеліально-мезенхімальної трансформації на стадії виявлено, що пухлини з рецидиву-
ванням асоціюються з 1 стадією епітеліально-мезенхимальної трансформації (переважно епітеліальних 
фенотипом раків) (p<0,03), а для раків з рецидивуванням і прогресією характерна 2 стадія епітеліально-
мезенхімальної трансформації (проміжним епітеліальних фенотипом раків) (p<0,05).  
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Таким чином, градація епітеліально-мезенхімальної трансформації з урахуванням сукупності марке-
рів є цінним прогностичним критерієм неінвазивних уротеліальних раків сечового міхура. 

Ключові слова: епітеліально-мезенхімальна трансформація, неінвазивний уротеліальний рак сечо-
вого міхура. 
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Immunohistochemical Features and Staging of Epithelial-Mesenchymal  
Transformation in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer as the Criteria  
for Predicting Recurrence and Progression of the Disease 
Yakovtsova I. I., Tytov Ye. V., Ivakhno I. V. 
Abstract. Epithelial-mesenchymal transformation is the hallmark of the aggressive clinical behavior in can-

cers of different localization. It is well known that еpithelial-mesenchymal transformation is characterized by dif-
ferent degree, but the findings of the gradation of еpithelial-mesenchymal transformation in the scientific litera-
ture are practically absent.  

The purpose of the study was to investigate the immunohistochemical markers of еpithelial-mesenchymal 
transformation, considered as an aggregate, with identification it stage, as the criteria for recurrence and pro-
gression of the non-invasive urothelial bladder cancer. 

Material and methods. Non-invasive urothelial bladder cancers were divided into three groups by 14 cases 
for each group: group I – cancers without recurrence, group II – cases with recurrence without progression, and 
group III – cases with recurrence and progression. The immunohistochemical research was performed with ap-
plication of E-cadherin, N-cadherin, vimentin, cytokeratins 7 and 20 monoclonal antibodies. Non-invasive 
urothelial bladder cancer on the degree of еpithelial-mesenchymal transformation was divided into 6 categories: 
1) cancers without еpithelial-mesenchymal transformation (not expressing mesenchymal markers); 2) cancers 
with signs of еpithelial-mesenchymal transformation, predominantly epithelial phenotype (expression of epithe-
lial markers was dominant over the expression of mesenchymal, p<0.05); 3) cancers with intermediate epithelial 
phenotype (expression of epithelial markers was dominant over the expression of mesenchymal, p>0.05);  
4) cancers with intermediate mesenchymal phenotype; 5) cancers with a predominantly mesenchymal pheno-
type; 6) cancers with mesenchymal phenotype. 

Results and discussion. Expression of markers of the mesenchymal phenotype (vimentin and N-cadherin) 
was observed in 45.2% (19/42) of non-invasive urothelial bladder cancers. The appearance of еpithelial-
mesenchymal transformation was associated with recurrence of the tumor (p<0.03). However, investigated 
markers of еpithelial-mesenchymal transformation variorum did not demonstrate statistical significance of be-
longing to any groups of research, so they cannot serve the criteria for recurrence or recurrence with progres-
sion of non-invasive urothelial bladder cancers. After distribution of еpithelial-mesenchymal transformation in 
two stages, it was revealed that non-invasive urothelial bladder cancers with recurrence were associated with 
the 1st stage of еpithelial-mesenchymal transformation (cancers with predominantly epithelial phenotype) 
(p<0.03), non-invasive urothelial bladder cancers with recurrence and progression were associated with the 2nd 
stage of еpithelial-mesenchymal transformation (cancers with intermediate epithelial phenotype) (p<0.05). 

Conclusion. Thus, staging of еpithelial-mesenchymal transformation with calculation of markers in conjunc-
tion is the valuable prognostic criteria for non-invasive urothelial bladder cancers. 

Keywords: epithelial-mesenchymal transformation, non-invasive urothelial bladder cancer. 
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ПО РЕКАНАЛІЗАЦІЇ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ 
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Робота присвячена дослідженню маркерів ен-
дотеліальної дисфункції і методів її профілактики 
при проведенні рентгенендоваскулярної коронар-
ної ангіопластики у пацієнтів з ішемічною хворобою 
серця. 

У дослідження увійшло 120 пацієнтів (104 чо-
ловіка і 52 жінки), яким на базі відділу рентгенхіру-
ргічних методів діагностики та лікування захворю-
вань серця і судин Національного інституту серце-
во-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 
України проводилася черезшкірна транслюміналь-
на коронарна ангіопластика та стентування з при-
воду стабільної або нестабільної стенокардії. Вік 
обстежених становив 66,96±1,81 років.  

Всі пацієнти були розділені на дві групи без 
урахування гендерних відмінностей: у І групі була 
використана модифікована методика профілактики 
і лікування ендотеліальної дисфункції (42 пацієн-
та), у ІІ (контрольній групі, 78 хворих) – використо-
вувалася рутинна терапія. 

Модифікована методика, яка використовувала-
ся у пацієнтів І групи включала у себе наступні по-
ложення: призначення пацієнтам розувастатину у 
дозі 10 мг на добу протягом 12 тижнів; L-аргініну у 
дозі 7 г 3 рази на день впродовж 4 тижнів; внутріш-
ньовенної інфузії вітаміну С у дозі 3 г за годину до 
проведення рентгенендоваскулярної процедури. 

Крім рутинної реєстрації показників клінічного 
стану пацієнтів, цільове обстеження включало ви-
значення функціонального стану ендотелію (рівень 
нітратів у плазмі та еритроцитах, вміст L-аргініну, 
кількість десквамованих ендотеліоцітів в плазмі 
крові). 

Отримані дані показали, що ендотеліальна 
дисфункція відіграє значну роль у розвитку коро-
нарних ускладнень ендоваскулярних втручань 
(спазм, тромбоз і рестеноз коронарних артерій), а 
проведення інтервенційних втручань у подібного 
контингенту пацієнтів пов'язане з більш високим 
ризиком коронарних ускладнень. А використання 
модифікованої методики профілактики і лікування 
ендотеліальної дисфункції сприяла відновленню 
функціонального стану ендотелію та збільшенню 
ендотелій-залежної вазодилатації і дилатації на 
введення нітратів. 

Ключові слова: дисфункція ендотелію, река-
налізація, коронарні артерії. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Система забезпечення безпеки при рентген-
ендоваскулярних втручаннях у хворих на ІХС», № 
державної реєстрації 0111U010371. 

Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) є найпо-
ширенішою причиною смерті в усьому світі. І не-
зважаючи на численні заходи профілактики, часто-
та її поширеності з кожним роком збільшується [1]. 
Нині на частку ІХС припадає майже 1,8 мільйона 
щорічних смертей, або 20% усіх смертей в Європі 
[2]. 

Гострий інфаркт міокарда є найбільш важким 
проявом ІХС. У різних європейських країнах рівень 
захворюваності на інфаркт міокарда з елевацією 
сегмента ST варіюється від 43 до 144 на 100 тис. 
жителів на рік [3]. В цілому, дана нозологія викли-
кає більше 2–4 мільйонів смертей в США, більше 4 
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мільйонів смертей в Європі і Північній Азії щорічно 
[4].  

Україна посідає одне з перших місць в Європі 
за показниками смертності від хвороб системи кро-
вообігу (459,48 на 100 000 населення), які істотно 
перевищують аналогічні показники у Франції (30,08 
на 100 000 населення), Німеччині (75,09 на 100 000 
населення), Польщі (88,37 на 100000 населення), 
Великобританії (76,11 на 100 000 населення) [5]. 

Захворюваність населення України на хвороби 
системи кровообігу і вихід їх на перше рангове міс-
це в структурі загальної смертності свідчать про 
зростання поширеності цієї патології та є несприят-
ливим показником стану популяційного здоров’я. 
Смертність від них становить близько 65,8%, при 
цьому внесок ІХС досягає 71,1% [6]. 

Протягом трьох останніх років зросла пошире-
ність ІХС серед працездатного населення (на 
3,1%) [5, 7]. Показник первинної інвалідності від 
ІХС протягом останніх років стабільно посідає пер-
ші місця в структурі причин первинної інвалідності 
дорослого населення і фіксується практично на 
одному рівні (20,1% – у 2009 р.; 19,9% – у 2010 р.; 
20,1% – у 2011 р.; 19,5% – у 2012 р.) [5, 7]. 

Лікування подібного контингенту хворих перед-
бачає своєчасне проведення реваскуляризації міо-
карда (стентування, аортокоронарне шунтування) і 
оптимальну медикаментозну терапію. 

В даний час вважається загальновизнаним, що 
стентування та ангіопластика коронарних артерій 
(КА) є ефективними методами лікування ІХС, що 
дозволяють у великому відсотку випадків досягти 
адекватного відновлення кровотоку у вінцевих су-
динах, уражених стенозуючим атеросклерозом. 

Як показує у своїх роботах K. Wang і співавт., 
ендотеліальна дисфункція (ЕД) – незалежний пре-
диктор розвитку рестенозів після інтервенційних 
втручань у пацієнтів з ІХС [10]. 

При цьому, як свідчать дані C. A. Plass і спі-
вавт., втрата ендотеліально-залежної вазомотор-
ної функції спостерігається як при імплантації стен-
тів з лікувальним покриттям, так і при використанні 
ангіографічних балонів з лікувальним покриттям 
[11]. 

Таким чином, на сьогоднішній день представ-
ляє значний інтерес вивчення маркерів ЕД для 
оцінки прогнозування найближчих і віддалених 
результатів у хворих, які зазнали рентгенендовас-
кулярної реканалізації КА та шляхи профілактики 
даних ускладнень. 

Метою даної роботи було дослідження рівня 
маркерів ендотеліальної дисфункції і методів її 
профілактики при проведенні рентгенендоваскуля-
рної коронарної ангіопластики та стентування у 
пацієнтів з ІХС. 

Матеріал і методи дослідження. Для вивчен-
ня клінічної ефективності методики профілактики 
ЕД, нами було виділено дві групи пацієнтів (120 
чоловік), які не мали гендерних відмінностей, яким 
на базі відділу рентген-хірургічних методів діагнос-
тики та лікування захворювань серця і судин Наці-
онального інституту серцево-судинної хірургії імені 
М. М. Амосова НАМН України проводилася через-
шкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика 
(ЧТКА) та стентування з приводу стабільної або 
нестабільної стенокардії. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», 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, і  
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності  
пацієнтів. 

Пацієнти, що увійшли в дане дослідження,  
були віком від 58 до 72 років (в середньому 
66,96±1,81 років), та середньою вагою 86,5±1,44 
(від 67 до 102 кг) та не мали статистично достовір-
них відмінностей по кількості уражених коронарних 
артерій, ступеню стенокардії і виду виконуваних 
лікувально-діагностичних процедур (р> 0,05). Час-
тота наявності супутньої патології була порівняною 
в обох групах (р> 0,1). 

На момент госпіталізації всі хворі основної гру-
пи мали III-IV ФК по NYHA. 

Всі пацієнти на доопераційному етапі отриму-
вали b-блокатори, інгібітори АПФ та гіполіпідемічні 
препарати. 

У І групу пацієнтів, де була використана моди-
фікована методика профілактики і лікування ендо-
теліальної дисфункції, увійшло 42 пацієнта. У ІІ 
(контрольну групу) – 78 хворих. 

Модифікована методика, яка використовувала-
ся у пацієнтів І групи включала у себе наступні по-
ложення: 

− призначення пацієнтам розувастатину у дозі 
10 мг на добу протягом 12 тижнів; 

− призначення L-аргініну у дозі 7 г 3 рази на 
день впродовж 4 тижнів; 

− призначення внутрішньовенної інфузії вітамі-
ну С у дозі 3 г за годину до проведення рент-
генендоваскулярної процедури. 

Всі пацієнти були обстежені згідно з протоко-
лом, прийнятому в НІССХ імені М. М. Амосова НА-
МН України для даної категорії хворих. 

Крім рутинної реєстрації показників клінічного 
стану пацієнтів, які використовуються у пацієнтів з 
ІХС, цільове обстеження включало визначення 
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функціонального стану ендотелію: NO3
- у еритро-

цитах (ммоль/л), NO3
- у плазмі крові (ммоль/л), L-

аргінін (мкмоль/л), десквамовані ендотеліоцити 
(ДЕ) (кл/мкл). 

Показники ендотеліальної функції визначали в 
артеріальній крові, отриманої шляхом пункції ра-
діальної артерії, безпосередньо перед інтервенцій-
ним втручанням. 

Кількісна оцінка концентрації метаболітів NO 
проводилася за допомогою методики трифазного 
імунно-ферментного аналізу набором «Total NO/
Nitrite/Nitrate Assay» (ELISA, США). Обчислення 
кількості молекул NO проводилася на планшетному 
рідері «Уніплан» (Пікон), який спеціально призначе-
ний для проведення імунно-ферментного аналізу. 

Вимірювання вмісту метаболітів NO базувало-
ся на ензимній реакції перетворення нітрату в ніт-
рит при ензимній підтримці нітратредуктази. Далі 
через реакцію Грісса, колориметричним методом з 
азотокрасником, реєструвалася концентрація ніт-
ритів. Дана реакція заснована на діазотуванні, яке 
відбувається в дві стадії, при якому з сульфаніло-
вою кислотою реагує нітрозатуючий агент, який в 
свою чергу проводиться кислим NO2. У результаті 
цієї реакції утворюються іони діазонію. Далі фор-
мується кольорове азо-похідне світло, що поглинає 
при довжині хвилі близько 530-575 нм. Це відбува-
ється після приєднання іона діазонію до 50 мкл-  
(1-нафтил) етилендіаміну. 

Під час процедури забору крові пацієнтів вико-
ристовувалися спеціальні пробірки для сироватки з 
фільтром (SST) з подальшим центрифугуванням 
усіх зразків протягом 15 хв. при 1000 g. Виготовля-
лися аліквоти з подальшим їх зберіганням при тем-
пературі -20°С. Всі отримані зразки розбавляли і 
відфільтровували через 0,2 мкм фільтр перед ана-
лізом. 

Вміст NO в сироватці крові вимірювали за реа-
кцією Грісса. Зразки сироватки крові депротеїнізу-
вали шляхом додавання сульфату цинку (15 мг/мл) 
з наступним центрифугуванням при 10000 × g про-
тягом 10 хв. 100 мкл супернатанту наносили на 
лунку мікропланшетів з подальшим додаванням 
100 мкл хлориду ванадію (III) (8 мг/мл) і реагентів 
Грісса (50 мкл сульфаніламіду (2%) і 50 мкл-  
(1-нафтил) етілендіаміндігідрохлорид (0,1%) ) в 
кожну лунку. Після 30-хвилинної інкубації при  
+37°C поглинання зчитували при 540 нм з викорис-
танням пристрою для зчитування ELISA. Концент-
рацію NO в зразках сироватки визначали по ліній-
ній стандартній кривій, встановленій на 0 – 100 мкм 
нітрату натрію. Коефіцієнти варіацій між аналізами 
становили 5,2% і 4,4% відповідно. 

Для визначення концентрації L-аргініну в крові 
обстежених пацієнтів, плазму відокремлювали 

центрифугуванням протягом 30 хв. після збору і 
зберігали при Т=-70°С. Амінокислоти екстрагували 
з 50 мкл плазми після додавання 50 мкл внутріш-
нього стандарту (норлейцину) і 200 мкл холодного 
етанолу. Депротеїнізовану плазму деріватизували 
за допомогою реагенту «AccQFluor» (Waters Corp.), 
а амінокислоти вимірювали за допомогою високое-
фективної рідинної хроматографії, використовуючи 
модифіковану методику van Wandelen С. та 
Cohen S. [12]. За цим методом процентний коефіці-
єнт варіації (CV%) для L-аргініну був 4,6 при 77 мкм, 
з нижньою межею виявлення 2,5 мкм (0,53 мг/л). 

Для кількісної оцінки десквамованих ендотеліо-
цитів в крові використовувався метод Hladovec J. 
[13]. Перед початком цієї процедури проводилась 
стабілізація 5 мл поміщеної в пробірку досліджува-
ної крові розчином натрію цитрату. При цьому спів-
відношення крові і цитрату було 9:1. Потім прово-
дилося відділення тромбоцитів в центрифузі про-
тягом 10 хв. (швидкість 1000 оборотів в хв.). Оса-
дження тромбоцитів здійснювалося додаванням 
розчину аденозин-діфосфату в розрахунку 0,4 мл 
розчину на 1 мл супернатанту з подальшим  
10-хвилинним перемішуванням суміші компонентів 
і центрифугуванням протягом 15 хв. (1000 об/хв.). 
Далі проводився поділ отриманої плазми і обкла-
дених тромбоцитів з подальшим 20-хвилинним 
центрифугуванням при швидкості 1000 об/хв. Ріди-
на, яка утворювалася над осадом відділялася з 
пробірки. Потім в пробірку з осадом додавали  
0,9 мл фізіологічного розчину 0,9% NaCl з подаль-
шим відділенням осаду від пробірки за допомогою 
скляної палички. Для обчислення ендотеліоцитів 
використовували мікроскоп в двох сітках камери 
Горяєва. Перерахунок проводився на 1 л плазми з 
використанням формули: n/36 -106 (шт/л), де  
n – кількість ендотеліоцитів в двох сітках камери 
Горяєва. 

Аналіз отриманих результатів проводився на 
персональному комп'ютері з використанням прик-
ладних програм «Exсel 2007» і «Statistica 6». 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При проведенні внутрішньокоронарних втручань у 
групах спостерігалося статистично значуще збіль-
шення кількості десквамованих ендотеліоцитів 
(р<0,05). Ці зміни були виражені при всіх видах 
ускладнень в порівнянні з групою без ускладнень 
(р<0,05) (рис. 1). 

При цьому, спостерігалися статистично значу-
щі відмінності у пацієнтів без інтервенційних ускла-
днень і у пацієнтів, що мали різні ускладнення піс-
ля проведення ангіографічних процедур (рис. 1). 

Результати по вивченню показників ендотелі-
альної дисфункції у хворих з використанням мо-
дифікованої методики лікування ендотеліальної 
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дисфункції і в групі контролю представлені у 
табл. 1. 

Як видно з наведеної табл. 1, середній рівень 
NO3

- в еритроцитах у пацієнтів з ІХС, у яких була 
застосована модифікована методика профілактики 
і лікування ендотеліальної дисфункції, був на 
26,8±1,2% вище, в порівнянні з відповідними показ-
никами, які визначалися в групі контролю 
(р=0,0024). 

Подібна тенденція спостерігалася і при визна-
ченні NO3

- в плазмі досліджуваних пацієнтів: у  
І групі хворих, він був на 15,03±2,7% вищим анало-
гічних показників, зафіксованих у ІІ групі обстеже-
них пацієнтів з ІХС (табл. 1). Однак слід зазначити, 
що дані показники не мали статистично достовір-
них міжгрупових відмінностей (р=0,1573). 

Навпаки, нами була зафіксована достовірна 
різниця у рівнях L-аргініну серед обстежених хво-
рих. При цьому, його рівень був на 34,03±2,1% ви-
ще у пацієнтів з модифікованою методикою ліку-
вання, ніж у групі контролю (р=0,00142) (табл. 1).  

Отримана міжгрупова статистична різниця го-
ворила про достовірний вплив модифікованої ме-
тодики терапії, яка була використана у пацієнтів І 
групи, на відновлення функціонального стану ендо-
телію. 

Дане положення підтверджувалося і показни-
ком числа десквамованих ендотеліоцитів в плазмі 
крові, який був на 29,4±3,5% вище у пацієнтів групи 
контролю, в порівнянні з хворими першої групи 
(р=0,01137) (табл. 1). 

В якості клінічного підтвердження ефективності 
лікування з використанням модифікованої методи-
ки профілактики ендотеліальної дисфункції, ми 
провели дослідження ендотелійзалежної вазоди-
латації в досліджуваних групах пацієнтів. 

Як видно з представленого рис. 2, при викори-
станні запропонованої нами схеми лікування ендо-
теліальної дисфункції, достовірно збільшувався 
діаметр судинного просвіту як відповідь на віднов-
лення кровотоку, так і при пробі з нітрогліцерином. 
Іншими словами спостерігалося достовірне збіль-
шення ендотелій-залежної вазодилатації і дилата-
ції на введення нітратів. 

Таким чином, використання модифікованої 
методики профілактики і лікування ендотеліальної 
дисфункції, що включала призначання пацієнтам 
розувастатину, вітаміну С і L-аргініну, сприяла від-
новленню функціонального стану ендотелію та 
збільшенню ендотелій-залежної вазодилатації і 
дилатації на введення нітратів. 

Однак незважаючи на впровадження нових 
технологій і методик в інтервенційній терапії ІХС, 
використання сучасних стентів і балонів, розробку 

Таблиця 1 – Показники ендотеліальної дисфункції у 
хворих з використанням модифікованої методики ліку-
вання ендотеліальної дисфункції і в групі контролю 

Показники 
I група 
(n = 42) 

II група 
(n = 78) 

М±m (ДІ) М±m (ДІ) 
NO3

- у еритроцитах 
(ммоль/л) 

1,12±0,061  

(1,05-1,18) 
0,82±0,28  
(0,53-1,08) 

NO3
- у плазмі  

(ммоль/л) 
1,73±0,28  
(1,45-2,01) 

1,47±0,51 
 (0,96-1,98) 

L-аргінін  
(мкмоль/л) 

2,38±0,221  
(2,16-2,6) 

1,57±0,45  
(1,12-2,02) 

ДЕ 
(кл/мкл) 

1,32±0,271  
(1,05-1,59) 

1,87±0,88  
(0,97-2,77) 

Примітки: NO – оксид азоту; ДЕ – десквамовані ендоте-
ліоцити, ДІ – 95% довірчий інтервал; 1 – р<0,01 у порівнян-
ні з відповідними показниками групи контролю. 

Рис. 1. Кореляційна залежність показників ДЕ 
від виду ускладнень при інтервенційних втручаннях 
Примітки: КА ‒ коронарна артерія; ДЕ – десквамовані 
ендотеліоцити; ІХС – ішемічна хвороба серця; Без 
ускладнень/Гострий тромбоз КА: r = 0,8162; p = 0,00001; 
Без ускладнень/ Дисекція інтими КА: r = 0,8450;  
p = 0,000001; Без ускладнень/ Спазм КА: r = 0,7237;  
p = 0,0003; Без ускладнень/ Рестеноз КА: r = 0,8594;  
p = 0,000002). 

 

Рис. 2. Міжгрупова відсоткова різниця в діаметрі  
просвіту плечової артерії у спокої, при реактивній  

гіперемії та при пробі з нітрогліцерином 
Примітки: * – р< 0,05 у порівнянні з відповідними показ-
никами групи контролю; НЦГ – нітрогліцерин). 
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високоефективних методів фармакологічної підт-
римки процедури, уточнення показань до її прове-
дення та накопичення досвіду фахівців, відсоток 
дрібних і великих передпроцедуральних усклад-
нень при проведенні коронарних ангіопластик та 
стентувань складає 3,9% і 10,4% відповідно [8]. 

Останнім часом серйозна увага при вивченні 
патогенезу ускладнень після проведення ангіогра-
фічних процедур приділяється дисфункції ендоте-
лію, як найбільш ранньої фази ушкодження судин-
ної стінки і вплив цього чинника на клінічні резуль-
тати інтервенційних процедур [9]. 

Висновки 
1. Отримані нами дані дозволяють стверджувати, 

що ендотеліальна дисфункція відіграє значну 
роль у розвитку коронарних ускладнень ендова-
скулярних втручань (спазм, тромбоз і рестеноз 

коронарних артерій), а проведення інтервенцій-
них втручань у подібного контингенту пацієнтів 
пов'язане з більш високим ризиком коронарних 
ускладнень 

2. Використання модифікованої методики профіла-
ктики і лікування ендотеліальної дисфункції, що 
включала призначання пацієнтам розувастатину, 
вітаміну С і L-аргініну, сприяла відновленню фу-
нкціонального стану ендотелію та збільшенню 
ендотелій-залежної вазодилатації і дилатації на 
введення нітратів. 
Перспективи подальших досліджень. По-

дальші дослідження будуть спрямовані на дослі-
дження ускладнень і рівня маркерів ЕД у віддале-
ному періоді після проведення рентгенендо-
васкулярної коронарної ангіопластики при різних 
видах медикаментозної терапії, яку отримували 
пацієнти. 
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УДК 611.018.74+616.12-089.819.5 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ПУТИ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ПРОЦЕДУР  
ПО РЕКАНАЛИЗАЦИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
Аксенов Е. В. 
Резюме. Работа посвящена исследованию маркеров эндотелиальной дисфункции и методов ее про-

филактики при проведении рентгенэндоваскулярной коронарной ангиопластики и стентирования у паци-
ентов с ишемической болезнью сердца. 

В исследование вошло 120 пациентов (104 мужчины и 52 женщины), которым на базе отдела рентген
-хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов Национального института 
сердечно-сосудистой хирургии имени Н. Н. Амосова НАМН Украины проводилась чрескожная транслю-
минальная коронарная ангиопластика и стентирование по поводу стабильной или нестабильной стено-
кардии. Возраст обследованных составил 66,96±1,81 лет.  

Все пациенты были разделены на две группы без учета гендерных отличий: в первой группе была 
использована модифицированная методика профилактики и лечения эндотелиальной дисфункции,  
(42 пациента), во II (контрольной группе, 78 пациентов) – использовалась рутинная терапия. 

Модифицированная методика, которая использовалась у пациентов I группы, включала следующие 
положения: назначение пациентам розувастатина в дозе 10 мг в сутки в течение 12 недель; L-аргинина в 
дозе 7 г 3 раза в день в течение 4 недель; внутривенные инфузии витамина С в дозе 3 г за час до прове-
дения рентгенэндоваскулярной процедуры. 

Кроме рутинной регистрации показателей клинического состояния пациентов, целевое обследование 
включало определение функционального состояния эндотелия (уровень нитратов в плазме и эритроци-
тах, содержание L-аргинина, количество десквамированных ендотелиоцитив в плазме крови). 

Полученные данные показали, что эндотелиальная дисфункция играет значительную роль в разви-
тии коронарных осложнений эндоваскулярных вмешательств (спазм, тромбоз и рестеноз коронарных 
артерий), а проведение интервенционных вмешательств у подобного контингента пациентов связано с 
более высоким риском коронарных осложнений. Использование модифицированной методики профилак-
тики и лечения эндотелиальной дисфункции способствовала восстановлению функционального состоя-
ния эндотелия и увеличению эндотелий-зависимой вазодилатации и дилатации на введение нитратов. 

Ключевые слова: дисфункция эндотелия, реканализация, коронарные артерии. 
 
UDC 611.018.74+616.12-089.819.5 
Endothelial Dysfunction and Ways of its Prevention during  
Percutaneous Coronary Interventions by Recanalization of Coronary Arteries 
Aksenov E. V. 
Abstract. The work presents the study of endothelial dysfunction and its prophylaxis during percutaneous 

coronary interventions in patients with coronary artery disease. 
The purpose of this work was to investigate the level of markers of endothelial dysfunction and its methods 

of prevention in radiographic and vascular coronary angioplasty and stenting in patients with coronary artery 
disease. 

Material and methods. The study included 120 people who did not have gender differences. These people 
underwent percutaneous transluminal coronary angioplasty and stenting for stable or unstable angina in the 
department оf X-ray-surgical methods of diagnostic and treatment of heart and vascular diseases of the Amosov 
National Institute of Cardiovascular Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine. The age of the 
examined was 66.96±1.81 years, average weight was 86.5±1.44 (from 67 to 102 kg). They had no statistically 
significant differences of the level of coronary arteries disease, the degree of angina pectoris and the type of 
performed diagnostic or treatment interventions (p> 0.05). The frequency of the apparent mortification of pa-
thologies was unchanged in both groups (p> 0.1). 

Results and discussion. All patients were divided into two groups: the first group included 42 patients who 
had a modified method of prevention and treatment of endothelial dysfunction was used, and the second 
(control group) had 78 patients who used routine therapy. 

The modified method used for the patients of group I, included the following provisions: administration of 
rosuvastatin at a dose of 10 mg per day for 12 weeks to patients, administration of L-arginine at a dose of 7 g 3 
times a day for 4 weeks, prescription of vitamin C infusion at a dose of 3 g per hour before the endovascular 
procedure. 
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In addition to routine recording of the clinical status of patients, the target examination included the determi-
nation of the functional state of the endothelium (level of nitrates in plasma and erythrocytes, L-arginine concen-
tration, the number of desquamated endotheliocytes in the blood plasma). 

Conclusion. The findings showed that endothelial dysfunction plays a significant role in the development of 
coronary complications of endovascular diagnostic and treatment interventions (spasm, thrombosis and coro-
nary artery restenosis), and interventional interventions in such a cohort of patients is associated with a higher 
risk of coronary complications. The use of a modified method of prevention and treatment of endothelial dys-
function contributed to the restoration of the functional state of the endothelium and an increase in endothelium-
dependent vasodilation and dilatation on the introduction of nitrates. 

Keywords: endothelial dysfunction, recanalization, coronary artery. 
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ГЛИПИКАН-4 – БИОМАРКЕР КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО  
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Украина 

elen.al.trawneh@gmail.com 

Цель работы – изучить влияние глипикана-4 на 
развитие кардиоваскулярного ремоделирования у 
пациентов с эссенциальной артериальной гипер-
тензией.  

Обследовано 56 пациентов с артериальной 
гипертензией II стадии и 2-й степени, которые бы-
ли разделены на две группы. К 1-ой группе были 
отнесены пациенты (n=27) с артериальной гипер-
тензией и гипертрофией миокарда левого желу-
дочка. 2-ую группу (n=29) составили пациенты с 
артериальной гипертензией без гипертрофии мио-
карда левого желудочка. Контрольная группа 
(n=20) была сопоставима по возрасту и полу.  

Установлены изменения содержания глипи-
кана-4 в сыворотке крови у пациентов обследо-
ванных групп. Выявлено повышение уровня глипи-
кана-4 у пациентов 1-ой группы в сравнении с та-
ковым у пациентов 2-ой группы и контролем 
(р<0,05). У обследуемых лиц с артериальной ги-
пертензией и гипертрофией миокарда левого же-
лудочка установлены также положительные корре-
ляционные связи между показателями глипикана-4 
в сыворотке крови и индексом инсулинорезистент-
ности (Homeostasis Model Assessment of Insulin 
Resistance, HOMA-IR) (r=0,52; p<0,001), тощаковой 
гликемией (r=0,48; p<0,05), индексом массы тела 
(r=0,42; p<0,05), уровнем гликозилированного ге-
моглобина (r=0,57; p<0,01) и содержанием общего 
холестерина в крови (r=0,46; р<0,05). У пациентов 
1-й группы доказана положительная корреляцион-
ная взаимосвязь между уровнем глипикана-4 и 
массой миокарда левого желудочка (r=0,52; 
р<0,001), индексом массы миокарда левого желу-
дочка (r=0,48; р<0,001), толщиной интима-медиа 
общей сонной артерии (r=0,46; р<0,05). 

Выявленное у пациентов с артериальной ги-
пертензией и гипертрофией миокарда левого же-
лудочка достоверно значимое повышение глипика-
на-4 в сыворотке крови свидетельствует о влиянии 
данного гормона не только на липидный обмен, но 
и о его участии в развитии структурно-функцио-
нальных изменений миокарда и сосудистой стенки. 

С учетом данных о плейотропных эффектах глипи-
кана-4 на течение артериальной гипертензии при 
изменении его содержание в сыворотке крови це-
лесообразно проведение дальнейших исследова-
ний в этом направлении.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, 
глипикан-4, кардиоваскулярное ремоделирование. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данное исследование является 
инициативным. 

Введение. Несмотря на достижения в изуче-
нии артериальной гипертензии, данное заболева-
ние остается одним из приоритетных направлений 
проводимых исследований. Указанное обусловле-
но прежде всего тем, что эссенциальная артери-
альная гипертензия (АГ) является одним из веду-
щих факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности [1]. Наличие АГ удваи-
вает риск возникновения ишемической болезни 
сердца и более чем втрое увеличивает риск разви-
тия хронической сердечной недостаточности и 
инсульта [2]. У пациентов с высоким артериаль-
ным давлением (АД) часто имеют место наруше-
ния структуры и функции миокарда: гипертрофия 
миокарда левого желудочка (ГЛЖ), систолическая 
и диастолическая дисфункция миокарда. ГЛЖ – 
важный независимый ФР не только общей и сер-
дечно-сосудистой смертности, но и внезапной сер-
дечной смерти [3].  

Самым ранним изменением в гипертоническом 
сердце является увеличение миоцитов с расшире-
нием их поперечного диаметра, которое трудно 
оценить с помощью рутинной микроскопии. В 
дальнейшем увеличение ядер и самих клеток ста-
новиться частично нерегулярным, появляются 
смежные миоциты разного размера, утратившие 
миофибриллы, и развивается интерстициальный 
фиброз [4, 5].  

Известно, что прогрессирование ремоделиро-
вания ЛЖ и формирование ГЛЖ происходит под 
воздействием огромного количества факторов, 
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среди которых можно выделить основные, гемоди-
намические и негемодинамические. В последние 
время внимание обращено к негемодинамичеким 
факторам, к которым следует отнести гормоны 
жировой ткани. 

На сегодняшний день получены доказательст-
ва о влиянии некоторых гормонов жировой ткани 
на углеводный и липидный обмен, их способности 
противодействовать развитию инсулинорезистент-
ности на ранних этапах [6]. В исследованиях по-
следних лет установлено, что жировая ткань выра-
батывает адипокин – глипикан-4, концентрация ко-
торого в сыворотке крови изменяется в зависимо-
сти от наличия патологических состояний, в частно-
сти, АГ [7]. Известно, что у человека глипикан-4 экс-
прессируется в подкожной жировой ткани в боль-
шей мере чем в висцеральной жировой ткани [8]. 
Доказаны сильные корреляционные связи глипика-
на-4 с ИМТ. В исследовании Ussar S. и соавторов 
(2012) было обнаружено, что глипикан-4 усиливает 
сигнал инсулина путем прямого взаимодействия 
на его рецептор [9]. В экспериментальном иссле-
довании избыточная экспрессия глипикана-4 или 
добавление рекомбинантного глипикана-4, способ-
ствовало улучшению передачи сигнала инсулина в 
культивируемых адипоцитах, тогда как снижение 
концентрации глипикана-4, сопровождалось сни-
жением фосфорилирования рецептора инсулина и 
последующей передачи сигнала. В адипоцитах, 
глипикан-4 играет важную роль для дифференциа-
ции адипоцитов [10]. В другом экспериментальном 
исследовании было установлено, что глипикан-4 
принимает непосредственное участие в активации 
Wnt сигнальных путей, которые связаны с ростом 
кардиомиоцитов как в эмбриональном периоде, 
так и взрослых особей [11]. Однако влияние глипи-
кана-4 на формирование структурно-функцио-
нальных изменений миокарда и сосудистой стенки 
при АГ остается открытым и требует дальнейшего 
изучения.  

Цель исследования – изучить влияние глипи-
кана-4 на развитие кардиоваскулярного ремодели-
рования у пациентов с АГ.  

Материал, методы и организация исследо-
ваний. Обследовано 56 пациентов с АГ II стадии и 
2-й степени (25 мужчин и 31 женщина). Средний 
возраст пациентов составил 49,8±5,4 года. Па-
циенты разделены на группы: 1-я группа (n=27) 
пациенты с АГ и гипертрофией миокарда ЛЖ; 2-я 
группа (n=29) пациенты с АГ без гипертрофии мио-
карда ЛЖ. Контрольная группа (n=20), представ-
ленная практически здоровыми лицами, была со-
поставима по возрасту и полу.  

Проведенные исследования полностью соот-
ветствуют законодательству Украины и отвечают 

принципам Хельсинкской декларации прав челове-
ка, Конвенции Союза Европы относительно прав 
человека и биомедицины (подтверждено заключе-
нием комиссии по биоэтике, протокол № 3, 2006 г). 
Со всеми участниками исследования было подпи-
сано "Информированное согласие" на проведение 
исследования, и приняты все меры для обеспече-
ния анонимности пациентов. 

Критериями исключения являлись тяжелые 
соматические заболевания: почечная, печеночная, 
сердечная, дыхательная недостаточность, указа-
ния в анамнезе на наличие инсульта, инфаркта, 
онкологических заболеваний, сахарный диабет 
(СД) 1 и 2 типа, ожирение, нарушения функции щи-
товидной железы, первичная семейная гиперхоле-
стеринемия, симптоматические АГ, беременность. 

Диагностику АГ проводили согласно рекомен-
дациям Европейского общества по АГ и Европей-
ского общества кардиологов (ESH/ESC,2013), а 
также Украинской ассоциации кардиологов по про-
филактике и лечению АГ (2013). Проводили антро-
пометрические измерения с расчетом ИМТ.  

Гликемию натощак (ГН) определяли глюкозо-
оксидантным методом. Уровень гликозилировано-
го гемоглобина (HbA1c) в цельной крови проводи-
ли с использованием тест-системы фирмы «Реа-
гент» (Украина). Концентрацию инсулина в сыво-
ротке крови определяли иммуноферментным ме-
тодом с использованием наборов DRG (США). 

Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) 
рассчитывали по формуле: НОМА-IR=инсулин, 
(инсулин натощак (мкЕД/мл) х глюкоза натощак 
(ммоль/л)/22,5. При индексе HOMA-IR>2.77 паци-
ентов считали инсулинрезистентными 

Исследование липидного обмена: содержание 
общего холестерина (ОХ) в сыворотке крови, липо-
протеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицери-
дов (ТГ) определяли энзиматическим колоримет-
рическим методом с использованием наборов 
«Human» (Германия). Содержание холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) опреде-
ляли по формуле Friedewald W.T .: ХС ЛПНП 
(ммоль/л) = ОХС - (ХСЛПВП + ТГ / 2,22).  

Уровень глипикана-4 в сыворотке крови опре-
деляли иммуноферментным методом с использо-
ванием набора MyBiosource (США). 

Структурно-функциональные параметры серд-
ца определяли методом эхокардиографии с ис-
пользованием диагностической системы «Phillips 
IU» (США) датчиком с частотой 2,25–3 мГц в М 
(одномерная эхокардиография) и В (двухмерная 
эхокардиография) режимах согласно рекоменда-
циям Американского общества эхокардиографии 
(2015) с определением размеров толщины межже-
лудочковой перегородки (ТМЖП), задней стенки 
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левого желудочка (ТЗСЛЖ) в конце диастолы, ко-
нечного диастолического размера (КДР), фракци-
онного выброса (ФВ) ЛЖ. Оценивали, конечно-
систолический объем (КСО), конечно-диастоли-
ческий объем (КДО). Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) 
рассчитывали по формуле Devereux R. B. (1986), 
индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли как отноше-
ние ММЛЖ к площади поверхности тела 
Brown D. W. (2000). 

Оценку структурно-функционального состоя-
ния сосудов проводили дуплексным сканировани-
ем с применением двухмерной эхокардиографии и 
ультразвуковой допплерографии для исследова-
ния толщины комплекса интима-медиа общих сон-
ных артерий (ТИМ ОСА) с помощью ультразвуко-
вой диагностической системы «Phillips IU», с ли-
нейным датчиком с частотой не менее 7 МГц.  

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью пакета статистических 
программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США), Micro-
soft Office Exсel 2007. Для всех видов анализа раз-
личия считали статистически значимыми при 
р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
ИМТ в пределах 18,5-24,9 кг/м2 установлен у 25 
пациентов 1-й группы и у 17 пациентов 2-й группы. 
У остальных пациентов в обеих группах ИМТ был в 
пределах 25-29,9 кг/м2, что указывает на наличие 
избыточной массы тела. 

Согласно дизайну проведения исследования 
показатели эхокардиографии 1-й группы характе-
ризовались развитием гипертрофии миокарда ле-
вого желудочка (ГЛЖ). У пациентов 2-й группы и 
группы контроля, достоверных различий между 
структурными показателями миокарда не установ-
лено, хотя наблюдалась тенденция (0,001<р<0,05) 
к их увеличению в группе пациентов с АГ без ГЛЖ 
(табл. 1).  

Не установлено достоверных различий в пока-
зателях ФВ между группами наблюдения, но отме-
чается достоверное увеличение данного показате-
ля у пациентов с АГ и ГЛЖ по сравнению с группой 
контроля (p<0,05) (табл. 1).  

Как у больных с АГ и ГЛЖ, так и в группе паци-
ентов с АГ без ГЛЖ, изменения в сосудистой стен-
ке проявлялись значимым увеличением ТИМ ОСА 
по сравнению с данным показателем у лиц группы 
контроля (0,87 мм, 0,79 мм и 0,65 мм соответст-
венно, p<0,05). Такой результат можно объяснить, 
активацией медиаторов ренин-ангиотензин-
альдостероновой (РААС) системы, которые воз-
действуют на эндотелий с последующим утолще-
нием интимы-медиа [12]. 

Несмотря на референсные значения результа-
тов определения показателей углеводного обмена, 

выявлено статистически значимое повышение 
уровней ГН и НbA1c у пациентов 1-й и 2-й групп в 
сравнении с таковыми у лиц группы контроля 
(p<0,05). В то же время достоверных различий по-
казателей ГН и НbA1c у больных 1-й и 2-й групп 
установлено не было. Аналогичная тенденция оп-
ределена также относительно уровня инсулина в 
крови и значения HOMA-IR (табл. 2).  

В группе пациентов с АГ и ГЛЖ выявлено дос-
товерное повышение HOMA-IR по сравнению с 
пациентами 2-й группы (табл. 2), что следует свя-
зать с наличием избыточной массы тела у боль-
шинства пациентов 1-ой группы. 

Согласно дизайна настоящего исследования, у 
пациентов с АГ и ГЛЖ оценивались также показа-
тели липидного спектра крови и проводилось их 

Таблица 1 – Структурно-функциональные показатели 
миокарда у обследованных групп пациентов 

Показатели АГ+ГЛЖ 
n=27 

АГ 
n=29 

Контрольная 
группа 
n=20 

Фаза  
систолы 
ЛП, см 

3,25±0,05*/** 2,82±0,09 2,79±0,09 

КДО, см3 135,24±1,1*/** 131,24±1,1 129,1±1,1 

КСО, см3 56,2±0,8*/** 48,1±0,4 47,4±0,3 

КДР, см3 5,16±0,04*/** 4,85±0,04 4,62±0,02 

Фракция 
выброса 
(ФВ), % 

63,6±0,44* 61,4±0,72 60,4±0,84 

Масса  
миокарда 
ЛЖ, г 

223,46±4,29*/** 153,37±3,75 132,61±4,04 

Индекс  
массы  
миокарда 
ЛЖ, г/м2 

116,6±1,46*/** 91,6±0,06 82,4±0,04 

Примечания: * – p<0,05 – достоверность различий в 
сравнении с группой контроля; ** – p<0,05 – достовер-
ность различий в сравнении с пациентами с АГ без ГЛЖ. 

Таблица 2 – Показатели углеводного обмена в груп-
пах обследованных пациентов 

Показатели АГ + ГЛЖ 
n=27 

АГ 
n=29 

Контрольная 
группа 
n=20 

ГН, (ммоль/л) 6,1±2,85##  5,59 ± 1,14#  4,26 ± 0,14 

НbA1c (%) 6,5 ± 0,5## 5,82 ± 0,02# 4,6 ± 0,03 

Инсулин, 
мкЕд/мл 8,9±5,6## 7,8±5,8# 5,57±2,2 

HOMA-IR 2,68±2,4## 2,12±2,6#  1,64±0,54 

Примечания: #  –  p<0,05 – достоверность различий в 
сравнении с группой контроля; ## – p<0,05 – достовер-
ность различий в сравнении с пациентами с АГ без ГЛЖ. 
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сравнение с аналогичными у практически здоро-
вых лиц и у пациентов АГ без ГЛЖ.  

На основании сравнительного анализа показа-
телей липидного обмена выявлены статистически 
значимые нарушения липидного спектра крови у 
пациентов 1-й группы по сравнению с больными 
АГ без ГЛЖ. Так показатели общего холестерина 
(ОХС) у пациентов с АГ и ГЛЖ были достоверно 
выше, чем в группе сравнения и группе контроля 
(6,23±1,08 ммоль/л , 5,82±1,03 ммоль/л и 5, 4±1,06 
ммоль/л соответственно, р <0,05)  

В то же время, пациенты АГ без ГЛЖ имели 
достоверно более высокие уровни липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), чем лица контрольной 
группы (4,12±0,06 ммоль/л и 3,16±0,04 ммоль/л 
соответственно; р < 0,05). 

Триглицеридемия у пациентов 1-й группы дос-
товерно превышала аналогичный показатель у 
пациентов с АГ без ГЛЖ и у лиц группы контроля 
(2,26±0,09 ммоль/л , 2,11±1,05 ммоль/л и 1,8±0,08 
ммоль/л соответственно, р <0,05). Содержание 
холестерина липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) в крови были достоверно снижены у паци-
ентов 1-й группы по сравнению с группой контроля 
(0,98±0,21 ммоль/л и 1,4±0,04 ммоль/л соответст-
венно, р<0,05). Высокие показатели, характери-
зующие прогрессирование атерогенной дислипи-
демии у больных с АГ и ГЛЖ указывают на патоло-
гическое воздействие активации РААС [13]. 

При определении концентрации глипикана-4 в 
сыворотке крови у обследованных пациентов уста-
новлено достоверное повышение уровня глипика-
на-4 в 1-й группе пациентов в сравнении с контро-
лем и пациентами 2-й группы (р<0,05) (табл. 3). 

У пациентов 1-й группы установлена положи-
тельная корреляционная взаимосвязь глипикана-4 
с ИМТ (r=0,48; p<0,05), ГН (r=0,48; p<0,05), НbA1c 
(r=0,57; p<0,01), HOMA-IR (r=0,52; p<0,05) и ОХС 
(r=0,46; р<0,05), что подтверждает его компенса-
торную экспрессию в адипоцитах на фоне актива-

ции РААС [10]. Полученные данные согласуются с 
исследованием, в котором установлено, что цирку-
лирующий глипикан-4 положительно коррелирует с 
повышением ИМТ и инсулинорезистентностью [9]. 

Выявлены положительные корреляционные 
связи содержания глипикана-4 в сыворотке крови с 
ММЛЖ (r=0,52; р<0,001), ИММЛЖ (r=0,48; р<0,001) 
и ТИМ ОСА (r=0,46; р<0,05), что подтверждает ус-
тановленные в экспериментальных и клинических 
исследованиях данные об участии данного адипо-
кина в регуляции сигнальных путей между кардио-
миоцитами [11].  

Выводы. Доказано, что у пациентов с АГ и 
ГЛЖ наблюдается повышение глипикана-4 в сыво-
ротке крови. 

Установлены взаимосвязи повышения показа-
телей глипикана-4 с развитием ГЛЖ и утолщением 
ТИМ ОСА у пациентов с АГ, что подтверждает его 
участие в процессах развития и прогрессирования 
кардиоваскулярного ремоделирования. 

Перспективы дальнейших исследований 
связаны с изучением изменений концентрации 
глипикана-4 в сыворотке крови у пациентов с АГ 
для уточнения патогенетических механизмов кар-
диоваскулярного ремоделирования и усовершен-
ствования терапевтической тактики в комплексном 
лечении АГ. 

Таблица 3 – Показатели глипикана-4 у пациентов  
обследованных групп 

Показатели 
АГ+ ГЛЖ 

n=27 
АГ 

n=29 

Контрольная 
группа 
n=20 

1 2 3 

Глипикан-4, 
нг/мл 7,82±1,4#/## 6,85±1,2 6,45±1,2 

Примечания: # – р<0,05 разница достоверности между 
пациентами 1-й группы и контрольной группой;  
## – р<0,05 разница достоверности между пациентами 1-й 
и 2-й группы. 
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УДК 616.12–008.–331–1–018.26–078  
ГЛІПІКАН-4 БІОМАРКЕР КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ  
У ПАЦІЄНТІВ З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
Аль-Травнех О. В., Тихонова Т. М., Лисенко Н. В. 
Резюме. Мета роботи – вивчити вплив гліпікана-4 на розвиток кардіоваскулярного ремоделювання у 

пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією. 
Обстежено 56 пацієнтів з артеріальною гіпертензією II стадії і 2-го ступеня, які були розділені на дві 

групи. До 1-ої групи були віднесені пацієнти (n=27) з артеріальною гіпертензією і гіпертрофією міокарда 
лівого шлуночка. 2-у групу (n=29) склали пацієнти з артеріальною гіпертензією без гіпертрофії міокарда 
лівого шлуночка. Контрольна група склала 20 здорових осіб. 

Встановлено зміни вмісту гліпікана-4 в сироватці крові у пацієнтів обстежених груп. Виявлено підви-
щення рівня гліпікана-4 у пацієнтів 1-ї групи в порівнянні з таким у пацієнтів 2-ї групи і контролем (р<0,05). 
У обстежуваних осіб з артеріальною гіпертензією і гіпертрофією міокарда лівого шлуночка встановлено 
також позитивні кореляційні зв'язки між показниками гліпікана-4 в сироватці крові та індексом інсуліноре-
зистентності (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) (r = 0,52; p <0,001), тощако-
вої глікемії (r = 0,48; p <0,05), ІМТ (r = 0,42; p <0,05), рівнем глікозильованого гемоглобіну (r = 0,57;  
p <0,01) та вмістом загального холестерину в крові (r = 0,46; р <0,05). У пацієнтів 1-ї групи доведений по-
зитивний кореляційний взаємозв'язок між рівнем гліпікана-4 і масою міокарда лівого шлуночка (r = 0,52;  
р <0,001), індексом маси міокарда лівого шлуночка (r = 0,48; р <0,001), товщиною інтими-медіа загальної 
сонної артерії (r = 0,46; р <0,05). 

Виявлене у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і гіпертрофією міокарда лівого шлуночка достовірно 
значуще підвищення гліпікана-4 в сироватці крові свідчить про вплив даного гормону не тільки на ліпідний 
обмін, а й про його участь у розвитку структурно-функціональних змін міокарда та судинної стінки. З ура-
хуванням отриманих плейотропних ефектів гліпікана-4 на перебіг артеріальної гіпертензії при зміні його 
рівнів у сироватці крові, доцільно проведення подальших досліджень в цьому напрямку. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, гліпікан-4, кардіоваскулярне ремоделювання. 
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Glypikan-4 – Biomarker of Cardiovascular Remodeling  
in Patients with Essential Arterial Hypertension 
Al-Trawneh O. V., Tykhonova T. M., Lysenko N. V. 
Abstract. The purpose of the work was to study the effect of glypican-4 on the development of cardiovascu-

lar remodeling in patients with essential arterial hypertension. 
Material and methods. The study involved 56 patients with hypertension stage II and the 2nd degree  

(25 men and 31 women). The average age of patients was 49.8±5.4 years. The patients were divided into 
groups: group 1 (n = 27) included patients with hypertension and left ventricular myocardial hypertrophy; group 2 
(n = 29) had patients with arterial hypertension without left ventricular myocardial hypertrophy. The control group 
(n = 20) was represented by practically healthy individuals comparable in age and sex. All the surveyed patients 
signed information consent to participate in the study. 
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The exclusion criteria were severe somatic diseases: renal, hepatic, cardiac, respiratory failure, indications 
of a history of stroke, heart attack, cancer, diabetes mellitus type 1 and 2, obesity, thyroid dysfunction, primary 
familial hypercholesterolemia, symptomatic arterial hypertension, pregnancy. 

Results and discussion. Diagnosis of hypertension was carried out according to the recommendations of the 
European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology (ESH / ESC, 2013), as well as the 
Ukrainian Association of Cardiologists on the prevention and treatment of hypertension (2013).  

Changes in the content of glypican-4 in the serum of patients of the examined groups were established. An 
increase in the level of glypican-4 in patients of the 1st group compared with that in patients of the 2nd group 
and controls (p <0.05) was detected. In the examined individuals with arterial hypertension and left ventricular 
myocardial hypertrophy, positive correlation links were also established between serum glypican-4 and insulin 
resistance index (r = 0.52; p <0.001), lean glycemia (r = 0.48; p <0.05), BMI (r = 0.42; p <0.05), the level of gly-
cosylated hemoglobin (r = 0.57; p <0.01) and the total blood cholesterol (r = 0.46; p <0.05). Patients of the 1st 
group demonstrated a positive correlation relationship between the level of glypican-4 and the left ventricular 
myocardium mass (r = 0.52; p <0.001), the left ventricular myocardial mass index (r = 0.48; p <0.001), the thick-
ness of the intima-media of the common carotid artery (r = 0.46; p <0.05). 

Conclusions. A significant increase in glypican-4 in serum revealed in patients with arterial hypertension and 
left ventricular myocardial hypertrophy indicates the effect of this hormone not only on lipid metabolism, but also 
on its participation in the development of structural and functional changes in the myocardium and vascular wall. 
Taking into account the data on the pleiotropic effects of glypican-4 on the course of hypertension when chang-
ing its content in serum, it is advisable to conduct further research in this direction. 

Keywords: arterial hypertension, glypican-4, cardiovascular remodeling. 
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ПЕРСОНІФІКОВАНА ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
МЕТОПРОЛОЛУ СУКЦИНАТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ОЖИРІННЯМ 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ», 
 Харків, Україна 

gasanov_yura@rambler.ru 

Наріжним каменем сучасної медицини зага-
лом, терапії та кардіології зокрема, стає проблема 
коморбідної патології, однією з найрозповсюджені-
ших з яких є поєднання серцевої недостатності, як 
частого і тяжкого ускладнення багатьох серцево-
судинних хвороб, із ожирінням, яке в сучасних умо-
вах урбанізації суспільства стрімко набирає поши-
реності. Застосування бета-адреноблокаторів, зок-
рема, метопролола сукцинату, є одним із основних 
фармакотерапевтичних підходів до лікування сер-
цевої недостатності. Проте, питання його ефектив-
ності за наявності у пацієнта ожиріння вивчено 
недостатньо, а аспект персоніфікації, урахування 
під час фармакотерапії індивідуальних особливос-
тей пацієнта часто не враховується. З метою пер-
соніфікації прогностичної оцінки ефективності ме-
топрололу сукцинату в комплексному лікуванні 
пацієнтів із серцевою недостатністю та ожирінням 
проведено дослідження за участю 127 пацієнтів із 
серцевою недостатністю II–III стадій у віці 32–87 
(61 [57; 65]) років, 93 чоловіки і 34 жінки. Основну 
групу склали 73 пацієнти з ожирінням 1 ступеню та 
вище, групу порівняння – 54 хворих без ожиріння, в 
групу контролю була залучена практично 21 здоро-
ва особа. Обстеження включало визначення толе-
рантності до фізичного навантаження, якості жит-
тя, центральної гемодинаміки, варіабельності сер-
цевого ритму, сироваткового рівня інсуліну та NT-
proBNP, поліморфізма G1846A гена CYP2D6. Ме-
топролола сукцинат призначали за стандартною 
схемою із титруванням дози кожні 2 тижні з 12,5 мг 
до 100-200 мг. Розроблені методи персоніфікації 
фармакотерапії метопролола сукцинатом пацієнтів 
з ожирінням та серцевою недостатністю: прогнос-
тичний протокол на основі послідовного аналізу 
Вальда, який дозволяє передбачити ефективність 
препарату, та дискримінантні моделі, які дають 
можливість об’єктивізувати критерії визначення 
максимальної початкової, максимальної кінцевої 
доз, а також оцінити доцільність подальшого пок-
рокового збільшення дози. Величини показників 

передбачуваної цінності в усіх розроблених про-
гностичних засобах є прийнятними для клінічного 
застосування. 

Ключові слова: хронічна серцева недостат-
ність, індекс маси тіла, фармакотерапія, бета-
блокатор, метопролола сукцинат, генетика. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проводилося на 
базі ДУ «Національний інститут терапії 
ім. Л. Т. Малої» НАМН України на базі відділу кліні-
чної фармакології та фармакогенетики неінфекцій-
них захворювань в рамках науково-дослідних ро-
біт: «Встановити особливості застосування β-
адреноблокаторів в лікуванні хворих з серцевою 
недостатністю (СН) в поєднанні з цукровим діабе-
том (ЦД) 2 типу на основі вивчення поліморфізму 
генів β-адренорецепторів» (№ державної реєстрації 
0110U001061, термін виконання 2012–2015 рр.); та 
«Розробити методи профілактики несприятливого 
перебігу хронічної серцевої недостатності з ураху-
ванням фармако-генетичного профілю хворих та 
супутньої патології» (№ державної реєстрації 
0116U003038, термін виконання 2015–2018 рр.). 

Вступ. Глобальною проблемою сучасної меди-
цини загалом, терапії та кардіології зокрема, стає 
коморбідність патології, однією з найрозповсюдже-
ніших з яких є поєднання серцевої недостатності 
(СН), частого і тяжкого ускладнення багатьох сер-
цево-судинних хвороб, із ожирінням, яке в сучас-
них умовах стрімко набирає поширеності [1, 2].  

За даними досліджень європейських країн, 
показник поширеності СН неухильно прогресує і 
становить серед дорослого населення від 1,5 до 
5,5% та зростає пропорційно до віку, а в осіб віком 
понад 70 років цей показник сягає 10–15%. Смерт-
ність від прогресування СН можна порівняти зі 
смертністю від злоякісних новоутворень: приблиз-
но 60% пацієнтів помирає протягом перших 5 років 
після постановки діагнозу. Нині частота раптової 
смерті серед причин летальних наслідків хворих із 
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застійною СН коливається від 45 до 90%, тому за-
дача зниження рівня смертності населення від СН 
стає однією з першочергових в таких умовах [3, 4].  

Не зважаючи на тривалу і дуже пильну увагу 
світової кардіологічної спільноти до розробки пато-
генетичного лікування хронічної СН (ХСН), постій-
не удосконалення стандартів лікування, віддале-
ний прогноз для цієї категорії хворих залишається 
несприятливим, а якість їх життя – незадовільною. 

Доведений фактор ризику розвитку СН – ожи-
ріння. На сучасному рівні жирова тканина розгля-
дається як орган, що продукує цілу низку речовин, 
гормонів, прозапальних цитокінів тощо, які вплива-
ють на перебіг патологічних процесів, патофізіоло-
гічно пов’язаних з ХСН, поширеність якої при ожи-
рінні значно вища, ніж у пацієнтів з нормальним 
індексом маси тіла (ІМТ). Результати численних 
епідеміологічних досліджень свідчать про те, що 
підвищення серцевого викиду при ожирінні фізіоло-
гічно пов’язано із задоволенням метаболічних пот-
реб жирової тканини, при збереженні колишньої 
частоти серцевих скорочень за рахунок поступово-
го зростання об’єму циркулюючої крові, прогресую-
чого наростання ригідності лівого шлуночка (ЛШ), 
тиску заклинювання в легеневих капілярах і кінце-
во-діастолічного тиску ЛШ [5, 6]. Наростають про-
цеси кардіального фіброзу під впливом підвищених 
рівнів кортизолу та альдостерону з поступовим 
зростанням жорсткості міокарду ЛШ і формуван-
ням ХСН. Підтвердженням тому є достовірне пок-
ращення ФВ внаслідок баріартричних втручань, 
проведених на групі пацієнтів з ХСН на тлі ожирін-
ня з ІМТ понад 40,0 кг/м2 у порівнянні з контроль-
ною групою [7, 8]. 

Аналіз зрізового обстеження популяції пацієн-
тів із ХСН будь-якої етіології в Україні (2789 хво-
рих) показав, що надмірну масу тіла та ожиріння 
зафіксовано у 85,6% обстежених, що безумовно 
підтверджує тісний патофізіологічний зв’язок цих 
нозологій, їх ймовірну роль у формуванні патоло-
гічних процесів, взаємно обтяжуючих перебіг один 
одного. У багатьох країнах світу, в тому числі і в 
Україні, загальна кількість пацієнтів з надмірною 
вагою перевищує 50% [9, 10, 11]. 

Ця тенденція характерна і у світі: упродовж 
останніх 20–25 років в європейських країнах, США 
та Канаді поширеність СН постійно зростає, в тому 
числі і за рахунок зростання середньої тривалості 
життя пацієнтів з СН. Останнє пов’язують, насам-
перед, із впровадженням у практику сучасних, за-
снованих на доказових даних, стандартів її лікуван-
ня. Дослідження, завершені на сьогодні, визначи-
ли, що призначення бета-адреноблокаторів (БАБ) 
у комплексному лікуванні СН достовірно знижує 
смертність цих хворих (насамперед, раптової – до 

56%), збільшує фракцію викиду (ФВ) ЛШ, призво-
дить до зниження функціонального класу (ФК) сер-
цевої недостатності та кратності госпіталізацій та-
ких пацієнтів [12, 13]. 

Існуючі на даний момент настанови до базис-
них груп у лікуванні СН відносять бета-адрено-
блокатори, інгібітори ангіотензинперетворюючого 
фермента (АПФ) та антагоністи мінералокортикоїд-
них рецепторів (МР). Вони мають найвищий клас 
рекомендацій та рівня доказовості [14, 15]. 

Найцікавішу за своїми фармакологічними 
ефектами групу препаратів являють БАБ, адже 
наведено незаперечні докази того, що вони подов-
жують тривалість життя, що є найголовнішим за-
вданням стратегії лікування у майбутньому. Це 
пов’язано із тим, що їх дія на організм пацієнта з 
СН в значній мірі обумовлена усуненням патогене-
тичних механізмів формування СН. Хоча ефектив-
ність БАБ підтверджена в багатоцентрових конт-
рольованих дослідженнях, проведених відповідно 
до методології доказової медицини, проблема без-
пеки та переносимості при здійсненні фармакоте-
рапії даними лікарськими засобами далека від роз-
в’язання [16]. 

Для дослідження обраний метопролола сукци-
нат завдяки його ліпофільності, кардіоселективнос-
ті, відсутності внутрішньої симпатоміметичної ак-
тивності, а також наявності пролонгованої форми, 
що дозволяє одноразовий прийом препарату на 
добу. Також у відомому дослідженні MERIT-HF 
(1999) показано здатність цього препарату чинити 
опір прогресуванню СН до термінальної стадії у 
всіх когортах пацієнтів від II до IV функціональних 
класів СН і водночас зниження рівня смертності 
внаслідок погіршення перебігу СН, який виділяєть-
ся на фоні інших БАБ і сягає 49% [12]. 

Таким чином, застосування БАБ, зокрема, ме-
топролола сукцинату, є одним із найперспективні-
ших фармакотерапевтичних підходів до лікування 
серцевої недостатності. Проте, його ефективність 
при наявності у пацієнта ожиріння вивчена недо-
статньо, а питання персоніфікації, урахування під 
час фармакотерапії індивідуальних особливостей 
пацієнта взагалі залишається відкритим. 

Мета дослідження – персоніфікація алгорит-
мів застосування метопролола сукцинату у ком-
плексній фармакотерапії пацієнтів із хронічною 
серцевою недостатністю та ожирінням.  

Матеріал та методи дослідження. Проспекти-
вне рандомізоване контрольоване дослідження 
проведено на базі ДУ «Національний Інститут Те-
рапії ім. Л. Т. Малої Національної Академії Медич-
них Наук України». 

У дослідження було включено 127 осіб з ХСН  
II–III стадій 1–4 ФК за NYHA у віці 32–87 (61 [57; 65]) 
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років, з них 93 чоловіки і 34 жінки. Основну групу 
склали 73 пацієнти з ожирінням 1 ступеню та вище, 
групу порівняння – 54 хворих без ожиріння, в конт-
рольну групу була залучена 21 практично здорова 
особа. 

Критерії включення: вік понад 18 років; наяв-
ність ХСН II-III стадії ішемічного походження із си-
нусовим ритмом та прогресуючою дисфункцією 
лівого шлуночка, що потребує призначення та тит-
рування дози БАБ та відсутність станів, що можуть 
викривити результати.  

Діагноз ХСН встановлювали згідно з Рекомен-
даціями з діагностики та лікування хронічної серце-
вої недостатності Асоціації кардіологів України 
(2012 р.), ожиріння згідно з класифікації Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я (World Helth  
Organization) з розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) 
за формулою: ІМТ = (маса тіла (кг))/(зріст (м))2.  

Клінічній характеристики ознак надана бальної 
оцінки згідно шкали оцінки клінічних симптомів 
(ШОКС). Толерантність до фізичного навантаження 
оцінювали тестом 6-хвилинної ходьби. В якості пси-
хосоціальних показників використовували резуль-
тати анкетування за Мінесотським опитувальником. 

Гемодинаміку досліджували доплер- і ехокарді-
ографічним методом («Vivid 3», General Electric, 
США). Визначали: кінцево-діастолічний розмір лі-
вого шлуночка (КДР ЛШ), товщину задньої стінки 
лівого шлуночка (ТЗСЛШ), товщину міжшлуночко-
вої перетинки (ТМШП), кінцево-систолічний розмір 
лівого шлуночка (КСР ЛШ), діаметри лівого перед-
сердя (ДЛП), правого шлуночка (ДПШ), правого 
передсердя (ДПП), максимальну швидкість ранньо-
го (Е) та пізнього (А) діастолічного наповнення, 
фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ); розрахо-
вували масу міокарда лівого шлуночка (ММЛШ). 

Визначали рівень: інсуліну та NT-proBNP в си-
роватці крові використовуючи імуноферментний 
метод (набір реактивів Insulin ELISA (DRG Instru-
ments GmbH, Німеччина) та «NTproBNP-ИФА-
БЕСТ» (Вектор-Бест, Росія). Вміст глюкози визна-
чали за допомогою глюкозоксидазного метода 
(реактиви «СпайнЛаб», Україна) на біохімічному 
аналізаторі CHEM-7 (Erba Diagnostics Mannheim 
GmbH, Німеччина). Інсулінорезистентність характе-
ризували за допомогою індекса HOMA-
IR = глюкоза (ммоль/л) × інсулін (мкОд/мл) / 22,5.  

Поліморфізм G1846A гену CYP2D6 визначали 
методом полімеразної ланцюгової реакції в реаль-
ному часі використовуючи набір реактивів 
«G1846A гена CYP2D6_4 rs 3892097» виробник 
«Синтол» (Росія). Алельну дискримінацію та амплі-
фікацію проводили детекцією продуктів полімераз-
ної ланцюгової реакції в реальному часі «CFX96 
Touch» (BioRad Laboratories Pte.Ltd., Сінгапур). 

Метопролола сукцинат титрували стандартно - 
кожні 2 тижні з 12,5 мг до 100–200 мг. Оцінювалися 
такі контрольні точки (КТ): КТ1 – перед початком 
титрування метопролола сукцинтату; КТ2 – через 
рік терапії препаратом у максимально переносимій 
дозі. Також пацієнти отримували іАПФ, блокатори 
рецепторів до ангіотензину ІІ, антагоністи альдос-
терону, петльові та тіазидні діуретики – як базисні 
засоби в терапії ХСН. 

Проведена оцінка характеру розподілу показ-
ників візуальним методом та застосуванням крите-
рію Шапіро-Уілка (Shapiro-Wilk W test) яка виявила, 
що він істотно відрізняється від нормального; це 
спонукало в подальшому користуватися засобами 
непараметричної статистики. 

При аналізі кількісних показників задля харак-
теристики центральної закономірності та варіа-
бельності ознак у групах обстежених осіб обчислю-
вали медіану (Mе) та міжквартильний інтервал. 
Комплексну оцінку даних виконано за допомогою 
факторного аналізу методом головних компонент з 
подальшою варимакс-ротацією факторних осей 
[17]. Розраховували наступні показники діагностич-
ної цінності: чутливість (відношення істинно пози-
тивних (ІП) до суми істинно позитивних та помилко-
во негативних (ПН) результатів), специфічність 
(відношення істинно негативних (ІН) до суми істин-
но негативних та помилково позитивних (ПП) ре-
зультатів), позитивну передбачувальну цінність 
(ППЦ, відношення істинно позитивних (ІП) до суми 
істинно позитивних та ПП результатів), негативну 
передбачувальну цінність (НПЦ) – відношення ІН 
до суми ІН та ПН.  

Порівняльний аналіз у групах розподілу окре-
мих клінічних критеріїв із застосуванням послідов-
ного аналізу Вальда А. у модифікації Гублера Є. В. 
дозволив визначити діагностичну цінність, прогнос-
тичне значення і силу впливу факторів на розхо-
дження показників клінічних груп і прогностичні 
коефіцієнти. Основними критеріями для оцінки 
прогностичної значимості окремих клінічних ознак 
були: сила впливу фактора та його інформатив-
ність, що визначалися за стандартною методикою. 
Математичні моделі побудовано із застосуванням 
канонічного дискримінантного аналізу. У всіх стати-
стичних розрахунках пороговою величиною рівня 
значимості р обрано 0,05.  

Ведення банку даних дослідження, базові роз-
рахунки похідних показників, частотну характерис-
тику ознак, побудову діаграм проводили за допо-
могою програмного забезпечення Microsoft Excel 
2010, усі обчислення здійснювали засобами 
Statsoft Statistica 8.0. 

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права 
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людини та біомедицину (ETS № 164)» від  
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Проведення дослі-
дження схвалено комісією з біоетики ДУ «Націо-
нальний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 
України» (протокол № 16 від 16 грудня 2013 р.). 
Кожен пацієнт підписував інформовану згоду на 
участь у дослідженні і вжиті всі заходи для забез-
печення анонімності пацієнтів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для інтегральної оцінки клінічних, генетичних, ехо-
кардіографічних, біохімічних показників, даних варі-
абельності серцевого ритму та якості життя, а також 
результатів лікування пацієнтів з ожирінням і ХСН із 
застосуванням метопрололу сукцинату здійснено 
логіко-статистичний аналіз отриманих даних, як 
підґрунтя розробки новітніх діагностичних і лікуваль-
них заходів. З цією метою для стратифікації ризику 
за 24 клінічними ознаками розраховані показники 
інформативності та їх прогностичного значення. 

Комплексну оцінку з метою пошуку множинних 
взаємозв’язків між змінними в масиві всіх наявних 
даних проведено методом факторного аналізу, 
який дозволив виокремити групи показників, отри-
маних в результаті обстеження пацієнтів з ХСН на 
фоні ожиріння в динаміці лікування метопролола 
сукцинатом, та оцінити їх питому вагу в патогенезі 
та розвитку цієї поєднаної патології. До аналізу 
було включено показники, на підставі взаємозв’яз-
ків між якими виділено 4 фактори, що у сукупності 
пояснювали варіативність емпіричних даних: фак-
тор 1 (43,0%), фактор 2 (33,8%), фактор 3 (12,6%), 
фактор 4 (10,5%). Аналіз цих даних свідчить, що 
серед перемінних мали місце певні констеляції – 
76,8% усіх коливань і змін, які спостерігалися в 
емпіричних даних, обумовлені дією перших двох 
факторів. Фактори 3 та 4 у меншій мірі впливали на 
варіативність показників. Враховуючи спектр показ-
ників, які навантажують кожний із факторів, факто-
ру 1 було надано назву «клініко-гемодинамічний 
фактор», фактор 2 отримав назву «антропо-
демографічний фактор». Таким чином, в результаті 
проведеного факторного аналізу встановлено два 
основні фактори, спільною дією яких пояснюється 
76,8% варіативності показників у пацієнтів з ожи-
рінням та ХСН, оцінка за якими з високим ступенем 
достовірності відрізняли групи пацієнтів з ожирін-
ням і нормальною масою тіла [18]. 

На основі послідовного аналізу Вальда був 
розроблений прогностичний протокол, що надав 
нові можливості прогнозування ефективності за-
стосування метопролола сукцинату у пацієнтів з 
ожирінням та ХСН [19]. Структурно він має вигляд 
таблиці, яка включає ознаки та відповідні їм про-
гностичні коефіцієнти і шкалу оцінки результату 
прогнозування. За кожною клінічною ознакою ви-
значають її наявність чи відсутність, а відповідні 

прогностичні коефіцієнти додають. За досягнення 
порогової суми коефіцієнтів з використанням шка-
ли визначають групу ризику недостатньої ефектив-
ності лікування: високий, невизначений, або низь-
кий. При визначенні останнього для подальшої 
персоніфікації фармакотерапії розроблені дискри-
мінантні моделі, які дозволили об’єктивізувати кри-
терії визначення доз метопролола сукцинату у па-
цієнтів з ожирінням та ХСН – визначення макси-
мальної початкової, максимально можливої дози, а 
також оцінити доцільність її подальшого покроково-
го збільшення [19]. Формула дискримінантної функ-
ції визначення максимальної для початку титруван-
ня дози: 

ПІ(до 50) = (1,26 × Х1) – (0,66 × Х2) + (0,84 × Х3) + 
+ (22,67 × Х4) – (0,04 × Х5) – (3,58 × Х6) + 

+ (0,01 × Х7) + (5,94 × Х8) – 199,6; 

ПІ(понад 50) = (1,24 × Х1) – (0,68 × Х2) +  
+ (0,76 × Х3) + (23,21 × Х4) – (0,08 × Х5) – 

– (3,60 × Х6) + (0,02 × Х7) + (5,43 × Х8) – 199,2; 

де ПІ – величина прогностичного індексу (у. о.), що 
оцінює необхідність збільшення дози метопролола 
сукцинату; Х1 – вік пацієнта, років; Х2 – тривалість 
анамнезу серцевої недостатності, років; Х3 – ІМТ; 
Х4 – КДР ЛШ; Х5 – КСР ЛШ; Х6 – ФВ ЛШ; Х7 –  
NT-proBNP; Х8 – поліморфізм гену CYP2D6 (1 – 
G1846G, 2 – G1846A). Якщо ПІ(до 50) < ПІ(понад 50), 
встановлюють високу (>95%) вірогідність доцільнос-
ті початку титрування дози метопролола сукцинату 
з 50 мг і більше на добу. Якщо ПІ(до 50) > ПІ(понад 50) – 
роблять заключення про доцільність варіювання 
його початкової дози в межах до 50 мг на добу. 

Друге питання, розв’язання якого переслідува-
ли під час аналізу, було прогнозування максималь-
но переносимої дози метопролола сукцинату, яка 
має бути досягнута в комплексній фармакотерапії 
ХСН у пацієнтів з ожирінням. 

Розроблено наступні формули канонічних дис-
кримінантних функцій: 

ПІ(до 150) = (1,26 × Х1) – (0,64 × Х2) + (0,81 × Х3) + 
+ (0,06 × Х4) + (22,97 × Х5) – (0,05 × Х6) – 

– (3,62 × Х7) + (0,01 × Х8) + (6,94 × Х9) – 201,5; 

ПІ(понад 150) = (1,25 × Х1) – (0,68 × Х2) + (0,79 × Х3) + 
+ (0,06 × Х4) + (22,99 × Х5) – (0,06 × Х6) – 

– (3,59 × Х7) + (0,02 × Х8) + (5,61 × Х9) – 198,4; 

де ПІ – величина прогностичного індексу (у. о.), що 
оцінює необхідність збільшення дози метопролола 
сукцинату; Х1 – вік пацієнта, років; Х2 – тривалість 
анамнезу серцевої недостатності, років; Х3 – ІМТ; 
Х4 – дистанція в тесті з 6-хвилинною ходьбою; 
Х5 – КДР ЛШ; Х6 – КСР ЛШ; Х7 – ФВ ЛШ; Х8 – NT-
proBNP; Х9 – поліморфізм гену CYP2D6 (1 – 
G1846G, 2 – G1846A). Якщо ПІ(до 150) < ПІ(понад 150), 
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встановлюють високу (>95%) вірогідність доцільно-
сті збільшення дози метопролола сукцинату 150 мг 
і більше на добу. Якщо ПІ(до 150) > ПІ(понад 150) – роб-
лять заключення про варіювання його дози в ме-
жах до 150 мг на добу. 

Трете питання, на розв’язання якого було спря-
мовано дискримінантний аналіз, – прогнозування по-
дальшої можливості титрування дози метопролола 
сукцинату у лікуванні пацієнтів з ожирінням та ХСН:  

ПІ(достатня) = (1,26 × Х1) – (0,66 × Х2) +  
+ (0,83 × Х3) +(23,04 × Х4) – (0,05 × Х5) –  

– (3,55 × Х6) + (5,75 × Х7) – 199,4; 

ПІ(можлива) = (1,23 × Х1) – (0,69 × Х2) +  
+ (0,75 × Х3) + (22,92 × Х4) – (0,08 × Х5) – 

– (3,65 × Х6) + (5,52 × Х7) – 199,1; 

де ПІ – величина прогностичного індексу (у. о.), що 
оцінює необхідність збільшення дози метопролола 
сукцинату; Х1 – вік пацієнта, років; Х2 — тривалість 
анамнезу серцевої недостатності, років; Х3 — ІМТ; 
Х4 – КДР ЛШ; Х5 – КСР ЛШ; Х6 – ФВ ЛШ; Х7 – по-
ліморфізм гену CYP2D6 (1 – G1846G, 2 – G1846A). 
Якщо ПІ(достатньо) < ПІ(збільшити), встановлюють високу 
(>95%) вірогідність доцільності збільшення дози 
метопролола сукцинату протягом лікування. Якщо 
ПІ(достатньо) > ПІ(збільшити) – роблять заключення про 
досягнення цільової дози препарату.  

В динаміці однорічного спостереження оцінено 
фактичну прогностичну потужність усіх розробле-
них засобів у комплексному лікуванні пацієнтів з 
ожирінням та СН. 

Так, із застосуванням прогностичного протоко-
лу оцінки прогнозу успішності застосування метоп-
ролола сукцинату у лікуванні пацієнтів з ожирінням 
та СН [19] оцінка параметрів прогностичної цінності 
протоколу показала наступні значення: чутливос-
ті – 93,5%, специфічності – 81,7%, позитивної пе-
редбачувальної цінності – 82,4%, негативної пе-
редбачувальної цінності – 94,3%. 

Таким чином, застосування математичних мо-
делей продемонструвало наступні результати в 
аспекті клінічної діагностичної ефективності. 

У моделі прогнозування максимально можли-
вої дози метопролола сукцинату для початку тера-

пії серцевої недостатності у пацієнтів з ожирінням 
[19] величини показників прогностичної цінності 
були наступними: чутливість – 62,5%, специфіч-
ність – 97,1%, позитивної передбачувальної цінно-
сті – 83,3%, негативної передбачувальної ціннос-
ті – 91,7%. 

У моделі прогнозування максимально перено-
симої дози метопролола сукцинату, яка має бути 
досягнута в комплексній фармакотерапії СН у паці-
єнтів з ожирінням [19], показники прогностичної 
ефективності становили: чутливість – 96,0%, спе-
цифічність – 93,1%, позитивної передбачувальної 
цінності – 77,4%, негативної передбачувальної 
цінності – 99,0%. 

У моделі прогнозування подальшої можливості 
титрування дози метопролола сукцинату у лікуван-
ні пацієнтів з ожирінням та серцевою недостатніс-
тю [19] оцінені величини показників прогностичної 
цінності були наступними: чутливість – 87,5%, спе-
цифічність – 88,4%, позитивної передбачувальної 
цінності – 51,9%, негативної передбачувальної 
цінності – 98,0%. 

Висновки  
1. Розроблений алгоритм та математичні моделі 

персоналізованого призначення метопролола 
сукцинату на основі оцінки клініко-патоге-
нетичних складових, що обумовлюють варіа-
бельність відповіді на лікування бета-
блокатором у хворих з СН зі зниженою фракцією 
викиду та ожирінням (ІМТ, поліморфізм 1846G/A 
гена CYP2D6, КДР та КСР ЛШ, ФВ ЛШ, рівень  
NT-proBNP, дистанція тесту 6-хвилинної ходи, 
тривалість анамнезу серцевої недостатності), 
дозволяють оптимізувати ефективність та пере-
носимість застосування метопролола сукцинату 
у цієї категорії пацієнтів. 

2. Величини показників передбачувальної цінності 
в усіх розроблених прогностичних засобах є 
прийнятними для клінічного застосування. 
Перспективою подальших досліджень стане 

продовження динамічного спостереження за обсте-
женим контингентом пацієнтів зі зрізовою оцінкою 
розроблених засобів для оцінки ефективності ме-
топролола сукцинату в комплексному лікуванні 
пацієнтів із ХСН та ожирінням. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕТОПРОЛОЛА СУКЦИНАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТНОСТЬЮ И ОЖИРЕНИЕМ 
Гасанов Ю. Ч., Рудик Ю. С., Меденцева О. О. 
Резюме. Краеугольным камнем современной медицины в целом, терапии и кардиологии в частности, 

становится проблема коморбидной патологии, одной из самых распространенных из которых является 
сочетание сердечной недостаточности, частого и тяжелого осложнения многих сердечно-сосудистых 
болезней, с ожирением, которое в современных условиях урбанизации общества стремительно набира-
ет распространенность. Применение бета-адреноблокаторов, в частности, метопролола сукцината,  
является одним из самых перспективных фармакотерапевтических подходов к лечению сердечной  
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недостаточности. Однако вопрос его эффективности при наличии у пациента ожирения изучен недоста-
точно, а аспект персонификации, учета при фармакотерапии индивидуальных особенностей пациента 
вообще зачастую и вовсе не освещается. С целью персонификации прогностической оценки эффектив-
ности метопролола сукцината в комплексном лечении пациентов с сердечной недостаточностью и ожи-
рением проведения проспективное исследование с участием 127 пациентов обоих полов с сердечной 
недостаточностью II–III стадий в возрасте 32–87 (61 [57; 65]) лет, 93 мужчины и 34 женщины. Основную 
группу составили 73 пациента с ожирением I степени и выше, группу сравнения 54 больных без ожире-
ния, в группу контроля привлечён 21 практически здоровый человек. Обследование включало определе-
ние толерантности к физической нагрузке, качества жизни, центральной гемодинамики, вариабельности 
сердечного ритма, сывороточного уровня инсулина и NT-proBNP, полиморфизма G1846A гена 
CYP2D6*4. Метопролола сукцинат назначали по стандартной схеме с титрованием дозы каждые 2 неде-
ли с 12,5 мг до 100–200 мг. Разработаны средства персонификации фармакотерапии метопролола сук-
цинатом пациентов с ожирением и сердечной недостаточностью прогностический протокол на основе 
последовательного анализа Вальда, который позволяет предсказать эффективность препарата, и дис-
криминантные модели, позволяющие объективизировать критерии определения максимальной началь-
ной, максимальной конечной доз, а также оценить целесообразность дальнейшего пошагового увеличе-
ния дозы. Величины показателей предсказывающей ценности во всех разработанных прогностических 
средствах приемлемы для клинического применения. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ожирение, лечение, бета-блокатор, ме-
топролол сукцинат, генетика. 
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Personalized Prognostic Evaluation of the Effectiveness of Metoprolol Succinate  
in the Complex Treatment of Patients with Heart Failure and Obesity 
Hasanov Yu. Ch., Rudik Yu. S., Medentseva O. O. 
Abstract. The cornerstone of modern medicine in general, therapy and cardiology in particular, is the prob-

lem of comorbid pathology. The most common of it is the combination of heart failure which is a frequent and 
severe complication of many cardiovascular diseases, and obesity, which is rapidly spreading in modern soci-
ety. The use of beta-blockers, in particular, metoprolol succinate, is one of the most promising pharmacothera-
peutic approaches to the treatment of heart failure. However, the question of its effectiveness in the presence of 
obesity in a patient is not well understood, and the aspect of personification, taking into account the individual 
characteristics for the pharmacotherapy of a patient is generally open.  

The purpose of the study was to personify algorithms for using metoprolol succinate in complex pharmaco-
therapy in patients with chronic heart failure and obesity. 

Material and methods. In order to personalize the prognostic evaluation of the effectiveness of metoprolol 
succinate in the complex treatment of patients with heart failure and obesity, we performed a prospective study 
involving 127 patients of both genders with heart failure of the 2nd–3rd stages aged 32–87 (61 [57; 65]) years, 93 
men and 34 women.  

Results and discussion. The main group consisted of 73 patients with obesity of the 1st degree and above; 
the comparison group included 54 patients without obesity; there were also 21 practically healthy volunteers. 
The survey included determination of exercise tolerance, quality of life, central hemodynamics, heart rate vari-
ability, serum insulin levels and NT-proBNP, G1846A polymorphism of the CYP2D6*4 gene. Metoprolol succi-
nate was administered according to a standard regimen with the dose titration every 2 weeks with 12.5 mg up to 
100–200 mg. We developed a prognostic protocol based on Wald's sequential analysis by means of personify-
ing pharmacotherapy with metoprolol succinate in patients with obesity and heart failure. This protocol can pre-
dict the effectiveness of the drug, and discriminant models that allow objectifying the criteria for determining the 
maximum initial, maximum final dose, and also assess the feasibility of further incremental dose increase. The 
values of the predictive value indicators in all developed prognostic tools are acceptable for clinical use. 

The prospect of further research should be in continuation of the dynamic observation of the examined pa-
tients with a cross-sectional assessment of the developed means for assessing the effectiveness of metoprolol 
succinate in the complex treatment of patients with chronic heart failure and obesity. 

Keywords: chronic heart failure, obesity, treatment, beta blocker, metoprolol succinate, genetics. 
 

The authors of this study confirm that the research and publication of the results were not associated with 
any conflicts regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may 
have been related to the study, and interrelations of coauthors of the article. 

 

Стаття надійшла 01.06.2019 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 



 Медичні науки 

 122 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 

DOI: 10.26693/jmbs04.05.122  
УДК 616-057:669.013(477.64) “2009/2018” 

Доценко С. Я.1, Афанасьєв А. В.1, Данюк І. О.1,  
Тягла В. М.1, Бородавко Л. І.2 

ПРОФЕСІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
 НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ  

ЗАПОРІЖЖЯ З 2009 ПО 2018 РОКИ 
1Запорізький державний медичний університет, Україна 

2Університетська клініка ЗДМУ, Запоріжжя, Україна 

daniuk.inna.alex@gmail.com 

За даними розповсюдженості професійних за-
хворювань у робітників гірничої та металургійної 
галузі м. Запоріжжя за останні десять років відзна-
чено нерівномірність професійних захворювань в 
окремі роки, як по різним підприємствах виробниц-
тва, так і по нозологічним формам захворювання. 
Найбільша кількість професійних захворювань за-
реєстрована на підприємствах галузі в період з 
2011 по 2014 роки – 297 хворих, найменша – з  
2015 по 2018 роки – 174. Серед промислових підп-
риємств найбільша кількість професійних захворю-
вань була на виробництвах «Запорізькій алюмініє-
вий комбінат», «Запорізький залізорудний комбі-
нат», «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феро-
сплавний завод». Найбільша кількість зареєстро-
ваних професійних захворювань спостерігалась на 
«Запорізькому алюмінієвому комбінаті», де в пері-
од з 2009 по 2013 рік було виявлено 184 нових ви-
падки професійних захворювань. Друге місце за 
рівнем ПЗ посів «Запорізький залізорудний комбі-
нат». В структурі професійних захворювань на пер-
шому місці переважали хвороби, зумовлені впли-
вом високих концентрацій промислового пилу. Так, 
на ХОЗЛ (пиловий бронхіт) та пневмоконіози при-
падало 330 випадків професійних захворювань, що 
склало 56,9% від загальної кількості хворих. Друге 
місце в структурі професійних захворювань посіла 
вібраційна хвороба – 90 випадків (15,3%). За дани-
ми аналізу в окремих галузях промисловості, пер-
ше місце з професійних захворювань зайняла 
кольорова металургія. На підприємствах «Запо-
різький алюмінієвий комбінат» та «Титано-маг-
нієвий комбінат» було зареєстровано 212 випадків 
професійних захворювань (36,5% всіх професійних 
захворювань по галузі). На третьому місці по кіль-
кості професійних захворювань розташувались 
підприємства чорної металургії: на заводах 
«Запоріжсталь» та «Дніпроспецсталь» зафіксовано 
189 випадків професійних захворювань (32,5% всіх 
постраждалих від професійних захворювань). Та-

ким чином, проведений аналіз професійних за-
хворювань в період з 2009 по 2018 роки на 11 про-
мислових підприємствах гірничо-металургійної га-
лузі м. Запоріжжя показав високий рівень профе-
сійних захворювань, що становив 83,8% захворю-
ваності всіх професійних захворювань по Запорізь-
кій області.  

Ключові слова: професійні захворювання, 
поширення професійних хвороб, гірничо-
металургійна промисловість. 

 
Вступ. В Україні проблема збереження здо-

ров’я працюючих набула особливої гостроти за 
останні 10–12 років, що пов'язано зі старінням про-
мислового устаткування, недосконалістю промис-
лових технологій, відсутністю належного захисного 
обладнання, порушенням правил техніки безпеки 
на робочому місці, а також зниженням ефективнос-
ті системи медичного обслуговування працюючого 
населення [1, 2]. 

У Запорізькій області в шкідливих умовах праці в 
2009 році працювало 107502 робітника, а в 2018 – 
123821, що складало приблизно 32–34% всіх пра-
цюючих. Причому, в гірничо-металургійному ком-
плексі цей процент був один із найбільших і складав 
від 44 до 60% працюючих у шкідливих умовах [3]. 

Мета дослідження: вивчити розповсюдження 
та динаміку розвитку професійних захворювань 
(ПЗ) у робітників гірничо-металургійної галузі м. 
Запоріжжя протягом 2009–2018 років. 

Матеріал та методи дослідження. До дослі-
дження були включені щорічні звіти, аналітичні 
довідки профпатологічної служби Запорізької обла-
сті, відділення профпатології КУ “Запорізької обла-
сної клінічної лікарні ЗОР” і Обласного управління 
Держпраці. Статистичну обробку даних проводили 
за допомогою комп’ютерної програми StatSoft Sta-
tistica v6.0. 

Результати дослідження. За останні 10 років 
на підприємствах гірничо-металургійного комплексу 



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 123  

більшість ПЗ припадало на вікову категорію від 42 
до 57 років (середній вік 49,5±3.7 років), при стажі 
роботи від 9 до 18 років (середній стаж 12,5 ± 2,9 
років). В той же час в інших галузях виробництва 
(машинобудування, будівництво, сільське госпо-
дарство) ці показники значно відрізнялись від попе-
редніх, де середній вік склав 55,4 ± 4,1 роки, а стаж 
був відповідно – 15,6 ± 3,4 роки. 

Як видно із таблиці 1, найбільша кількість ПЗ 
зареєстрована на підприємствах галузі в період з 
2011 по 2014 роки – 297 хворих, найменша – з  
2015 по 2018 роки – 174 постраждалих, за виклю-
ченням «Запорізького алюмінієвого комбінату». 
Серед промислових підприємств найбільша кіль-
кість ПЗ була на виробництвах «Запорізькій алюмі-
нієвий комбінат», «Запорізький залізорудний комбі-
нат», «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феро-
сплавний завод». 

Найбільша кількість зареєстрованих ПЗ спосте-
рігалась на «Запорізькому алюмінієвому комбіна-
ті», де в період з 2009 по 2013 рік було виявлено 
184 нових випадки ПЗ. Друге місце за рівнем ПЗ 
посів «Запорізький залізорудний комбінат», де ПЗ 
розподілялась практично рівномірно по всім рокам. 
Втім вона була навіть нижчою, ніж на інших подіб-
них підприємствах України. 

Наступні місця за рівнем професійної захворю-
ваності посіли підприємства чорної металургії – 
«Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феро-
сплавний завод», в яких випадки ПЗ починаючи з 
2011 по 2018 роки розподілялись рівномірно і були 
значно більшими ніж в 2009–2010 роках. Структура 
професійних захворювань приведена в таблиці 2. 
На першому місці в структурі професійних захво-
рювань були ПЗ, зумовлені впливом високих кон-
центрацій промислового пилу. Так, на ХОЗЛ 
(пиловий бронхіт) та пневмоконіози припадало 330 
випадків ПЗ, що склало 56,9% від загальної кілько-
сті хворих. Найбільш поширені вони були на підп-
риємствах «Запорізький алюмінієвий комбінат», 
«Запорізький залізорудний комбінат», заводі 
«Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феро-
сплавний завод». На вказаних підприємствах вміст 
промислового пилу, на окремих ділянках виробни-
цтва, перевищував гранично допустимі концентра-
ції на 30–40%.  

Друге місце в структурі ПЗ посіла вібраційна 
хвороба (ВХ) – 90 випадків (15,3% всіх ПЗ). Най-
більше постраждалих на ВХ реєструвалось на 
«Запорізькому залізорудному комбінаті», де при 
видобуванні залізної руди широко застосовуються 
знаряддя праці, які генерують вібрацію. Далі по 
частоті ПЗ розташувались: нейросенсорна приглу-
хуватість – 55 випадків, або 9,48% всіх ПЗ, захво-
рювання периферичної нервової системи 

(радікулопатії та вегето-сенсорна полінейропатія) – 
43 постраждалих, що склало 7,4% всіх ПЗ та хро-
нічна інтоксикація фтором – 45 випадків ( 7,7%). 

Слід відзначити, що випадки нейросенсорної 
приглухуватості, захворювання периферичної нер-
вової системи, деформуючий артрит однаково час-
то зустрічались на всіх підприємствах галузі. В той 
же час, всі випадки хронічної інтоксикації фтором 
були на єдиному підприємстві «Запорізький алюмі-
нієвий комбінат», а два випадки інтоксикації марга-
нцем – на Феросплавному заводі. 

У 7 випадках у постраждалих були зареєстро-
вані злоякісні новоутворення. Вони мали місце на 
заводах «Дніпроспецсталь», «Запоріжсталь», 
«Коксохімічний завод», де в виробничому процесі 
застосовуються речовини, що володіють канцеро-
генною дією. 

За даними аналізу в окремих галузях промис-
ловості, перше місце з ПЗ зайняла кольорова ме-
талургія. На таких підприємствах як «Запорізький 
алюмінієвий комбінат» та «Титано-магнієвий комбі-
нат» було зареєстровано 212 випадків ПЗ, що ста-
новило 36,5% всіх ПЗ по галузі. В залежності від 
років дослідження, показники професійної захво-
рюваності в кольоровій металургії коливались від 
1,6 до 18 випадків на 10 тисяч працюючих. 

Трохи менші показники були в чорній металур-
гії. На заводах «Запоріжсталь» та «Дніпроспец-
сталь» зафіксовано 189 випадків ПЗ, що склало 
32,5% всіх постраждалих від ПЗ. Показник захво-
рюваності в чорній металургії був значно меншим і 
складав від 1,11 до 3,1 випадків на 10 тисяч робіт-
ників. На «Запорізькому залізорудному комбінаті» 
кількість ПЗ становила 105 випадків, що склало 
18,1% по всій галузі. Показники захворюваності 
становили від 1,4 до 19 випадків на 10 тисяч пра-
цюючих. Тобто, тільки ці п’ять підприємств дали 
500 випадків ПЗ, що становило 86,2% по гірничо-
металургійному комплексу. Останні 80 випадків ПЗ 
припадали на шість допоміжних виробництв галузі. 

Обговорення результатів. Проведений аналіз 
професійних захворювань в період з 2009 по 2018 
роки на 11 промислових підприємствах гірничо-
металургійної галузі м. Запоріжжя показав високий 
рівень ПЗ, що становить 83,8% захворюваності 
всіх ПЗ по Запорізькій області.  

Отримані результати узгоджуються з результа-
тами інших робіт по дослідженню ПЗ в умовах гір-
ничо-металургійної та гірничо-рудної промисловос-
ті в інших областях України, які продемонстрували 
високу частоту ПЗ в даних галузях майже по всіх 
регіонах нашої країни [1, 4, 5, 6]. Основні причини 
високої частоти ПЗ пов`язані зі старінням промис-
лового устаткування, відсутністю інвестицій у нові-
тні технології, порушенням правил техніки безпеки 
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на робочому місці, а також зниженням ефективнос-
ті системи медичного обслуговування працюючого 
населення [1, 2, 7, 8]. Що стосується м. Запоріжжя, 
то однією з причин високої частоти захворюваності 
на ПЗ також можна вважати часткове порушенням 
цехового принципу обслуговування працюючих на 
деяких заводах (в першу чергу, на заводах 
«Дніпроспецсталь» і «Запоріжсталь»), хоча збері-
гаються укладеними договори цих підприємствами 
з Українським науково-дослідним інститутом про-
мислової медицини м. Кривій Ріг, що дає можли-
вість надання спеціалізованої медичної допомоги 
робітникам з ПЗ [1, 2]. Висока частота ПЗ в умовах 
гірничо-металургійної галузі зумовлює як збільшен-
ня економічних витрат на медичне забезпечення 
населення, так і сприяє зменшенню прибутків підп-
риємств, а в, цілому, і держави [9]. Тому основними 
задачами економічного розвитку країни в найближ-
чий час повинно стати збільшення іноземного інве-
стування в новітні технології та модернізацію гірни-
чо-металургійної галузі, розширення можливостей 
медичного страхування на підприємствах, а також 
підвищення обізнаності працюючих та їх професій-
ного рівня.  

Висновки 
1. У працівників гірничо-металургійної галузі захво-

рюваність професійною патологією становить 
580 випадків за останні десять років, що складає 
84% всіх хворих по Запорізькій області. 

2. По кількості професійних хворих на першому 
місці була кольорова промисловість, на друго-
му – гірничодобувна галузь, на третьому – чорна 
металургія. Найбільша кількість ПЗ зареєстрова-
на в галузі в період з 2011 по 2014 роки –  
297 хворих, найменша – з 2015 по 2018 роки – 
174 постраждалих. 

3. З професійної патології найчастіше зустрічали-
ся: пилові захворювання легень (пилові бронхіти 
та пневмоконіози) – 56,9%, вібраційна хвороба – 
15,3%, нейросенсорна приглухуватість – 9,48%, 
захворювання периферичної нервової системи – 
7,4% та хронічна інтоксикація фтором – 7,7% 
випадків від всіх зареєстрованих ПЗ. 
Перспективи подальших досліджень. Для 

зменшення ПЗ на підприємствах гірничо-
металургійної галузі необхідно подальше удоско-
налення медичного обслуговування робітників з 
метою виявлення ПЗ на ранніх стадіях розвитку та 
проведення диспансерного спостереження хворих 
з потенційним ризиком їх виникнення. 
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УДК 616-057:669.013(477.64) «2009/2018» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЗАПОРОЖЬЯ С 2009 ПО 2018 ГОДЫ 
Доценко С. Я., Афанасьев А. В., Данюк И. А., Тяглая В. Н., Бордавко Л.И. 
Резюме. По данным распространенности профессиональных заболеваний у рабочих горной и метал-

лургической отрасли г. Запорожье за последние десять лет отмечено неравномерность профессиональ-
ных заболеваний в отдельные годы, как по различным предприятиям производства, так и по нозологиче-
ским формам заболевания. Наибольшее количество профессиональных заболеваний зарегистрирована 
на предприятиях в период с 2011 по 2014 годы – 297 больных, наименьшая – с 2015 по 2018 годы – 174. 
Среди промышленных предприятий наибольшее количество профессиональных заболеваний была на 
производствах «Запорожский алюминиевый комбинат», «Запорожский железорудный комбинат», 
«Запорожсталь», «Днепроспецсталь», «Ферросплавный завод». Наибольшее количество зарегистриро-
ванных профессиональных заболеваний наблюдалась на «Запорожском алюминиевом комбинате», где в 
период с 2009 по 2013 год было выявлено 184 новых случая профессиональных заболеваний. Второе 
место по уровню профессиональных заболеваний занял «Запорожский железорудный комбинат». В 
структуре профессиональных заболеваний на первом месте преобладали болезни, обусловленные 
влиянием высоких концентраций промышленной пыли. Так, на ХОБЛ (пылевой бронхит) и пневмоконио-
зы приходилось 330 случаев что, составило 56,9% от общего количества больных профессиональных 
заболеваний. Второе место в структуре заняла вибрационная болезнь – 90 случаев (15,3%). По данным 
анализа в отдельных отраслях промышленности, первое место по профессиональных заболеваний заня-
ла цветная металлургия. На предприятиях «Запорожский алюминиевый комбинат» и «Титано-магниевый 
комбинат» было зарегистрировано 212 случаев ПЗ (36,5% всех профессиональных заболеваний по от-
расли). На третьем месте по количеству профессиональных заболеваний расположились предприятия 
черной металлургии: на заводах «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь» зафиксировано 189 случаев про-
фессиональных заболеваний (32,5% всех пострадавших от ПОЗ). Таким образом, проведенный анализ 
профессиональных заболеваний в период с 2009 по 2018 годы на 11 промышленных предприятиях горно-
металлургической отрасли г. Запорожье показал высокий уровень профессиональных заболеваний, кото-
рый составил 83,8% заболеваемости от всех профессиональных заболеваний в Запорожской области. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, распространение профессиональных болезней, 
горно-металлургическая промышленность. 

 
UDC 616-057:669.013(477.64) «2009/2018» 
Professional Diseases in Mining and Metallurgical Enterprises  
of Zaporizhzhya from 2009 to 2018 
Dotsenko S., Afanasyev A., Daniuk I., Tyagla V., Borodavko L. 
Abstract. According to the prevalence of occupational diseases among workers of the mining and metallur-

gical industry in Zaporizhzhya over the past ten years, the occupational diseases tended to be uneven in differ-
ent years, both in various production enterprises and in nosological forms of the disease.  

Material and methods. The most cases of occupational diseases were registered at enterprises in the period 
from 2011 to 2014 – 297 patients, the least cases – from 2015 to 2018 – 174. Among industrial enterprises, the 
most cases of occupational diseases were detected at Zaporizhzhya Aluminum Plant, Zaporizhzhya Iron Ore 
Plant, Zaporizhstal, Dneprospetsstal and Ferroalloy Plant. The most cases of occupational diseases were ob-
served at Zaporizhzhya Aluminum Combine, where 184 new cases of occupational diseases were identified in 
the period from 2009 to 2013.  

Results and discussion. The second place of the occupational diseases structure was in Zaporizhzhya Iron 
Ore Plant. The third place was taken by the enterprises of the ferrous metallurgy – Zaporizhstal, Dni-
prospetsstal, Ferroalloy Plant. The diseases arising from the influence of high concentrations of industrial dust 
were on the first place in the structure of the occupational diseases. There were 330 cases of COPD (dust bron-
chitis) and pneumoconiosis, which accounted for 56.9% of the total cases of patients with occupational dis-
eases. The enterprises with highest level of dusk-induced diseases are: Zaporizhzhya Aluminum Plant, 
Zaporizhzhya Iron Ore Plant, Zaporizhstal, Dniprospetsstal and Ferroalloy Plant. At the indicated enterprises, 
the content of industrial dust, in certain areas of production, exceeded the maximum permissible concentrations 
by 30–40%. The second place in the structure of occupational diseases was taken by vibration disease – 90 
cases (15.3%). The most cases of the vibration disease were registered at Zaporizhzhya Iron Ore Company. 
According to the analysis of individual industries, non-ferrous metallurgy took the first place in the occupational 
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diseases structure. 212 cases of occupational diseases were registered (36.5% of all occupational diseases) at 
Zaporizhzhya Aluminum Plant and Titanium and Magnesium Plant enterprises. The enterprises of the ferrous 
metallurgy are in the third place in terms of the occupational diseases structure: 189 cases of occupational  
diseases were recorded at the Zaporizhstal and Dneprospetsstal plants (32.5% of all affected by occupational 
diseases).  

Conclusions. Thus, the analysis of the occupational diseases in the period from 2009 to 2018 at 11 indus-
trial enterprises of the mining and metallurgical industry of Zaporizhzhya showed the high level of occupational 
diseases, which amounted to 83,8% of the incidence of all occupational diseases in the Zaporizhzhya region. 

Keywords: occupational diseases, the spread of occupational diseases, the mining and metallurgical  
industry. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  
ТА ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ДИСКООРДИНАЦІЄЮ РОДОВОЇ  
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Дискоординація родової діяльності займає од-
не з перших місць серед аномалій скорочувальної 
діяльності матки за частотою травматичних 
ускладнень з боку матери та плода, при цьому час-
тота кесарського розтину складає від 10 до 30%, 
дистрес плода дорівнює 35%. Відсутність критеріїв 
прогнозування, неможливість визначення груп вагі-
тних, загрозливих щодо розвитку дискоординації 
родової діяльності, змушують акушерів-гінекологів 
до розробки клініко-діагностичних критеріїв з пошу-
ком та вивченням новітніх терапевтичних можливо-
стей регуляції аномалій скорочувальної діяльності 
матки. 

Метою нашого дослідження стало вивчення 
причин дискоординації родової діяльності та мож-
ливостей її терапії за результатами клініко-
інструментального обстеження жінок з порушенням 
скорочувальної функції матки.  

Було обстежено 90 жінок з дискоординацією 
родової діяльності та 30 жінок з фізіологічним пе-
ребігом пологів (контрольна група). Залежно від 
метода лікування дискоординації родової діяльнос-
ті роділлі були розділені на три клінічні підгрупи: І – 
з традиційною корекцією дискоординації родової 
діяльності згідно з наказами МОЗ України, ІІ – для 
лікування дискоординації родової діяльності прове-
дена епідуральна анестезія, ІІІ – для корекції дис-
координації родової діяльності застосовували фос-
фатидилхолін (Біолік, Україна).  

В І клінічній підгрупі був найнижчій рівень кеса-
рева розтину – 33,3%, у ІІ група відсоток частоти 
кесарева розтину досяг 66,7%, у ІІІ групі, де корек-
цію дискоординації родової діяльності проводили 
за допомогою препарату, діючою речовиною якого 
є фосфатидилхолін, кількість пологів, що заверши-
лись оперативним втручанням дорівнювала 40%.  

Таким чином, проведене дослідження дово-
дить високу ефективність використання фосфати-
дилхоліну в комплексній терапії дискоординації 
родової діяльності в порівнянні з існуючими мето-
дами за рахунок нормалізації пологової діяльності, 
покращення стану роділлі та стану плода, знижен-

ня відсотку оперативних втручань, зменшення кіль-
кості перинатальних ускладнень. 

Ключові слова: дискоординація родової ді-
яльності, фосфатидилхолін. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є частиною науко-
во-дослідної роботи кафедри акушерства та гіне-
кології №2 ХНМУ «Розробка нових підходів до діаг-
ностики, лікування та профілактики ускладнень у 
вагітних та при захворюваннях репродуктивної сис-
теми». 

Вступ. Частота аномалій пологової діяльності 
коливається від 20 до 60% і залишається провід-
ною причиною перинатальних ускладнень та опе-
ративного пологорозродження [1]. Дискоординація 
родової діяльності (ДРД) займає одне з перших 
місць серед аномалій скорочувальної діяльності 
матки за частотою травматичних ускладнень з боку 
матери та плода [5]. Частота кесарського розтину 
при ДРД складає від 10 до 30%, дистрес плода – 
35% [6]. Відсутність критеріїв прогнозування, немо-
жливість визначення груп вагітних, загрозливих 
щодо розвитку ДРД, змушують акушерів-гінекологів 
вести пошук причин, облік яких дозволить проводи-
ти своєчасну профілактику розвитку ДРД. Актуаль-
ним питанням є визначення лікувальних підходів 
до ДРД та їх вплив на розвиток перинатальних 
ускладнень у роділь з порушеннями скорочуваль-
ної функції матки. Дані сучасної літератури про 
можливість прогнозування, профілактики та ліку-
вання ДРД часто роз'єднані та суперечливі [4, 8, 9]. 
При цьому відсутність зниження частоти ДРД вка-
зує на необхідність розробки комплексного підходу 
для вирішення вказаної проблеми. Таким чином, 
враховуючи частоту та особливості ДРД розробка 
клініко-діагностичних критеріїв з пошуком та ви-
вченням новітніх терапевтичних можливостей регу-
ляції аномалій скорочувальної діяльності матки є 
необхідною та актуальною. 

Мета дослідження – вивчення причин ДРД та 
можливостей її терапії за результатами клініко-
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інструментального обстеження жінок з порушенням 
скорочувальної функції матки. 

Матеріал та методи дослідження. Для досяг-
нення встановленої мети було обстежено 90 жінок 
с ДРД (основна група) та 30 жінок з фізіологічним 
перебігом пологів, які склали контрольну групу. 
Середній вік жінок основної групи склав 26,5±3,2 
років, контрольної групи – 23,4±2,3 роки. 

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково-медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожної пацієнтки дослідження, і вжиті всі захо-
ди для забезпечення анонімності пацієнтів.  

Залежно від метода лікування ДРД всі роділлі 
основної групи були розділені на три клінічні підг-
рупи. В першу підгрупу увійшли 30 роділь, яким 
проводилась корекція ДРД згідно з наказами МОЗ 
України та клінічними протоколами [7]. Другу клініч-
ну підгрупу склали 30 роділь з ДРД, яким для ко-
рекції пологової діяльності проведена епідуральна 
анестезія [2]. В третю клінічну підгрупу увійшли 30 
роділь, яким для корекції ДРД застосовували фос-
фатидилхолін для профілактики виснаження енер-
гетичних ресурсів утероміоцитів.  

Фосфатидилхолін (ФХ) – препарат вітчизняно-
го походження (Біолік, Україна), який має вплив на 
процеси тканинного дихання, активність ендотелі-
альних клітин, поліпшує мікроциркуляцію та реоло-
гічні властивості крові, підтримує активність антио-
ксидантних систем організму, збільшує швидкість 
транспортування кисню через біологічні мембрани. 
Препарат не порушує функціональний стан органів 
та систем організму, нетоксичний, не має кумуля-
тивних властивостей. ФХ циркулює у крові при вну-
трішньовенному введенні до 2 годин, максимальне 
накопичення препарату в органах спостерігається 
вже через 5 хвилин після введення, і зберігається 
протягом 180–300 хвилин. ФХ призначали у дозі 
500 мг внутрішньовенно краплинно, повільно, на 
0,9% фізіологічному розчині.  

Для визначення причин розвитку ДРД були 
проаналізовані соматичний та акушерський анам-
нез жінок, паритет, наявність професійних та побу-
тових шкідливостей, показники партограм роділь, 
темп розкриття маткового вічка, результати гісте-
рографії та кардіотокографії (КТГ) (кардіотокограф 
Avalon FM 30, Нідерланди) [3]. Фетометрію та гемо-
динаміку в маткових судинах та судинах фетопла-
центарного комплексу визначали за допомогою 
ультразвукового апарату “Phillips HD 11 XE” 

(Німеччина), оцінка стану новонароджених прово-
дилася за шкалою Апгар сумісно з неонатологом. 
Статистична обробка результатів проведена за 
допомогою програми “Statistica 6.0”. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При спостереженні за перебігом вагітності та родо-
вої діяльності у 90 жінок з ДРД було визначено, що 
76 (84,4%) народжували вперше (74 першовагітних 
та 2 повторновагітних, що мали в анамнез від 1 до 
2-х штучних або самовільних переривань вагітності, 
позаматкову вагітність) і 14 (15,5%) тих, хто наро-
джував вдруге. Таким чином, ДРД частіше зустріча-
лося в тих пацієнток, які народжували вперше. 

Соціальний склад пацієнток розподілявся на-
ступним чином: студентки – 12,2% (11 роділь); 
службовці – (педагоги, співробітники IT сфери та 
інш.) – 26,6% (24 роділь); робітниці – 16,6%  
(15 роділь); домогосподарки – 44,4% (40 роділь). 

Аналізуючи фактор несприятливих професійних 
умов було визначено, що переважна кількість жінок 
основної групи займалися розумовою працею, яка 
була пов'язана з емоціональними навантаженнями. 
На несприятливі професійні умови у вигляді трива-
лого знаходження у вертикальному положенні, ро-
боти за комп'ютером вказала 21 жінка (23,3%). 

Звернули увагу і на матеріально-побутові умо-
ви, які у всіх жінок були задовільними. З кожною 
жінкою проводилася співбесіда для з'ясування ная-
вності шкідливих звичок до того як вона завагітніла 
або під час теперішньої вагітності. Куріння та вжи-
вання спиртних напоїв до настання теперішньої 
вагітності відмічали 24 жінки (26,6%). Жительками 
міста виявилися 74 жінки (82,3%), жительками сіль-
ської місцевості – 16 (17,7%). 

Перенесені екстрагенітальні захворювання були 
представлені переважно гострими респіраторними 
захворюваннями – 36 жінок (40%), хронічний тонзи-
літ мали 8 жінок (8,8%), анемію – 9 (10%), пієлонеф-
рит – 3 (3,3%), соматоформна вегетативна дисфун-
кція нервової системи – 33 (36,6%), ожиріння –  
1 (1,1%). Приймаючи до уваги отримані данні, мож-
на зробити висновок, що у роділь з ДРД частіше за 
все зустрічалися гострі респіраторні захворювання, 
вегетативна дисфункція нервової системи. 

Затримка становлення менструальної функції 
відмічена у 6 жінок (6,6%), порушення менструаль-
ного циклу (альгодисменорея, аномальні маткові 
кровотечі) зустрічалися у 10 роділь (11,1%). Запа-
льні захворювання статевих шляхів перенесли  
9 жінок (10%), у 11 роділь (12,2%) виявлено пору-
шення цілісності епітелію шийки матки, які були 
проліковані ще до настання теперішньої вагітності. 

Обтяжений акушерський анамнез зустрічався  
у 16 жінок (17,7%), причинами якого були переваж-
но самовільні та штучні аборти. Під час аналізу 
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особливостей плину даної вагітності загроза пере-
ривання зустрічалася у 17 (18,8%) жінок, плацен-
тарна дисфункція – у 12 (13,2%). 

Роділлі з ДРД найчастіше мали 0 (першу) групу 
крові – 54 жінки (60%), А (друга) та В (третя) зустрі-
чалися з однаковою частотою – у 30 (33,3%), АВ 
(четверта) – зустрічалась у 6 (6,6%). Резус-
позитивний фактор крові мала 81 жінка (90%), ре-
зус-негативний тип крові зустрівся у 9 (10%) роділь. 

Зріст жінок даної групи склав в середньому 
168,2±5,7 см. Середня маса тіла – 69,5±3,2 кг. Па-
тологічну вагу під час вагітності набрали 8 (8,8%) 
жінок. Окружність живота перед пологами складає 
101,3±2,1 см, висота дна матки – 35,0±1,4 см. Ано-
малії таза виявлені у 2 роділь (2,2%) у вигляді за-
гальнозвуженого (1) та поперечнозвуженого (1). 

Вагітність у всіх жінок буда одноплодною, пе-
редлежання – головне. Патологічний прелімінар-
ний період більш ніж 12 годин спостерігався у 
11жінок (12,2%). У 31 вагітних (34,4%) була відсут-
ня готовність організму до пологів, тобто була 
«незріла» шийка матки, «дозріваюча» виявлена у 
16 (17,7%), «зріла» – у 33 (36,6%). 

 Несвоєчасне вилиття навколоплідних вод спо-
стерігалося в 67,5% випадків, з них передчасний 
розрив плодових оболонок – у 4 роділь (4,4%), ран-
нє вилиття амніотичної рідини – у 14 (15,5%). Пло-
ский плідний міхур визначався у 5 (5,5%) роділь, в 
зв’язку з чим була проведена амніотомія з почат-
ком регулярної родової діяльності при відкритті 
маточного зіва на 3.1+0.8 см. Тривалість безводно-
го періоду в основній групі склала 9,9±2,3 години, в 
контрольній – 3,5±1,7. 

Аналіз клінічної картини перебігу пологів у ро-
діль з ДРД продемонстрував, що основною скар-
гою роділь було наявність болючих скорочень. Біль 
виникала унизу живота та ірадіювала в крижову та 
поперекову область. Пацієнтки вели себе неспокій-
но, кричали, метушились, ставали неконтрольова-
ними, неадекватно реагували на спробу акушерсь-
кого обстеження, у всіх було виражене психоемо-
ційне збудження, страх перед пологами, відсут-
ність впевненості в їх успішному закінченні. Гіпере-
мія шкіри обличчя та підвищення пітливості відмі-
чалося у 21 роділь (23,3%), у 7 (7,7%) роділь ви-
значалась тахікардія, підвищувався артеріальний 
тиск. Пальпаторно матка була витягнута та щільно 
охоплювала плід. Через гіпертонус нижнього сег-
менту було важко визначити передлежачу частину. 
Звертала на себе увагу відсутність притискання 
головки плода до входу у малий таз у тих, хто на-
роджує вперше, не дивлячись на невелику перед-
бачувану масу плода та нормальні розміри таза 
матері. Поза переймами тонус матки майже не 
зменшувався. У 5 роділь (5,5%) відмічалась за-

тримка сечовиділення, не зважаючи на відсутність 
симптомів притискання уретри. 

При вагінальному дослідженні через 4,2±1,2 
години від початку пологової діяльності відміча-
лось незначне згладжування шийки матки, але краї 
маткового вічка були щільними, погано розтягува-
лися, під час скорочень матки вони потовщува-
лись, а відкриття цервікального каналу не збільшу-
валося. 

Тривалість пологів до початку лікування в ос-
новній групі коливалася від 4 до 10 годин, в серед-
ньому – 5,8±0,9 години. Частота перейм за 10 хви-
лин до лікування дорівнювала 5,1±0,5. 

Клініко-гістерографічне дослідження проведе-
но у всіх роділь основної групи до початку лікуван-
ня ДРД та після його застосування для визначення 
ефективності терапії. Слід відзначити, що до по-
чатку лікування скоротливу діяльність матки відмі-
чали у 69 роділь – при відкритті маткового вічка на 
2–4 см (латентна фаза пологів) та у 21 пацієнтки – 
при відкритті маткового вічка на 5–6 см (активна 
фаза пологів). 

Вивчення скоротливої діяльності матки при 
ДРД показало значну кількість варіантів гістерогра-
фічних картин. Аналіз гістерограм продемонстру-
вав наступну патологію: у 37 роділь (41,1%) вияв-
лено порушення координації між правою та лівою 
половинами матки, при цьому особистий ритм ско-
рочень мав як правий так і лівий маточний кут, а 
домінанта скорочень за амплітудою та тривалістю 
змістилися в тіло матки (горизонтальна форма 
ДРД). У решти жінок переважала домінанта нижніх 
відділів (тіла та нижнього сегменту) матки за інтен-
сивністю, тривалістю та частотою скорочень 
(вертикальна форма ДРД). Серед проаналізованих 
гістерограм з явищами «горизонтальної» та 
«вертикальної» дискоординації тільки на 2 були 
тотальні скорочення матки, на решті гістерограм 
скорочення мали сегментарний характер. Клініко-
гістерографічнє дослідження дозволило віднести 
вказаний характер патології контрактильної функції 
міометрію до ДРД другого ступеню (спастична сег-
ментарна дистоція) [9]. При цьому варіанті є мож-
ливість корекції порушень скорочувальної діяльно-
сті матки. Гістерографічні картини, з тотальною 
дистоцією мали місце у 3 роділь, що стало пока-
занням до кесарського розтину. 

Під час аналізу гістерограм роділь основної 
групи до початку лікування були виявлені дискоор-
диновані скорочення у вигляді домінування по три-
валості та амплітуді скорочень нижнього сегменту; 
різкого підвищення тонусу матки з дуже коротким 
розслабленням. Поєднання кількох видів дискоор-
динованих маткових скорочень мало місце у  
7 (7,7%) роділь. 
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Відсутність «потрійного низхідного градієнта» 
хвилі маткових скорочень і реципрокних співвідно-
шень між верхніми та нижніми відділами матки 
(при відкритті шийки матки більше 4 см), наявність 
яких при фізіологічних пологах обов’язкова, відмі-
чено у 11 (12,2%) жінок. 

Тривалість та амплітуда скорочень були макси-
мальними у нижньому сегменті та мінімальними в 
області правого трубно-маткового кута. Найбільша 
маткова активність відмічалася в області нижнього 
сегменту, що складало передумови для спастично-
го скорочення м’язів нижнього сегменту та клінічно 
проявлялось в уповільненні розкриття шийки мат-
ки. Проведений аналіз показав, що скорочення в 
області нижнього сегменту при ДРД починаються 
на 8,9±1,2 с раніше, ніж на дні та на 2,4±0,7 с рані-
ше, ніж в тілі матки. 

Обговорення отриманих результатів. Таким 
чином, при вивченні скорочувальної функції матки 
у роділь з ДРД виявлено порушення тривалості, 
частоти та амплітуди скорочень, підвищення ско-
рочень нижнього сегменту у порівнянні з аналогіч-
ними показниками при фізіологічних пологах [6, 
11]. Клінічно це проявлялося посиленням болю при 
скороченнях матки, уповільненням розкриття ший-
ки матки та відсутністю просування передлежачої 
частини плода вздовж родового каналу. На гістеро-
грамах було визначено перейми неправильної 
форми (40%), з низькою амплітудою (19%), зміна 
координації маткових скорочень (9%). 

За даними УЗД були визначені різна товщина 
міометрію в тілі матки та в нижньому сегменті в 
основній та контрольній групах (1,9±0,2 мм та 
2,8±0,3 мм відповідно), порушення гемодинаміки в 
маткових артеріях та матково-плацентарного кро-
вообігу за даними доплерометрії у кожної другої 
жінки з ДРД [12]. 

Всі перелічені патологічні зміни свідчать про 
необхідність проведення корекції порушень скоро-
чувальної функції матки. Дослідження показали, 
що в клінічній підгрупі, де корекція пологової діяль-
ності проводилась згідно з наказом МОЗ України 
№ 676, від 31.12.2004p. [7] був найнижчій рівень 
кесарева розтину – 33,3%. В групі, де корекція ДРД 
проводилась за допомогою епідуральної анестезії, 
відсоток частоти кесарева розтину досяг 66,7%. В 
групі, де корекцію ДРД проводили за допомогою 
препарату, діючою речовиною якого є фосфатиди-
лхолін, кількість пологів, що завершились операти-
вним втручанням була 40%. Враховуючи данні пар-
тограм роділь основної групи, в яких пологи закін-
чились фізіологічним шляхом, можна сказати, що 
при використанні ФХ у роділь зменшилась частота 
виникнення ранніх та пізніх децелерацій.  

Стан новонародженого в різних клінічних гру-
пах був наступним: у 100% вагітних контрольної 

народилися живі доношені немовлята з оцінкою за 
шкалою Апгар 9-10 балів. При традиційному ліку-
ванні ДРД в задовільному стані (8–9 балів за шка-
лою Апгар) народилося 76,7% новонароджених, 
при застосуванні реґіонарної анестезії – 66,7%, при 
використанні ФХ – 83,3%. 

Таким чином, за результатами клініко-інстру-
ментального обстеження жінок з ДРД в пологах 
було визначено, що це були переважно першоро-
діллі з несприятливими професійними умовами, 
підвищеним емоційним навантаженням, шкідливи-
ми звичками, обтяженим акушерсько-гінекологіч-
ним анамнезом, які страждали на вегетативні роз-
лади, мали плацентарну дисфункцію, загрозу неви-
ношування з відсутністю готовності організму до 
пологів, частим несвоєчасним розривом плідного 
міхура.  

Скоротлива діяльність матки у роділь з ДРД 
проявлялася у вигляді порушення «потрійного низ-
хідного градієнта» за типом гіпертонусу нижнього 
сегмента матки, нерегулярності скорочень, змен-
шення тривалості періоду релаксації матки, підви-
щеного тонусу різних частин міометрія, комплексів 
дискоординованих скорочень (подвійний, потрій-
ний ритм скорочень), змінення їх частоти, знижен-
ня амплітуди. Вершина гістерографічної кривої 
часто була представлена не пікоподібним закруг-
ленням, а плато з нерівними, зубчастими контура-
ми. При порівнянні «горизонтальної» та «верти-
кальної» дискоординації найбільш несприятливою 
для прогнозу пологів була підвищена активність 
нижніх відділів матки, тобто «вертикальна» диско-
ординація, при якій скорочення тіла чи нижнього 
сегменту переважали над скороченнями верхніх 
відділів за амплітудою та тривалістю [5]. 

Клінічно-інструментальні дослідження довели 
високу ефективність використання фосфатидилхо-
ліну в комплексній терапії ДРД в порівнянні з існую-
чими методами за рахунок нормалізації пологової 
діяльності, покращення стану роділлі та стану пло-
да, зниження відсотку оперативних втручань, змен-
шення кількості перинатальних ускладнень 

Висновки. За результатами клініко-інстру-
ментального дослідження роділь з дискоордина-
цією родової діяльності визначені фактори ризику 
розвитку ДРД, доведена ефективність використан-
ня фосфатидилхоліну в її комплексній терапії.  

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується оцінити біохімічні показники 
скоротливої функції міометрію при використанні 
різних видів її корекції. Визначити рівень катехола-
мінів (адреналіну і норадреналіну) в плазмі крові у 
роділь у першому періоді пологів, до і на тлі прове-
дення різних видів корекції дискоординованої поло-
гової діяльності. 
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УДК 618.5: 615.832  
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ДИСКООРДИНАЦИЕЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Звягина Н. Ю., Лазуренко В. В. 
Резюме. Дискоординация родовой деятельности занимает одно из первых мест среди аномалий 

сократительной деятельности матки с частотой травматических осложнений со стороны матери и плода, 
при этом частота кесарева сечения составляет от 10 до 30%, дистресс плода равен 35%. Отсутствие 
критериев прогнозирования, невозможность определения групп беременных, которым угрожает развитие 
дискоординации родовой деятельности, вынуждают акушеров-гинекологов разрабатывать клинико-
диагностические критерии с поиском и изучением новейших терапевтических возможностей регуляции 
аномалий сократительной деятельности матки. 

Целью нашего исследования стало изучение причин дискоординации родовой деятельности и воз-
можностей ее терапии по результатам клинико-инструментального обследования женщин с нарушением 
сократительной функции матки. Было обследовано 90 женщин с дискоординацией родовой деятельно-
сти и 30 женщин с физиологическим течением родов (контрольная группа). В зависимости от метода ле-
чения дискоординации родовой деятельности роженицы были разделены на три клинические подгруппы: 
I – с традиционной коррекцией дискоординации родовой деятельности согласно приказам МЗ Украины,  
II – для лечения дискоординации родовой деятельности проводилась эпидуральная анестезия, III – для 
коррекции дискоординации родовой деятельности применяли фосфатидилхолин (Биолек, Украина). 

В I клинической подгруппе был самый низкий уровень кесарева сечения – 33,3%, во II подгруппе про-
цент частоты кесарева сечения достиг 66,7%, в III подгруппе, где коррекцию дискоординации родовой 
деятельности проводили с помощью препарата, действующим веществом которого является фосфати-
дилхолин, количество родов, которые завершились оперативным вмешательством, равнялась 40%. 
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Таким образом, проведенное исследование доказывает высокую эффективность использования 
фосфатидилхолина в комплексной терапии дискоординации родовой деятельности в сравнении с суще-
ствующими методами за счет нормализации родовой деятельности, улучшения состояния роженицы и 
состояния плода, снижения процента оперативных вмешательств, уменьшения количества перинаталь-
ных осложнений. 

Ключевые слова: дискоординация родовой деятельности, фосфатидилхолин. 
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Results of Clinical and Instrumental Examination and Treatment  
of Women with Discoordinated Labor  
Zviahina N. Yu., Lazurenko V. V. 
Abstract. Discoordinated labor occupies one of the first places among the anomalies of the uterus contrac-

tile activity because of the frequency of traumatic complications on the part for a mother and a fetus. In this case 
the frequency of cesarean section is from 10 to 30% and the fetus distress is 35%. The lack of prediction crite-
ria, the impossibility of identifying groups of pregnant women, threatening the development of discoordinated 
labor make obstetricians and gynecologists develop clinical and diagnostic criteria with the search and study of 
the newest therapeutic options for regulation of anomalies of the uterus contractile activity. 

The purpose of our study was to study the causes of discoordinated labor and the possibilities of its thera-
peutic treatment based on the results of clinical and instrumental examination of women with a violation of con-
tractile function of the uterus. 

Material and methods. We examined 90 women with discoordinated labor (main group) and 30 women with 
physiological course of labor (control group). The average age of women in the main group was 26.5 ± 3.2 
years, in the control group the average age was 23.4 ± 2.3 years.  

Depending on the method of treatment of discoordinated labor women were divided into three clinical sub-
groups: the 1st group included women with the traditional correction of discoordinated labor in accordance with 
the orders of the Ministry of Health of Ukraine; the 2nd group had women who were performed epidural anesthe-
sia for the treatment of discoordinated labor; and the 3rd group encompassed women who were given Phos-
phatidyl Choline for correction of discoordinated labor (Biolik, Ukraine). 

Results and discussion. To determine the causes of discoordinated labor development, we analyzed the so-
matic and obstetric clinical records of women, parity, the presence of occupational and domestic hazards, pa-
rameters of their partograms, the rate of the womb opening, the results of hysterography and cardiotocography. 

While studying the uterus contractile function in women with discoordinated labor, we revealed the violation 
of duration, frequency and amplitude of contractions, the reduction of the lower segment contradictions in com-
parison with similar indices in physiological delivery. It clinically was manifested by increased pain in the uterus 
contractions, slowing of the cervix opening and the lack of moving of the lying part of the fetus along the birth 
canal. Histerograms showed irregular contradictions (40%), with low amplitude (19%), and changes in the coor-
dination of uterine contractions (9%). The ultrasound data detected different thickness of myometrium in the 
body of the uterus and in the lower segment in the main and control groups (1.9 ± 0.2 mm and 2.8 ± 0.3 mm, 
respectively). According to doplerometry there was a violation of hemodynamics of uterine arteries and uterine-
placental blood flow in each second woman with discoordinated labor. 

The 1st clinical subgroup had the lowest level of cesarean section which was 33.3%; the percentage of ce-
sarean section reached 66.7% in the 2nd group; in the third group, where the correction of the discoordinated 
labor was carried out with the drug, the active substance of which is Phosphatidyl Choline, the number of births, 
which resulted in surgical intervention, equaled 40%. 

Conclusion. Thus, the study proved the high efficiency of using Phosphatidyl Choline in the complex therapy 
of discoordinated labor in comparison with existing methods at the expense of normalization of labor activity, 
improvement of the condition of the woman and the state of the fetus, a decrease in the percentage of surgical 
interventions, and a decrease in the number of perinatal complications. 

Keywords: discoordinated labor, Phosphatidyl Choline. 
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На території України поширені різні види бур’я-
нистих рослин з алергенними властивостями. Най-
поширеніші в цілому світі клінічно значущі алерге-
ни бур’янів наявні в пилках полину, амброзії, лобо-
ди, подорожнику, кураю поташевому. Алергія до 
пилку бур’янів вважається пізньою хвилею поліно-
зу, що триває від другої половини літа і до перших 
заморозків. Сезонний алергічний риніт або поліноз 
виявляється чіткою щорічною сезонністю симпто-
мів алергічного риніту та кон'юктивіту, харчовою 
сенсибілізацією, метеозалежністю, що суттєво зни-
жує якість життя пацієнтів. На сьогодні єдиним ме-
тодом етіопатогенетичного лікування сезонної 
алергії є алергенімунотерапія, ефективність якої 
напряму залежить від правильно діагностованого 
причинного алергену.  

Проаналізовано регіональні особливості проя-
вів алергії до пилку бур’янів із урахуванням клініч-
них симптомів, застосуванням шкірних проб, моле-
кулярної алергодіагностики. Визначено, що біль-
шість пацієнтів були полісенсибілізованими і де-
монстрували позитивні шкірні тести до полину та 
амброзії у поєднанні з алергенами кліщів домаш-
нього пилу, трав, дерев тощо. Виявлені регіональні 
особливості сенсибілізації до пилку різних бур’янів. 
Позитивні шкірні проби до полину виявлялись в 1,2 
рази частіше серед пацієнтів західних областей 
порівняно з центральним і східним регіонами. Що-
до сенсибілізації до амброзії, то вона, навпаки, в 
3,2 рази частіше спостерігалася серед пацієнтів 
Центрального регіону порівняно із Західним і в 1,3 
рази більше серед пацієнтів Східного порівняно із 
Центральним регіоном. Дані компонентної діагнос-
тики підтверджували результати шкірних проб у 
середньому в 94,8% (полин) і 90,9% (амброзія) 
випадків. Відповідно до результатів молекулярних 

досліджень проведена сублінгвальна алергеніму-
нотерапія упродовж 2 років. Специфічне лікування 
отримували 280 пацієнтів Західного, Центрального 
та Східного регіонів України, які склали основну 
групу дослідження та 90 осіб становили контроль-
ну групу дослідження і отримували лише симпто-
матичну терапію. У пацієнтів, які приймали сублінг-
вальну алерген-імунотерапію визначено зниження 
показників за візуальною аналоговою шкалою 
(p<0,05) порівняно з пацієнтами, які приймали сим-
птоматичну терапію. У дослідженні визначено, що 
використання сублінгвальної алергенімунотерапії 
зі стандартизованими медичними алергенами при 
сезонному алергічному риніті у пацієнтів різного 
віку є ефективним і безпечним методом лікування 
та дозволяє швидко контролювати стан і покращу-
вати якість життя пацієнтів. 

Ключові слова: полин, амброзія, молекулярна 
діагностика, візуальна аналогова шкала, ефектив-
ність сублінгвальної алерген-імунотерапії. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є частиною НДР 
кафедри клінічної імунології та алергології Львівсь-
кого національного медичного університету імені 
Данила Галицького «Прогнозування розвитку віру-
сіндукованих фенотипів алергічних хвороб з персо-
ніфікацією їх діагностики та лікування», № держав-
ної реєстрації 0118U000110; та кафедри педіатрії 
№ 1 НМАПО імені П. Л. Шупика «Особливості фор-
мування захворювань алегічного генезу у дітей 
різного віку та можливості їх профілактики та ліку-
вання», № державної реєстрації0111U002801. 

Вступ. На території України налічується понад 
1,5 тис. видів бур’янистих рослин. Вони не лише 
значно засмічують сільськогосподарські угіддя – 



 Медичні науки 

 136 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 

деякі з них володіють значними алергенними влас-
тивостями. Алергія до пилку бур’янів вважається 
пізньою хвилею полінозу, що починається, зазви-
чай, у другій половині літа (кінець липня-серпень) і 
триває аж до перших заморозків [1, 2]. Найпошире-
ніші в цілому світі клінічно значущі алергени бур’я-
нів наявні в пилках полину, амброзії, лободі, подо-
рожнику, кураю поташевому [3, 4]. 

Незважаючи на значне поширення і алергенні 
властивості пилків цих бур’янистих рослин, даних 
щодо розповсюдженості сенсибілізації, викликаної 
амброзією і полином в Україні небагато. Натомість, 
розвиток молекулярної діагностики сьогодні дає 
можливість чітко визначити головний (мажорний) 
алерген пилку бур’янів і на цій основі запропонува-
ти пацієнту персоніфікований вибір алерген-
імунотерапії з прогнозом її ефективності [2, 6, 7, 8]. 

Мета роботи. Проаналізувати  ефективність 
сублінгвальної алерген-імунотерапії (SLІТ) після  
2-х років лікування в осіб різного віку з пилковою 
алергією, враховуючи порівняльну характеристику 
особливостей сенсибілізації до бур’янів у пацієнтів 
Центрального, Західного та Східного регіонів  
України. 

Maтеріал та методи дослідження. Дане кого-
ртне проспективне дослідження проведено протя-
гом трьох років (починаючи з вересня 2014 року) 
на кафедрі педіатрії № 1 Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
Національній дитячій лікарні "ОХМАТДИТ" і дитячій 
поліклініці "ОХМАТДИТ" у Києві; кафедрі клінічної 
імунології та алергології Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 
та Львівському регіональному медичному центрі 
клінічної імунології та алергології, кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини № 2 та медсестрин-
ства Харківського національного медичного універ-
ситету, наукового медичного центру "Ваш лікар", м. 
Харків, медичного центру "Екомед", м. Харків. 

Обстежено 2050 пацієнтів віком від 3 до 65 
років, з них 820 (40%) – Центрального (Київська, 
Вінницька, Чернігівська області), 580 (28,3%) –  
Західного (Львівська, Тернопільська, Івано-
Франківська, Волинська області), 650 (31,7%) Схід-
них (Харківська, Сумська, Полтавська області)  
регіонів України. Критеріями виключення були:  
серйозна та/або неконтрольована БА, діти/дорослі, 
які попередньо отримували SLIТ; діти/дорослі, які 
мали протипоказання до SLIТ. Критеріями вклю-
чення були: вік від 3 до 65 років, клінічний діагноз 
АР інтермітуючий та/або БА інтермітуюча, контро-
льована, визначені відповідно до критеріїв ICON 
(2012) та GINA(2014), сенсибілізація до екстрактів 
алергенів амброзії і полину (згідно з даними дос-
ліджень SPT). 

Обраним пацієнтам проводились загальні ла-
бораторні та інструментальні дослідження, шкірні 
прик-тести екстрактами алергенів (Diater, Іспанія) 
[4], визначення загального сироваткового і специ-
фічних IgE методом імуноферментного аналізу з 
використанням тест систем «Euroimmun». Для ви-
явлення видоспецифічних компонентів алергенів 
використовували імунофлюоресцентний метод 
ImmunoCAP (ThermoScientific, Uppsala, Швеція). 
Матеріалом дослідження була сироватка крові. 

Дворічний курс імунотерапії проводили з вико-
ристанням сублінгвальних алергенів Artemisia та 
Ambrosia Діатер, Іспанія. Протягом періоду спосте-
реження планували 4 відвідування алерголога на 
рік, а при необхідності – додатковий контрольний 
візит. 

Оцінка ефективності SLІТ проводилась з вико-
ристанням бальної візуальної аналогової шкали 
(Visual analog scale (VAS)), що включала 5 індексів 
АР та БА: риніт, ринокон’юнктивіт, свистяче дихан-
ня, чихання, свербіж і кашель. Градація балів була 
наступною: «0» балів – «0» симптомів, 1 бал – міні-
мальні симптоми, 2 бали – легкі симптоми, 3 ба-
ли – симптоми середньої тяжкості, 4 бали – тяжкі 
симптоми. 

Контрольна групу складали особи з АР та/або 
БА, сенсибілізацією до амброзії, полину, які отри-
мували тільки симптоматичне лікування. 

Дослідження було проведене відповідно до  
7-го перегляду принципів Гельсінської декларації 
прав людини (2013). Від пацієнтів/або батьків було 
отримано інформаційну згоду. 

Статистичний аналіз проводився за допомогою 
програм Microsoft Excel та Statisticа. Отримані ре-
зультати статистично оцінювали за t-критерієм 
Стьюдента. Достовірними вважались відмінності 
при р<0,05 (95,5%). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Серед 580 пацієнтів Західного регіону позитивні 
прик-тести (SPT) виявлені у 557 (96,0%) осіб, з 
яких у 195 (35,0%) – моносенсибілізація до кліщів 
домашнього пилу (КДП), суміші весняних дерев 65
(11,6%), суміші трав 56 (10,05%),кота 25 (4,48%), 
Alternaria alternata 20 (3,59%) і не виявлено моно-
сенсибілізації до собаки. Моносенсибілізація до 
полину виявлена у 25 (4,48%) осіб, до амброзії 28 
осіб (5,02%). У той же час більшість – 404 (72,5%) 
пацієнтів були полісенсибілізованими і демонстру-
вали різні варіанти сенсибілізації. Серед полісен-
сибілізованих осіб позитивні SPT до полину вияв-
лені у 67 (16,6%), до амброзії – 26 (6,4%), з них 
комбінована сенсибілізація до двох видів бур’янів 
виявлена у 15 (16,1%) пацієнтів. Таким чином, у 
пацієнтів Західного регіону сенсибілізація до поли-
ну виявлена у 71 (12,7%) осіб. Щодо амброзії, то 
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позитивні SPT були у 28 (5,0%) осіб, причому, біль-
шою мірою серед полісенсибілізованих. Цікаво, що 
моносенсибілізація до амброзії виявлена у  
2 (100,0%) дітей – переселенців з Криму, а полісен-
сибілізація виявлялась лише серед дорослих осіб з 
числа корінних мешканців. 

Серед 820 пацієнтів Центрального регіону по-
зитивні SPT виявлені у 794 (96,8%) осіб, з яких у 
248 (31,2%) – моносенсибілізація до КДП 83 
(33,5%), суміші весняних дерев 57 (22,9%), Alter-
naria alternata 53 (21,4%), суміші трав 36 (14,5%), 
кота 14 (5,6%). Моносенсибілізація до полину вияв-
лена у 2 (0,7%) осіб, до амброзії у 3 осіб (1,1%). 
Відповідно, полісенсибілізація у різних комбінаціях 
екстрактів алергенів склала 546 (68,8%) осіб. Се-
ред полісенсибілізованих осіб позитивні SPT до 
полину мали 84 (15,4%) пацієнта, до амброзії – 124 
(22,7%), з них комбінована сенсибілізація до двох 
видів бур’янів була в 30 (14,4%) осіб. Загалом у 
пацієнтів Центрального регіону сенсибілізація до 
полину виявлена у 86 (10,8%), до амброзії – у 127 
(16,0%). Причому, позитивні SPT до амброзії біль-
шою мірою спостерігались серед полісенсибілізо-
ваних осіб з числа місцевих мешканців і без віко-
вих особливостей.  

Серед 650 пацієнтів Східного регіону позитивні 
SPT виявлені у 619(95,3 %) осіб, з 
яких у 130 (21,09%) – моносенси-
білізовані до КДП, 84 (13,7%) до 
суміші весняних дерев, 40(6,5%) 
до суміші трав, кота 15 (2,4 %), 
Alternaria alternate 26 (4,3%). Мо-
носенсибілізація до полину вияв-
лена у 123 (20,2%) осіб, до амбро-
зії 66 осіб (10,7%). Відповідно, 
полісенсибілізація у різних комбі-
націях екстрактів алергенів визна-
чалась у 492 (79,6%) пацієнтів. 
Серед полісенсибілізованих осіб 
позитивні SPT до полину мали 
199 (32,3%) пацієнта, до амбро-
зії – 133 (21,5%), з них комбінова-
на сенсибілізація до двох видів 
бур’янів була у 180 (29,2%) осіб. 
Загалом у Східному регіоні най-
більший контингент полісенсибілі-
зованих визначався серед пацієн-
тів середнього віку, та складав 
31±4,5 років.  

Для подальшого вивчення 
відібрано: 105 осіб з Київської 
області (66 (62,8%) дітей і 39 
(37,2%) дорослих), 80 осіб із 
Львівської області (24 (30,0%) 
дітей і 56 (70,0%) дорослих),  

95 осіб із Харківської області (46(48,4%) дітей і  
49 (51,6%) дорослих). Характеристика досліджува-
них груп подана в Таблиці 1.  

При порівнянні особливостей сенсибілізації до 
пилку бур’янів серед пацієнтів Західної, Централь-
ної та Східної України, ми виявили, що позитивні 
SPT до полину виявлялись у 1,2 разів частіше се-
ред пацієнтів західних областей порівняно з 
центральними та східними. Щодо сенсибілізації до 
амброзії, то вона, навпаки, була в 3,2 разів біль-
шою серед пацієнтів Центрального регіону порівня-
но із Західним та в 1,3 рази більше серед пацієнтів 
Східного регіону порівняно з Центральним. У разі 
комбінованої сенсибілізації двома видами бур’янів 
серед полісенсибілізованих осіб, то вона частіше в 
1,12 рази зустрічалась серед пацієнтів Західного 
регіону та в 1,22 рази серед пацієнтів Східного ре-
гіону порівняно з Центральним. Звертає також ува-
гу те, що у Центральному та Східному регіонах 
сенсибілізація до амброзії виявлялась частіше се-
ред полісенсибілізованих місцевих мешканців без 
вікових особливостей, а серед пацієнтів Західного 
регіону – моносенсибілізація була лише серед ді-
тей з числа переселенців з Криму, натомість, полі 
сенсибілізація – лише у місцевого дорослого насе-
лення. 

Таблиця 1 – Характеристика досліджуваних груп 

Показник 
Група І 

Контрольна 
група Центральний  

регіон 
Західний  

регіон 
Східний  
регіон 

Кількість осіб 105 80 95 90 

Стать, n (%) 
Чоловіки 
Жінки 

  
66 (60,8%) 
39 (39,2%) 

  
46 (57,5%) 
34 (42,5%) 

  
60 (63,3%) 
35 (34,7%) 

  
58 (65%) 
32 (35%) 

Вік (M±m), роки 12,3±2,95 16,5±2,98 18,3±1,25 13,5±3,48 

Клінічні симптоми,  
n(%)* 
риніт 
ринокон’юнктивіт 
алергічна астма 
свистяче дихання 
свербіж 
кашель 
чихання 

  
  

102 (97,1%) 
54 (51,4%) 
8 (7,6%) 
7 (6,6%) 

11 (10,4%) 
60 (57,1%) 
86 (81,9%) 

  
  

77 (96,2%) 
63 (78,7%) 
4 (5,0%) 
3 (3,7%) 

11 (13,7%) 
46 (57,5%) 
66 (82,5%) 

  
  

95(100%) 
87 (92,0%) 
11 (12,0%) 
14 (14,7%) 
17 (18,7%) 
33 (34,7%) 
72 (76,0%) 

  
  

85 (95%) 
65 (65%) 
13 (15%) 

– 
13 (15%) 
58 (65%) 
72 (80%) 

SPT (Ø папули, мм) 
– Полин 
– Амброзія 

  
4,7±2,7 
11,2±3,4 

  
8,2±2,8 
6,7±2,6 

  
8,4±1,3 

12,1 ±2,3 

  
7,2±2,5 
9,7±3,3 

Кількість пацієнтів 
з полісенсибілізаці-
єю (SPT), n (%) 

100 (95,2%) 74 (92,5%) 88(92,63%) 90 (100%) 

Моносенсибіліза-
ція, n (%) 
Амброзія 
Полин 

  
5 (4,8%) 
3 (50,9%) 
2 (49,1%) 

  
6 (7,5%) 
2 (43,8%) 
4 (56,2%) 

  
7 (36%) 

4 (57,14%) 
3 (42,85%) 

– 

Примітка: * – можлива комбінація симптомів. 
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Загалом у Центральному, Західному та Східно-
му регіонах України найчастішим сенсибілізуючим 
алергеном були КДП, в усіх регіонах не виявлено 
осіб з моносенсибілізацією до собаки. Звертає на 
себе увагу те, що поширеність позитивних SPT до 
Alternaria alternata була більшою серед пацієнтів 
центральних областей, а сенсибілізація до трав – 
серед пацієнтів західних та східних областей Украї-
ни. Щодо сенсибілізації до весняних дерев, то пев-
них особливостей між регіонами не виявлено. 

Оскільки серед полісенсибілізованих пацієнтів 
усіх груп дослідження були особи з позитивними 
SPT до полину, амброзії у комбінації з травами, то 
можна було б очікувати хибно позитивні результа-
ти SPT через наявність sIgE до перехресно-
реактивних маркерів профіліну Phlp 12 і полькаль-
цину Phlp 7. Як зазначалось вище, в усіх групах 
дослідження були також пацієнти з комбінованою 
сенсибілізацією до двох видів бур’янів 
(амброзія+полин). Тому для виявлення білків істин-
ної сенсибілізації до полину і амброзії з метою ви-
бору правильної тактики лікування ми запропону-
вали пацієнтам з числа моно- і полісенсибілізова-
них провести алерген-компонентний аналіз. 

Результати показали, що серед 71 пацієнтів 
Західного регіону з позитивними SPT до полину - 
наявність мажорного алергену полину n Art v 1 ви-
явлена у 73 (94,4%) осіб, з них у трьох осіб – у по-
єднанні з іншим мажорним алергеном полину r Art 
v 3 і в семи осіб – ко-сенсибілізація з мажорним 
алергеном амброзії. Водночас, серед 28 пацієнтів з 
позитивними SPT до амброзії, наявність мажорно-
го алергену амброзії r Amb a 1 виявлена у  
24 (85,7%) осіб, з них у семи осіб – в поєднанні з  
n Artv 1. Серед 86 пацієнтів Центрального регіону з 
позитивними SPT до полину наявність істинної 
алергії підтверджена у 80 (93,0%) осіб, з них у 
трьох пацієнтів виявлені дві мажорні молекули по-
лину, а в 17 чоловік – наявність ко-сенсибілізації 
до полину і амброзії. З 127 пацієнтів з позитивними 
SPT до амброзії, істинна алергія підтверджена у 
115 (90,5%) осіб, з яких у 17 – ко-сенсибілізація з 
полином. Щодо Східного регіону, то серед 156 па-
цієнтів з позитивними SPT до полину наявність 
істинної алергії підтверджена у 151 (97,0%), а в 
п’яти пацієнтів виявлені дві мажорні молекули по-
лину r Art v 1 і r Art v 3. Істинна сенсибілізація до 
амброзії підтверджена у 81 (96,4%) пацієнта. У  
19 осіб визначена ко-сенсибілізація до полину і 
амброзії. 

Обговорення отриманих результатів. Таким 
чином, результати компонентної діагностики підт-
верджували результати SPT досліджень і вказува-
ли, що істинна сенсибілізація до полину превалю-
вала у пацієнтів Західних регіонів України, до амб-

розії – у Центральних. Натомість, змішана сенсибі-
лізація була більшою у Східному регіоні, що підт-
верджувалось вищими рівнями ко-сенсибілізації до 
Art v 1 та Amb a 1 – 23,8% порівняно з Централь-
ним (19,7%) та Західним (9,8%) регіонами [1, 2]. 

Відповідно до результатів молекулярних дослі-
джень, імунотерапія застосовувалась до 280 паці-
єнтів Центрального (105 осіб), Західного (80 осіб) 
та Східного (95 осіб) регіонів України, які склали 
основну групу дослідження. Дев´яносто осіб з різ-
них причин і, в першу чергу, через фінансову не-
спроможність відмовились від алерген-імунотерапії 
і приймали симптоматичну терапію. З них 90 осіб 
становили контрольну групу дослідження.  

Аналіз даних VAS показав, що у 1-й групі дослі-
дження після 6 місяців терапії у перший сезонний 
період симптом «Ринокон’юнктивіт» зменшився 
майже вдвічі (1,4±0,8); р<0,05; а після 12 і 24 міся-
ців SLIT дані становили 0,94±0,4 і 0,42±0,1; р<0,01, 
відповідно. Інші симптоми також характеризували-
ся значним зниженням: кашель до початку терапії 
становив 2,4±0,8, що клінічно виявлялося в наяв-
ності середньо тяжких і тяжких симптомів кашлю у 
57,1%, 57,5% та 34,7% пацієнтів всіх регіонів 
(табл. 1) [5, 9]. 

При динамічному спостереженні за проявами 
даного симптому простежувався надійний (р<0,05) 
регрес до 1,5±0,07 через 6 місяців, 0,8±0,4 через 
12 місяців і 0,3±0,2 – через 24 місяці. Відтак, у  
49,5% та 50,0 % осіб до кінця першого року терапії 
виявлено лише легкі симптоматичні прояви кашлю, 
а до кінця 2-го року терапії він майже зник. Рино-
рея, чихання, свербіж слизової оболонки носа і 
очей, свистяче диханнязменшились у всіх пацієн-
тів, які отримували SLIT (табл. 2). Серед осіб І гру-
пи суттєвих відмінностей у ефективності терапії 
між моно- і полісенсибілізованими пацієнтами не 
виявлено (p>0,05). Ефективність лікування SLIT не 
залежала від віку пацієнтів [10]. 

Стосовно контрольної групи пацієнтів, то віро-
гідної різниці показників у симптомах VAS за період 
спостереження не виявлено. 

Висновки. Таким чином, у межах однієї країни 
існують регіональні особливості у поширенні сен-
сибілізації до різних видів бур’янів. Прихована сен-
сибілізація до амброзії все частіше виявляється у 
пацієнтів Західних областей України, ко-
сенсибілізація полин-амброзія частіше у Східному 
регіоні, що пояснює найбільше вираження симпто-
мів полінозу у липні-вересні. Використання SLIT із 
стандартизованими медичними алергенами при 
АР та/ або БА у пацієнтів різного віку є ефективним 
і безпечним методом лікування та дозволяє швид-
ко (протягом перших 6 місяців SLIT) контролювати 
стан і покращувати якість життя пацієнтів.  
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Перспективи подальших досліджень. Для 
покращення якості лікування алергічної патології, у 
тому числі полінозу, рекомендовано впровадження 
алергічного паспорту пацієнта для корекції способу 
життя і персоніфікованого вибору тактики лікуван-
ня з досягненням його максимальної ефективності. 
З профілактичною метою – пацієнтам, для уник-

нення контакту з алергенами, необхідно врахову-
вати регіональні особливості поширення алерген-
них компонентів різних рослин. Для покращення 
якості життя пацієнтів з пилковою алергією в перс-
пективі постає необхідність модифікувати зелене 
довкілля населених пунктів з урахуванням проб-
лем мешканців-алергіків. 

Таблиця 2 – Дані візуальної аналогової шкали пацієнтів 

Симптом 

Основна група  
(n=280) 

Контрольна група  
(n=90) 

До  
лікування 6 місяців 12 місяців 24 місяці До  

лікування 6 місяців 12 місяців 24 місяців 

Ринокон’юктивіт 2,4±1,5 1,4±1,2* 0,94±0,8* 0,42±0,6* 2,4±1,4 2,3±1,3 2,1±0,9 2,1±0,7 

Риніт 2,3±0,9 0,8±0,4* 0,6±0,6* 0,3±0,5* 1,9±0,9 1,5±0,9 2,4±1,3 2,3±1,2 

Свистяче дихання 1,85±1,3 0,6 ±0,6* 0,4±0,4* 0,36±0,6* 1,7±1,3 0,9±0,4 0,8±0,4 1,2±0,9 

Свербіж 0,3±0,9 0,09±0,9 0,05±0,3 0,05±0,2 0,05±0,3 0,05±0,3 0,04±0,2 0,04±0,2 

Чихання 1,9±1,4 1,5±1,09 0,7±0,4* 0,5±0,11* 2,3±1,09 1,4±0,6 1,7±0,6 2,3±0,8 

Кашель 2,4±1,4 1,5±0,07 0,8±0,4* 0,3±0,2* 2,7±1,2 1,5±0,7 1,6±0,4 2,3±0,9 

Примітка: *р<0,05 – достовірна різниця між показниками груп порівняння. 
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УДК 616-022.82-092:612.017]-085.371(477) 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ  
К СОРНЯКАМ В УКРАИНЕ 
Зубченко С., Шарикадзе E., Охотникова Е.,  
Ерёменко Г., Белоус В., Бездетко Т. 
Резюме. На территории Украины распространены различные виды сорных растений с аллергенными 

свойствами. Одни из самых распространенных в мире и клинически значимые аллергены сорняков нахо-
дятся в пыльце полыни, амброзии, лебеде, подорожнике, чертополохе. Аллергия к пыльце сорняков счи-
тается поздней волной поллиноза, который длится со второй половины лета и до первых заморозков. 
Сезонный аллергический ринит или поллиноз проявляется четкой ежегодной сезонностью симптомов 
аллергического ринита и конъюнктивита, пищевой сенсибилизацией, метеозависимостью, что сущест-
венно снижает качество жизни пациентов. На сегодня единственным методом этиопатогенетического 
лечения сезонной аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Эффективность 
АСИТ напрямую зависит от правильно диагностированного причинного аллергена. Проанализированы 
региональные особенности проявлений аллергии к пыльце сорняков с учетом клинических симптомов, 
применением кожных проб, молекулярной аллергодиагностики. Большинство исследованных пациентов 
были полисенсибилизированы и демонстрировали положительные кожные тесты к полыни и амброзии в 
сочетании с аллергенами клещей домашней пыли, трав, деревьев и других аллергенов. Выявлены регио-
нальные особенности сенсибилизации к пыльце различных сорняков. Положительные кожные пробы к 
полыни определялись в 1,2 раза чаще среди пациентов западных областей по сравнению с централь-
ным и восточным регионами. Сенсибилизация к амброзии, наоборот, в 3,2 раза чаще наблюдалась сре-
ди пациентов Центрального региона при сравнении с Западным и в 1,3 раза больше среди пациентов 
Восточного при сравнении с Центральным регионом. Данные компонентной диагностики подтверждали 
результаты кожных проб в среднем в 94,8% (полынь) и 90,9% (амброзия) случаев. Согласно результатам 
молекулярных исследований проведена АСИТ в течение 2 лет. Лечение получали 280 пациентов Запад-
ного, Центрального и Восточного регионов Украины, которые составили основную группу исследования и 
90 пациентов составили контрольную группу и получали только симптоматическую терапию. У пациен-
тов, принимавших АСИТ сублингвально определены более низкие показатели визуально аналоговой 
шкалы (p<0,05) по сравнению с пациентами, которые принимали симптоматическую терапию. Своевре-
менная и правильно проведенная АСИТ стандартизированными медицинскими аллергенами при сезон-
ном аллергическом рините является эффективным и безопасным методом лечения и позволяет быстро 
контролировать состояние и улучшать качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: полынь, амброзия, молекулярная диагностика, визуально аналоговая шкала, эф-
фективность сублингвальной иммунотерапии. 
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Regional Features of Sensitization and the Effectiveness 
 of Sublingual Immutotherapy to Weeds in Ukraine 
Zubchenko S., Sharikadze O., Okhotnikova O.,  
Yeryomenko G., Bilous V., Bezditko T. 
Abstract. Various species of weed plants with allergenic properties are widespread on the territory of 

Ukraine. The most common and clinically important weed plant allergens are present in the pollen of the worm-
wood, ragweed, goosefoot, plantain and Russian thistle. Allergy to the weed plant pollen is regarded as the late 
wave of pollinosis. The latter lasts from the second half of summer (the end of July-August) till the first frosts. 
Seasonal allergic rhinitis, or pollinosis, is revealed by a clear annual seasonal prevalence of symptoms and 
signs of allergic rhinitis and conjunctivitis, food sensitization and weather sensitivity, these disorders significantly 
decreasing the quality of life of patients. 

Material and methods. 2050 patients aged from 3 to 65 years old were examined, of which 820 (40%) – 
Central (Kyiv, Vinnytsya, Chernihiv oblasts), 580 (28.3%) – Western (Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Volyn 
oblasts), 650 (31.7%) of the Eastern (Kharkiv, Sumy) regions of Ukraine. 

Results and discussion. Regional peculiarities of allergy manifestations were analyzed with use of skin 
tests, consideration of clinical symptoms and signs, and molecular allergy diagnosis. Monosensitization most 
commonly occurred to house dust mites, mixtures of spring trees, mixtures of herbs, cats and Alternaria  
alternata. Simultaneously, most patients were polysensitized and demonstrated positive skin prick tests to the 
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wormwood and ragweed. Positive skin tests to the wormwood were revealed 1.2 times more frequently in pa-
tients from the west provinces versus those from the central ones. On the contrary, sensitization to the ragweed 
was observed 3.2 times more commonly in patients from the Central Region and 1.3 times more in patients from 
the East Region versus the Central one. Data of component diagnosis confirmed results of skin tests in 80% of 
cases. According to the results of molecular studies, immunotherapy with allergens was provided during  
2 years. The treatment involved 280 patients from the West, Central and East Regions of Ukraine, who made up 
the treatment group, and 90 cases, who formed the control group. The patients, who were given sublingual aller-
gen immunotherapy, revealed reliably lower values by the visual analogue scale (p<0.05) versus the patients, 
for whom symptomatic therapy was administered. The use of sublingual allergen immunotherapy with standard-
ized medical allergens for allergic rhinitis in patients at different age is an effective and safe method of treat-
ment, which makes it possible to rapidly control the patients’ state and improve their quality of life. For preven-
tive purposes and in order to avoid contact with allergens, it is necessary to take into account regional peculiari-
ties of the spread of allergenic components of various plants. 

Conclusions. In order to improve the quality of life of patients with pollen allergy in future, it is necessary to 
modify the green environment of settlements taking into account the problems of allergic people. 

Keywords: wormwood, ragweed, molecular diagnosis, visual analogue scale, efficacy of sublingual allergen 
immunotherapy. 
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З РОЗВИТКОМ КАРДІОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ 2 ТИПУ  

ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІЙ  
СКОРОТЛИВІЙ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна 

lazidi.katerina@gmail.com 

У статті наведено дані дослідження, присвяче-
ного аналізу факторів, асоційованих з розвитком 
кардіоренального синдрому 2 типу при хронічній 
серцевій недостатності та збереженій скоротливій 
функції лівого шлуночка. 

Було проведено проспективне спостереження 
за 146 особами з хронічною серцевою недостат-
ністю та збереженою фракцією викиду лівого шлу-
ночка.  

Встановлено, що факторами, асоційованими з 
підвищеним ризиком розвитку кардіоренального 
синдрому 2 типу у хворих з хронічною серцевою 
недостатністю є вік хворих старше 55 років та ін-
декс маси тіла більше 32 кг/м2 відповідно (р<0,05). 
Виявлено вірогідний зворотній кореляційний зв’я-
зок між функціональним станом нирок та масою 
тіла у хворих з серцевою недостатністю (r=-0,32, 
р<0,05). 

Доведено збільшення очікуваної частоти – з 
0,2 до 0,48 подій у вигляді хронічної хвороби нирок 
на 100,0 випадків хронічної серцевої недостатності 
при підвищенні ІМТ з 24,9 до більше 30,0 одиниць. 
Серед лабораторних показників вірогідний ризик 
зниження швидкості клубочкової фільтрації у хво-
рих з хронічною серцевою недостатністю отримано 
при більш низькому рівні гемоглобіну та гематокри-
ту (р<0,05). 

Вірогідним фактором ризику кардіоренального 
синдрому 2 типу у хворих з хронічною серцевою 
недостатністю є наявність гіпонатріємії: встановле-
но більшу частоту хворих з гіпонатріємією при зни-
женій до 60 мл/хв/м2 ШКФ – 36,0% проти 24,0% з 
нормальною швидкості клубочкової фільтрації. 
Відносний ризик – 1,47 [1,01-2,14] (р<0,05), шанси – 
1,74 [1,0-3,02] (р<0,05). Зниження рівня натрію мен-
ше 125 ммоль/л підвищує ризик кардіоренального 
синдрому на 47,0 %. 

Встановлено прямий вірогідний кореляційний 
зв’язок між рівнем альдостерону та вмістом креа-
тиніну (r=0,41, p<0,05), зі зворотньою залежністю 
між вмістом альдостерону та швидкості клубочко-

вої фільтрації (r=-0,43, p<0,05). Запропоновано 
математичну модель лінійної регресії взаємозв'яз-
ку між вмістом рroBNP, альдостерону та рівнем 
швидкості клубочкової фільтрації при хронічній 
серцевій недостатності: Альдостерон =68,08-
ШКФ*0,049; NTproBNP=399,35-ШКФ*0,151. 

Ключові слова: хронічна серцева недостат-
ність, кардіоренальний синдром. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР на тему: «Розробити методи профі-
лактики несприятливого перебігу хронічної серце-
вої недостатності з урахуванням генетичного, іму-
но-запального, гормонального статусу та супутньої 
патології», № держ. реєстрації 0116U003038.  

Вступ. Взаємодія нирок та серцево-судинної 
системи є багатогранною та найчастіше вибудову-
ються за механізмом зворотнього зв'язку [1]. При 
хронічній серцевій недостатності (ХСН) розвиток 
реноваскулярної патології є окремою проблемою, 
яка клінічно маніфестує у вигляді хронічної хворо-
би нирок (ХХН) [2, 3]. За даними літератури понад 
50% хворих з СН страждають від порушення функ-
ції нирок, вважається що СН є одним з провідних 
факторів патогенезу ниркової дисфункції [4]. Двос-
торонньо спрямовані взаємовідносини серце – ни-
рки визначено поняттям «Кардіоренальний синд-
ром». До останнього часу не існувало чітко уніфіко-
ваної позиції відносно дефініції кардіоренального 
синдрому. У 2010 році був опублікований погоджу-
вальний документ Cardiorenal syndromes: Report 
from the consensus conference of the acute dialysis 
quality initiative [5]. Дослідники вживають термін 
кардіоренальний синдром як одночасну наявність у 
хворого дисфункції серця і нирок. У вузькому сенсі 
кардіоренальний синдром визначають як погіршен-
ня функції нирок у хворих з ХСН за час госпіталіза-
ції, що сприяє прогресуванню патологічних змін в 
цих органах аж до розвитку їх недостатності.  
При синдромі ХСН внаслідок низького серцевого 
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викиду та/чи значного підвищення венозного тиску 
спостерігається неадекватна перфузія нирок, нас-
лідком чого є розвиток «застійної нирки» [6, 7, 8]. 

Тобто, останнім часом сформувалась уява про 
існування потенційного зв’язку між міокардіальною 
та нирковою функціями, порушення яких опосеред-
ковано різними патофізіологічними механізмами, 
проте сприяє взаємному прогресуванню з виникнен-
ням кардіоваскулярних подій та ниркової недостат-
ності, що спричиняє несприятливий синергічний 
вплив на найближчий та віддалений прогноз [9]. 

Не викликає сумнівів, що хворі з поєднаною 
серцево-судинною та ренальною патологією повин-
ні розглядатись як окрема група. Тому актуальним 
залишається вивчення факторів, асоційованих з 
нирковою дисфункцією у хворих з ХСН, патогене-
тичних механізмів розвитку даного стану, оцінка 
загального прогнозу, а також розробка діагностично-
лікувальних алгоритмів для цієї категорії хворих. 

Мета дослідження – дослідити та оцінити 
фактори, асоційовані з розвитком кардіоренально-
го синдрому 2 типу при ХСН та збереженій скорот-
ливій функції лівого шлуночка. 

Матеріал та методи дослідження. Було про-
ведено проспективне спостереження за 146 особа-
ми з ХСН зі збереженою фракцією викиду лівого 
шлуночка. Серед обстежених було 114 жінок 
(78,0%) та 62 чоловіки (22,0%), середній вік стано-
вив 62,0±12,3 років. 

Всім пацієнтам проводили обов’язкові скринін-
гові методи дослідження. Верифікацію ХСН та ви-
значення функціонального класу проводили з вико-
ристанням критеріїв, рекомендованих Європейсь-
ким товариством кардіологів в 2016 році. 

Поставлені завдання вирішувалися за допомо-
гою клінічних, функціональних, інструментальних і 
лабораторних методів дослідження. Проводилась 
ЕКГ, ЕхоКГ; лабораторні дослідження включали 
визначення загально-клінічних показників, ХС, 
ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, рівня натрію, калію, альдо-
стерону та NTproBNP.  

Визначення NTproBNP в сироватці крові прово-
дили методом імуноферментного аналізу за допо-
могою набору реактивів "ІФА-БЕСТ" (ЗАТ "Вектор-
Бест", Росія). Альдостерон в сироватці крові визна-
чали імуноферментним методом за допомогою 
реактивів Aldosteron ELISA (DRGInstrumentsGmbH, 
Німеччина). Вміст іонів натрію в сироватці крові 
досліджували за допомогою реагентів для фотоме-
тричного визначення (уранілацетатний реагент) 
(DAC – SpectroMed, Молдова). 

Оцінка швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) 
проводилась за формулою Кокрофта-Голта. Зни-
женою функцією нирок вважали випадки, де ШКФ 
складала менше 60 мл/хв/м2. 

Для статистичного аналізу отриманих резуль-
татів використовували пакет програм обробки да-
них загального призначення Statistica for Windows 
версії 7.0 (Stat Soft inc., США). Кількісні показники 
представлені у вигляді середнє±стандартне відхи-
лення. Оцінка ризику настання несприятливої події 
проводилась з врахуванням абсолютного (AR) та 
відносного (RR) ризиків, а також відношення шан-
сів (OR). При р<0,05 розбіжності вважали статис-
тично вірогідними. 

Всі хворі надали інформовану згоду на участь 
в дослідженні. Протокол обстеження був затвер-
джений на засіданні адміністрації ДУ «Національ-
ний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» 
(м. Харків) та складений відповідно до основних 
принципів Гельсінкської декларації з біомедичних 
досліджень. 

Результати дослідження. Отримано асоціа-
цію кардіоренального синдрому 2 типу з віком та 
підвищеним індексом маси тіла пацієнтів (ІМТ). Як 
видно з даних, представлених у таблиці 1, у хво-
рих з ХСН зі зниженою ШКФ (≤60 мл/хв/м2) частіше 
зустрічались особи старшого віку, які страждали 
ожирінням (р<0,05).  

Встановлено вірогідний зворотній кореляцій-
ний зв’язок між функціональним станом нирок та 
масою тіла у хворих з серцевою недостатністю  
(r=-0,32, р<0,05) (рис. 1). 

Таблиця 1 – Співвідношення розвитку кардіореналь-
ного синдрому з віком та ІМТ 

Показник ШКФ збережена 
n=62 

ШКФ знижена 
n=84 р 

Вік (М±SD) 55,2±6,6 59,1±5,1 <0,05 

ІМТ(М±SD) 28,6±5,5 32,9±5,2 <0,05 

Примітка: p – вірогідність різниці показників. 

Рис. 1. Кореляційний зв’язок між ШКФ та ІМТ у пацієнтів 
з ХСН 
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Аналіз частоти випадків зниження ШКФ менше 
60 мл/хв/м2 залежно від ІМТ представлений в таб-
лиці 2. Виявлено зростання очікуваної частоти 
ХХН з 0,2 до 0,48 подій на 100,0 випадків ХСН при 
підвищенні ІМТ від 24,9 до >30,0 умовних одиниць, 
величина ВШ при цьому збільшувалась з 1,0 до 
2,41. Розрахунковий χ2 в тесті Мантеля-Хенцеля 
для лінійного тренду дорівнював 1,34, проте не 
сягав порога достовірності (р=0,24).  

Аналіз лабораторних показників показав, що 
зниження клубочкової фільтрації у хворих з ХСН 
частіше супроводжувалось нижчими показниками 
гемоглобіну та гематокриту (р<0,05) (табл. 3). 

При дослідженні співвідношення зниженої ШКФ 
та рівня натріємії. Першим кроком був аналіз сере-
дніх величин вмісту натрію в групах хворих зі зни-
женою та нормальною ШКФ, що наведено на ри-
сунку 2. 

Встановлено, що у хворих із ШКФ < 60 мл/хв/м2 
частіше (36,0%) виявляється гіпонатріємія (рівень 
Na < 135 ммоль/л), ніж у пацієнтів з нормальною 
ШКФ (24,0%, p,0,05). При цьому відносний ризик 
розвитку гіпонатріємії становить 1,47 [1,01-2,14] 
(р<0,05), відношення шансів – 1,74 [1,0-3,02] 
(р<0,05) (табл. 4). 

Асоціація розвитку кардіоренального синдрому 
з важкою гіпонатріємією наведена в таблиці 5. 
Зниження рівня натрію менше 125 ммоль/л (важка 
гіпонатріємія) порівняно з легкою гіпонатріємією 
підвищує ризик кардіоренального синдрому в 2,7 
рази (відносний ризик 2,66 (р<0,05) та відношення 
шансів 7,64 (р<0,05)). 

Встановлено прямий вірогідний кореляційний 
зв’язок між рівнем альдостерону та вмістом креа-
тиніну (r=0,41, p<0,05) і зворотню залежність між 
вмістом альдостерону та ШКФ (r=-0,43, p<0,05), 
рис. 3, 4. 

При оцінці ролі натрійуретичного пептиду в 
розвитку хронічного кардіоренального синдрому 
при ХСН нами були отримані дані, що свідчать про 
погіршення функції нирок по мірі зростання концен-
трації NTрroBNP у плазмі крові (рис. 5, 6).  

Таблиця 2 – Частота випадків зниження ШКФ менше 
60 мл/хв/м2 у хворих з ХСН залежно від ІМТ 

ІМТ 
Число  
хворих  
з ХХН 

Число 
 хворих  
без ХХН 

Очікувана 
частота ВШ 

18,5-24,9 
n=12 2 10 0,2 1,0 

25,0-30,0 
n=38 8 30 0,27 1,33 

більше 30,0 
n=40 13 27 0,48 2,41 

Всього 
n=90 23 31     

Примітки: ВШ – відношення шансів; ІМТ – індекс маси 
тіла; ХХН – хронічна хвороба нирок. 

Таблиця 3 – Зв’язок розвитку кардіоренального синд-
рому з показниками гемограми 

Показник 
ШКФ  

збережена 
n=62 

ШКФ  
знижена 

n=84 
р 

Еритроцити (М±SD) 4,25±1,41 4,21±1,27 >0,05 

Гемоглобін (М±SD) 131,4±9,81 121,7±8,79 <0,05 

Гематокрит 0,49±0,09 0,47±0,08 <0,05 

ШОЕ (М±SD) 12,7±4,14 13,1±5,18 >0,05 

Лейкоцити(М±SD) 6,78±3,94 6,56±4,14 >0,05 

Примітка: p – вірогідність різниці показників. 

Таблиця 4 – Асоціація зниженої ШКФ та гіпонатріємії 
при ХСН 

Показник АР, % ВР 
[95%ДI] 

ВШ 
[95%ДI] 

ШКФ < 60 мл/хв/м2 
n=62 36,0 1,47 

[1,01-2,14] 
р<0,05 

1,74 
[1,0-3,02] 

р<0,05 ШКФ ≥ 60 мл/хв/м2 
n=84 24,0 

Примітки: АР – абсолютний ризик; ВР – відносний  
ризик; ВШ – відношення шансів; p – вірогідність різниці 
показників. 

Таблиця 5 – Вірогідність асоціації важкої гіпонатріємії 
та розвитку кардіоренального синдрому 

Показник АР, % ВР [ДI,%] ВШ [ДI,%] 

Важка 
 гіпонатріємія 
n=8 

75,0 
2,66 

[1,40-5,05] 
р<0,05 

7,64 
[1,33-43,8] 

р<0,05 Легка 
 гіпонатріємія 
n=39 

28,0 

Примітки: АР – абсолютний ризик; ВР – відносний  
ризик; ВШ – відношення шансів; ДІ – довірчий інтервал;  
p – вірогідність різниці показників. 

Рис. 2. Вміст рівня натрію в групах з нормальною та 
зниженою ШКФ 

Примітка: вірогідна різниця між групами порівняння 
(p<0,05). 
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Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є однією 
з найчастіших причин ХХН, а остання є незалеж-
ним фактором ризику розвитку серцево-судинної 
патології та смертності. Існує чіткий зв'язок між 
зниженням ШКФ та ризиком серцево-судинних 
ускладнень. Враховуючи глобальне зростання про-
відних причин ХХН – цукрового діабету, артеріаль-
ної гіпертензії, ожиріння та ХСН – невпинне збіль-
шення кількості хворих ХХН є свого роду «німою 
епідемією», оскільки часто захворювання нирок є 
«лабораторною знахідкою» під час звертання за 
медичною допомогою внаслідок інших причин [10].  

Обговорення отриманих результатів. З’яв-
ляється все більше фактів про роль ожиріння не 
тільки у розвитку та прогресуванні ХСН, але і у 
ранньому формуванні кардіоренального синдрому 
[11]. Результати нашого дослідження виявили зво-
ротній зв’язок між функціональним станом нирок та 
ІМТ у хворих із ХСН. Крім того ми встановили, що 
зниження ШКФ у цих пацієнтів супроводжується 

зростанням вмісту альдостерону у плазмі крові, 
який на думку деяких авторів може бути незалеж-
ною детермінантою ураження нирок та розвитку у 
них мікроальбумінурії [11, 12]. Отримані нами дані 
свідчать про наявність зв'язку між порушенням 
обміну натрію і розвитком кардіоренального синд-
рому при декомпенсації ХСН. Вони узгоджуються з 
результатами багатьох досліджень, в яких показа-
но, що порушення внутрішньониркового балансу 
між ангіотензином II та NO на фоні прогресування 
ХСН супроводжується погіршенням обміну натрію 
у нирках [13]. Опосередкована нейрогуморальною 
активацією затримка натрію і води нирками призво-
дить до прогресування дисфункції серця, сприяючи 
ще більшому порушенню функції нирок. Виявлене 
нами наростання гіпонатріємії у хворих із ШКФ < 60 
мл/хв/м2 може бути проявом компенсаторної акти-
вації системи аргінін-вазопресину при прогресуван-
ні ХСН і бути раннім маркером гіпоперфузії життє-
во важливих органів, відображаючи несприятливий 

Рис. 3. Кореляційний зв’язок між вмістом креатиніну  
та рівнем альдостерону у пацієнтів з ХСН 

Рис. 4. Кореляційний зв’язок між ШКФ та рівнем  
альдостерону у пацієнтів з ХСН 

Рис. 6. Зв’язок між ШКФ та вмістом NTрroBNP  
у пацієнтів з ХСН 

Рис. 5. Зв’язок між рівнем креатиніну  
та вмістом NTproBNP 
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перебіг захворювання, у тому числі розвиток карді-
оренального синдрому [14]. Про те, що несприят-
ливий перебіг ХСН асоціюється з погіршенням нир-
кової функції, свідчить неухильний ріст концентра-
ції NTрroBNP у обстежених нами хворих. Роль на-
трійуретичних пептидів (НУП) у порушенні функціо-
нального стану нирок на сьогоднішній день вивче-
на не достатньо. Відомо, що зростання рівня НУП 
внаслідок гемодинамічного перевантаження серця 
тормозить реабсорбцію натрію та води, знижуючи 
секрецію реніна та альдостерона. На початкових 
етапах ХСН це сприяє збереженню функції нирок, 
але в подальшому, незважаючи на продукцію НУП, 
розвивається резистентність до їхньої дії. Тобто з 
часом, нефропротективна дія НУП вичерпується, 
що призводить до порушення гемодинаміки у нир-
ках та зниження ШКФ [15]. Таким чином, розуміння 
тонких механізмів взаємозв`язку між ХСН та пору-
шенням функції нирок може стати ключем до пошу-
ку ефективних методів профілактики і лікування як 
ХСН та захворювань нирок. 

Висновки. На основі проведеного дослідження 
нами встановлено, що: 
1. Кардіоренальний синдром 2 типу у хворих з ХСН 

частіше розвивається у хворих старших 55 років 
та ІМТ понад 32 кг/м2 (р<0,05). Існує зворотній 
кореляційний зв’язок між функціональним ста-
ном нирок та масою тіла у хворих із ХСН  
(r=-0,32, р<0,05). 

2. Зниження ШКФ у хворих з ХСН асоціюється з 
нижчими рівнями гемоглобіну та гематокриту 
(р<0,05). 

3. Фактором ризику кардіоренального синдрому  
2 типу у хворих з ХСН є наявність та вираженість 
гіпонатріємії: встановлено вищу частоту хворих з 
гіпонатріємією при ШКФ <60 мл/хв/м2 – 36,0% 
проти 24,0% у осіб з нормальною ШКФ (р<0,05). 

4. Зростання концентрації NTрroBNP та альдосте-
рону плазми крові у хворих із ХСН асоціюється з 
погіршенням функції нирок.  
Перспективами подальших досліджень ста-

не ретельне вивчення патогенетичних механізмів 
розвитку кардіоренального синдрому 2 типу, роз-
робка діагностичної та лікувальної тактики у цієї 
категорії хворих. 
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УДК 616.12-008.46-092:616-056.52:612.392.61 
ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
С РАЗВИТИЕМ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА 2 ТИПА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
И СОХРАНЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  
Лазиди Е. Л., Рудык Ю. С.  
Резюме. В статье представлены данные исследования факторов, ассоциированных с развитием 

кардиоренального синдрома 2 типа при хронической сердечной недостаточности и сохраненной фракци-
ей выброса левого желудочка. 

Было проведено проспективное наблюдение за 146 пациентами с хронической сердечной недоста-
точностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. 

Установлено, что факторами, ассоциированными с риском кардиоренального синдрома 2 типа при 
хронической сердечной недостаточности являются возраст старше 55 лет и индекс массы тела более  
32 кг/м2 (р <0,05). Выявлено достоверную обратную связь между функциональным состоянием почек и 
массой тела у больных с сердечной недостаточностью (r = -0,32, р <0,05). 

Доказано увеличение частоты событий (с 0,2 до 0,48) в виде хронической болезни почек на 100,0 
случаев хронической сердечной недостаточности при повышении ИМТ с 24,9 до более 30,0 единиц. Сре-
ди лабораторных показателей достоверный риск снижения скорости клубочковой фильтрации доказан 
при более низком уровне гемоглобина и гематокрита (р <0,05). 

Достоверным фактором риска кардиоренального синдрома 2 типа у больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью было наличие гипонатриемии: 36,0% против 24,0%. Относительный риск – 1,47 
[1,01-2,14] (р <0,05), шансы – 1,74 [1,0-3,02] (р <0,05). Снижение уровня натрия менее 125 ммоль/л повы-
шало риск развития кардиоренального синдрома на 47,0%. 

Установлена прямую достоверную связь между уровнем альдостерона и содержанием креатинина  
(r = 0,41, p<0,05), с обратной зависимостью между содержанием альдостерона и скорости клубочковой 
фильтрации (r = -0,43, p<0,05). Предложена модель линейной регрессии взаимосвязи между содержани-
ем рroBNP, альдостерона и уровнем скорости клубочковой фильтрации при хронической сердечной не-
достаточности: Альдостерон = 68,08-СКФ * 0,049; NTproBNP = 399,35-СКФ * 0,151. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, кардиоренальный синдром. 
 
UDC 616.12-008.46-092:616-056.52:612.392.61 
Factors Associated with the Development of Cardiorenal Syndrome Type 2  
in Chronic Heart Failure and Preserved Contractional Function of the Left Ventricle 
Lazidi E. L., Rudyk Iu. S.  
Abstract. The purpose of the study was to investigate and evaluate the factors associated with type 2 car-

diorenal syndrome in chronic heart failure and preserved contractional function of the left ventricle. 
Material and methods. The prospective study included 146 people with chronic heart failure and preserved 

contractional function (114 women (78.0%) and 62 men (22.0%), the average age was 62.0 ± 12.3 years). We 
used clinical, functional, instrumental and laboratory methods. Glomerular rate filtration was assessed according 
to the Cockroft-Golt formula. Reduced renal function was considered in cases with glomerular rate filtration less 
than 60 ml/min/m2. 

For statistical analysis we used software Statistica for Windows version 7.0 (Stat Soft inc., USA). Parame-
ters are presented as mean ± standard deviation. The risk assessment for adverse event presents as absolute 
and relative risks and odds ratios; differences were statistically significant with p<0.05. 
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Results and discussion. The obtained results showed that factors associated with a high risk of cardiorenal 
syndrome in patients with heart failure were in the age older than 55 years and body mass index more than  
32 kg/m2, (p<0.05). The probable inverse correlation between kidney function and body mass index in patients 
with heart failure was (r = -0.32, p<0.05). 

The increase in the expected frequency from 0.2 to 0.48 events in the form of chronic kidney disease by 
100.0 cases of chronic heart failure was set by the body mass index when it increased from 24.9 to 30.0 units. 
The laboratory parameters proved that the risk low glomerular rate filtration rate in patients with cardiorenal syn-
drome was obtained at lower level of hemoglobin and hematocrit (p<0.05). 

Hyponatremia was set as probable risk factor for type 2 cardiotrenal syndrome in patients with chronic heart 
failure: 36.0% versus 24.0%, relative risk - 1.47 [1.01-2.14] (p<0.05), odds ratio - 1.74 [1.0-3.02] (p <0.05).  
Reducing sodium levels below 125 mmol/l increased the risk of cardiorenal syndrome by 47.0%. 

Conclusions. The study established direct correlation between the aldosterone and creatinine level (r = 0.41, 
p<0.05), reversed relationship between aldosterone and glomerular filtration rate (r = -0.43, p<0.05). We pro-
pose linear regression model between the content of proBNP, aldosterone and the level of glomerular filtration 
rate in patients with glomerular filtration rate: aldosteron = 68.08-GFR*0,049; NTproBNP = 399.35-GFR * 0.151. 

Keywords: chronic heart failure, cardiorenal syndrome, glomerular rate filtration. 
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During operations in prone position, the hemody-
namics of the patient is influenced by two serious fac-
tors: anesthesia and the position during operation. 
Nonetheless, their influence prediction has not been 
thoroughly studied in modern literature. 

The purpose of the study was to justify the choice 
of anesthesia method for operations on the lumbar 
spine in the prone position. 

Material and methods. The study involved 254 
patients who underwent planned surgery for degen-
erative diseases of the spine. The age of patients was 
between 16 and 77 years (45.8±11.7). There were 
130 men (51.2%) and 124 women (48.8%). Before the 
operation, we examined hemodynamic changes when 
turning the patients to the prone position and chose 
the ones with labile reactions. Intraoperatively, hemo-
dynamic reactions were compared when turning the 
patient to the prone position with spinal anesthesia 
(SА) with 0.5% hyperbaric solution of bupivacaine and 
total intravenous anesthesia (TIVA) based on propofol 
and fentanyl in standard doses. 

Results and discussion. With the initially stable 
blood circulation regime, turning the patients to the 
prone position led to more significant hemodynamic 
changes in SA group than in TIVA group, but these 
changes did not require correction with sympathomi-
metics. We recorded a significant decrease in cardiac 
index and specific peripheral vascular resistance in 
SA group. With the initially labile blood circulation in 
SA group, a decrease in peripheral vascular resis-
tance, cardiac index and stroke volume index in 16 % 
of patients led to a decrease in mean arterial pressure 
below 60 mm Hg. which required the correction of 
hemodynamics with phenylephrine, which was not 
observed in TIVA group. 

Conclusions. Clinical assessment of hemodynam-
ics with a change in body position in the preoperative 
period allowed identifying patients with labile reac-
tions, who manifested a tendency to arterial hyperten-
sion and increase of peripheral vascular resistance. A 
greater risk of this condition occurred in younger indi-

viduals with an increased body mass index. SA inhib-
ited the effects of the sympathoadrenal system more 
than propofol-based TIVA, which led to destabilization 
of hemodynamics in the labile circulation regime, and 
necessitated the introduction of α1-adrenomimetic 
phenylephrine. If a patient has initially labile hemody-
namic response being turned to prone position, prefer-
ence should be given to intravenous anesthesia 
based on propofol and fentanyl. 

Keywords: hemodynamics, spine surgery, spinal 
anesthesia, intravenous anesthesia, prone position. 

 
Interrelation of work with scientific programs, 

plans, themes. The study was performed in the frame 
of the research work “To study structural and func-
tional changes in vertebral motor segments after their 
stabilization by dynamic and rigid implants in patients 
with lumbar osteochondrosis”, State Registration 
Number 01166 U001087. 

Introduction. A significant part of spinal surgery 
takes place in the prone position. Hemodynamic 
changes in response to a patient's turning may have 
multidirectional character, which is noted in the works 
of different researchers. There are several works 
which proved a significant decrease in the cardiac 
output [5, 10], as well as those which did not detect 
hemodynamic changes [6]. Such ambivalent results 
can be explained by considerable heterogeneity of 
examined patients, comorbid pathology, different 
prone positions (more than ten positions are known 
today), etc. Another important factor affecting the cir-
culatory system is the use of medications, because 
most of the research was carried out with different 
types of anesthesia. 

A decrease in blood pressure after performing 
spinal anesthesia (SA) occurs in more than 50% of 
cases [3]. A significant decrease in blood pressure is 
extremely dangerous due to the hypoperfusion of or-
gans and tissues. During spinal surgeries in prone 
position, the spinal cord and the optic nerve are con-
sidered to be the most vulnerable [2]. Therefore, it is 
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important to predict the possibility of adverse changes 
in SA [7, 8]. Negative effect of general anesthesia 
based on propofol on hemodynamics is explained by 
both a direct cardio depressive effect and a decrease 
in peripheral vascular resistance, which is associated 
with its mechanism of action called postcapillary venu-
lar vasodilation [9]. Thus, during operations in prone- 
position, the hemodynamics of the patient is influ-
enced by two serious factors: anesthesia and the po-
sition during operation. Nonetheless, their influence 
prediction has not been thoroughly studied in modern 
literature. 

The purpose of the study was to justify the 
choice of anesthesia method for operations on the 
lumbar spine in prone position. 

Material and methods of research. The re-
search was conducted at the State Institution 
“Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, 
NAMS of Ukraine”. The study involved 254 patients 
who underwent planned surgery because of degen-
erative diseases of the spine. The age of patients was 
between 16 and 77 years (45.8 ± 11.7). There were 
130 men (51.2%) and 124 women (48.8%). 

Before the operation, we determined the circula-
tory regime of the patients by calculating the prognos-
tic index of hemodynamic instability (PIHI). If PIHI 
value is more than 0.5 it indicates the lability of the 
circulatory regime and suggests a high probability of 
destabilization during anesthesia because of turning 
the patient into prone position, and the need to correct 
hemodynamics with α1-adrenomimetics [1]. PIHI ex-
ceeded 0.5 in 25 of 144 (17.4%) patients who under-
went SA, and in 22 of 110 (20.0%) patients who un-
derwent TIVA. Thus, we formed the following study 
groups shown in Table 1. 

Patients with PIHI> 0.5 were significantly younger 
and had a statistically significantly greater body mass 
index (BMI). Hemodynamic parameters were recorded 
at three stages: 1) supine position; 2) 5 minutes after 
turning to prone position; 3) 20 minutes after turning to 
the prone position. The dynamics of systolic (SAP), 
diastolic (DAP) and mean (MAP) arterial pressure, 
stroke volume index (SVI) and cardiac (CI) index, as 
well as systemic peripheral vascular resistance 
(SPVR) were studied. Arterial pressure was measured 
using a patient’s monitor; MAP, SVI, CI and SPVR 
were measured by the rheographic complex of the 
KhAI-Medika. SA group patients were administered 

3.5 ml of 0.5% hyperbaric solution of bupivacaine in a 
sitting position. After the local anesthetic was injected, 
the patient was lying on his back 5–10 minutes, and 
then turned to the prone position. In order to induce 
intravenous anesthesia followed by tracheal intuba-
tion, fentanyl 0.1 mg, propofol 2.5 mg / kg, rocuronium 
bromide 0.6 mg / kg were administered. Later, propo-
fol maintenance infusion of 6–9 mg / kg was estab-
lished. 5 minutes after tracheal intubation, patients 
turned to prone position. When MAP was reduced to 
60 mm Hg. hemodynamic correction was carried out 
with phenylephrine (with prior administration of 0.5 mg 
of atropine sulfate). The distribution of patients into 
groups was performed using random number ran-
domization. 

The research was approved by the local bioethics 
committee (record No. 147 dated September 14, 
2015). All patients signed a voluntary consent to con-
duct it. The obtained data were analyzed using the 
IBM SPSS 9.0 computer program. The normal distri-
bution of the samples was checked using Kolmogorov-
Smirnov test. We also calculated the mean ± standard 
deviation. The differences between the groups of indi-
cators were calculated using Student's t-test. 

Results and discussion. The course of SA and 
TIVA with the initially stable circulation (PIHI < 0.5). 
The initial hemodynamic parameters in the SA1 and 
TIVA 1 groups did not have significant differences 
(Fig. 1). 5 minutes after turning to prone position, the 
studied parameters changed as follows. MAP in both 
groups was significantly reduced. Moreover, in SA1 
group it was significantly less than in TIVA 1 group, 
primarily due to SAP. The SPVR also significantly de-
creased in both groups, but there were no statistically 
significant differences between the groups. SVI in both 
groups decreased unreliably and equally, while CI in 
SA1 group decreased significantly, but still did not dif-
fer from CI in TIVA1 group. 20 minutes after turning to 
prone position, the difference between the groups in 
the level of MAP became more pronounced. While 
SAP continued to decline significantly in both groups, 
DAP continued to decrease only in SA1 group, in TI-
VA1 group it did not change. SPVR also continued to 
decline significantly in both groups, but in patients from 
SA1 group, this decrease was statistically more pro-
nounced. SVI did not change significantly; CI in-
creased insignificantly equally in both groups, but re-
mained significantly lower the initial level. 

Table 1 – Groups of patients under study 

Group Anesthesia PIHI Men Women BMI, kg/m2 Age, years 

SА1 (n=119) 
SА 

< 0,5 54 (45,4 %) 65 (54,6 %) 25,3±2,6 46,5±9,7 

SА2 (n=25) > 0,5 18 (72,0 %) 7 (28,0 %) 31,6±1,9 35,9±8,5 

TIVA 1 (n=88) 
GIA 

< 0,5 48 (54,5 %) 40 (45,5 %) 25,5±2,5 49,8±12,9 

TIVA 2 (n=22) > 0,5 10 (45,5 %) 12 (54,5 %) 33,8±2,5 37,6±9,3 
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No patient in both groups needed the correction of 
hemodynamics with α1-adrenomimetics. Thus, with a 
stable blood circulation regime (PIHI <0.5), despite the 
fact that SA has a more significant effect on hemody-
namics than based on propofol TIVA, circulatory de-
compensation does not develop when the patient 
turns to prone position. 

The course of SA and TIVA with initially labile 
blood circulation (PIHI>0.5). The baseline hemody-
namic parameters of patients in SA2 and TIVA2 
groups also did not differ significantly (Fig. 2), but 
there were significant differences between SA1 and 
TIVA1 groups, on the one hand, and the SA2 and 
TIVA2 groups, on the other (Table 2). The data pre-
sented in Table 2 indicate that patients with PIHI> 0.5 
had an increased tone of the sympathoadrenal sys-
tem, manifested primarily in the elevated level of 
SPVR. Naturally, such a situation requires an increase 
in the strength of heart contractions to maintain a sat-
isfactory cardiac output, which is manifested in in-
crease of SAP. Even at rest (lying on the back without 
anesthesia), an increase in blood pressure did not 
allow achieving the same CI level as in patients with 
PIHI<0.5, although this level was sufficient to maintain 
oxygen transport (clinical signs of circulatory failure 
and hypoxia were not observed). However, the impact 
of such aggressive factors as surgery and anesthesia, 
imposed increased demands on the circulatory sys-
tem, and the fulfillment of these requirements was not 
least determined by the initial blood circulation regime 
and the type of anesthesia. 

5 minutes after turning to prone position blood 
pressure in patients of both groups (SA2 and TIVA2), 
decreased significantly due to both SAP and DAP. 
Moreover, all blood pressure indicators were signifi-
cantly lower in SA2 group (Fig. 2). The SPVR at this 
stage also decreased significantly in both groups, but 
there were no differences between the groups. This 
situation identified a significantly lower CI in SA2 
group. The SI in this group was also lower, but not 
significantly, that is, in group TIVA2, a higher CI was 
achieved due to compensatory tachycardia, and the SA 
depressed this reaction. 20 minutes after turning to 
prone position, the differences in the blood pressure 
indexes worsened; SPVR and SVI became significant, 
and the patients of SA2 group were injected with 
phenylephrine at a rate of 0.071 ± 0.011 mg / kg / min. 
The nature of the difference in CI preserved, but it 
ceased to be reliable due to the large variation of val-
ues in different patients. This can probably be ex-
plained by the instability of the blood circulation in 
patients of this group. Nevertheless, the obtained re-
sults allow us to conclude that with initially insuffi-
ciently stable blood circulation regime, TIVA based on 
propofol violates the regulation of blood circulation to 
a lesser extent than SA. In a recent meta-analysis [8], 
general and spinal anesthesia was compared during 
operations on the lumbar spine in prone position. The 
authors detected a greater incidence of intraoperative 
hypertension and tachycardia in the group with gen-
eral anesthesia. However, the frequency of hypoten-
sion and bradycardia was the same in both groups. 

Table 2 – Baseline hemodynamic parameters depending on the blood circulation regime 

Group SAP,  
mm Hg. 

DAP,  
mm Hg. 

MAP,  
mm Hg. 

SVI,  
ml/m2 

CI,  
l/min∙m2 

SPVR,  
dynes sec/cm5/m2 

SА1 124,2±12,7 78,9±8,1  94,0±9,2 43,2±5,4 3,19±0,40 2386±330 

SА2 138,2±16,6* 86,6±9,9* 103,8±11,8* 35,8±5,9* 2,84±0,42* 2968±494* 

GIA 1 124,5±10,6 80,3±7,8  95,1±7,9 42,9±4,0 3,13±0,34 2455±339 

GIA 2 139,7±15,3* 86,8±6,6* 104,4±8,9* 38,1±2,3* 2,96±0,38* 2871±451* 

Note: * –p <0.05 between groups 1 and 2. 

Fig. 1. Hemodynamic indicators of SA1 and TIVA 1 groups 
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According to our research results, elderly patients 
are less likely to have labile hemodynamics; and spi-
nal anesthesia can be safely administered to such 
patients. Our data are supported by the study [4], 
which demonstrates the greater hemodynamic stabil-
ity of SA in elderly patients. However, the study of the 
hemodynamic status of patients in the preoperative 
period and the response to turning to prone position is 
an important predictive data for choosing anesthesia 
method. 

Conclusions. In some patients who are elected 
to undergo surgery for spinal degenerative diseases in 
prone position, there is a labile blood circulation pat-
tern, manifested by a tendency to arterial hyperten-
sion, increased SPVR and high tone of the sym-
pathoadrenal system. Subarachnoid anesthesia, to a 

greater extent than propofol-based intravenous anes-
thesia, inhibits the effects of the sympathoadrenal 
system, which in a labile blood circulation regime 
leads to destabilization of hemodynamics and neces-
sitates the administration of α1-adrenomimetics. 

Before performing an operation in prone position 
in patients with degenerative diseases of the spine, it 
is advisable to determine the initial blood circulation 
regime by calculating the prognostic index of hemody-
namic instability. If its value is less than 0.5, it is better 
to use intravenous anesthesia based on propofol than 
subarachnoid anesthesia. 

Prospects for further research. We plan to cre-
ate an algorithm for a clinically grounded choice of 
anesthesia for patients with vertebral surgical inter-
ventions in prone position. 

Fig. 2. Hemodynamic indicators of SA2 and TIVA2 groups 
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УДК 616-089.5-083.94 
ГЕМОДИНАМІКА ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ АНЕСТЕЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИХІДНОГО  
РЕЖИМУ КРОВООБІГУ ПРИ ВЕРТЕБРОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ В ПОЛОЖЕННІ НА ЖИВОТІ 
Лизогуб М. В. 
Резюме. При операціях в положенні на животі гемодинаміка пацієнта знаходиться під впливом двох 

важливих факторів – анестезії та операційного положення – та прогнозування цих змін одночасно мало 
вивчено у сучасній літературі. Метою дослідження було обґрунтування вибору методу анестезії при опе-
раціях на поперековому відділі хребта в положенні на животі. Було обстежено 254 пацієнта, яким викона-
ні планові оперативні втручання з приводу дегенеративних захворювань хребта у віці від 16 до 77 років 
(45,8±11,7), чоловіків 130 (51,2%), жінок 124 (48,8%). Напередодні операції досліджували зміни системи 
кровообігу при повороті на живіт та виділяли пацієнтів із лабільною реакцією. Інтраопераційно проводили 
порівняння реакції гемодинаміки при повороті на живіт на фоні спінальної анестезії (СА) та загальної вну-
трішньовенної анестезії на основі пропофолу та фентанілу (ВА). При початково стабільному режимі кро-
вообігу поворот пацієнтів на живіт призводив до більш значущих змін гемодинаміки у групі СА, ніж у групі 
ВА, проте дані зміни не потребували корекції симпатоміметиками. При лабільному режимі кровообігу в 
групі СА у 16 % пацієнтів потребувалась корекція гемодинаміки фенілефрином, чого не спостерігалося у 
групі ВА. Таким чином, клінічна оцінка гемодинаміки при зміні положення тіла у передопераційному періо-
ді дозволяє виявити пацієнтів з лабільними реакціями, що проявляються тенденцією до артеріальної гіпе-
ртензії та підвищенню периферичного судинного опору. СА у більшій мірі, ніж ВА на основі пропофолу 
гальмує вплив симпатоадреналової системи, що при лабільному режимі кровообігу призводить до деста-
білізації гемодинаміки та викликає необхідність введення α1-адреноміметиків.  

Ключові слова: гемодинаміка, вертебрологічні операції, спінальна анестезія, внутрішньовенна анес-
тезія, положення на животі. 
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ГЕМОДИНАМИКА ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ АНЕСТЕЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИСХОДНОГО РЕЖИМА КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ВЕРТЕБРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
В ПОЛОЖЕНИИ НА ЖИВОТЕ 
Лизогуб Н. В. 
Резюме. При операциях в положении на животе гемодинамика пациента находится под влиянием 

двух серьезных факторов – анестезии и операционного положения – и прогнозирование этих изменений 
одновременно мало изучено в современной литературе. Целью исследования явилось обоснование вы-
бора метода анестезии при операциях на поясничном отделе позвоночника в положении на животе. Бы-
ло обследовано 254 пациента, которым выполнены плановые операции по поводу дегенеративных забо-
леваний позвоночника возрастом от 16 до 77 лет (45,8±11,7), мужчин – 130 (51,2%), женщин – 124 
(48,8%). Накануне операции исследовали изменения гемодинамики на поворот на живот и выделяли па-
циентов с лабильной реакцией. Интраоперационно проводили сравнение реакции гемодинамики при 
повороте на живот при спинальной анестезии (СА) и общей внутривенной анестезии на основе пропофо-
ла и фентанила (ВА). При исходно стабильном режиме кровообращения поворот пациентов на живот 
приводил к более значимым изменениям гемодинамики в группе СА, чем в группе ВА, однако данные 
изменения не потребовали коррекции симпатомиметиками. При лабильном режиме кровообращения в 
группе СА у 16% пациентов потребовалась коррекция гемодинамики фенилэфрином, чего не наблюда-
лось в группе ВА. Таким образом, клиническая оценка гемодинамики при изменении положения тела в 
предоперационном периоде позволяет выявить пациентов с лабильными реакциями, проявляющимися 
тенденцией к артериальной гипертензии и повышению периферического сосудистого сопротивления. СА 
в большей степени, чем ВА на основе пропофола, тормозит влияния симпатоадреналовой системы, что 
при лабильном режиме кровообращения приводит к дестабилизации гемодинамики и вызывает необхо-
димость введения α1-адреномиметиков.  

Ключевые слова: гемодинамика, вертебрологические операции, спинальная анестезия, внутривен-
ная анестезия, положение на животе. 
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За последние годы отмечается значительный 
рост количества публикаций, посвященных вопро-
сам посленаркозной когнитивной дисфункции, в 
которых рассматривается взаимосвязь степени 
когнитивных нарушений с определенным видом 
общего обезболивания, с примененным конкрет-
ным общим анестетиком, а также с характером 
исходной патологии у пациента. 

Целью исследования стало выявление корре-
ляционной зависимости между личностной трево-
гой, эмоциональным напряжением, невротизмом и 
степенью выраженности когнитивных дисфункций 
при анестезиологическом обеспечении манипуля-
ции инструментального выскабливания полости 
матки в амбулаторных условиях. 

У всех пациенток на исходном уровне исследо-
вали состояние таких подвижных черт личности, 
как тревога, невротизм и депрессия. В качестве 
психологических тестов при выполнении этой за-
дачи использовались: определение невротизма по 
Айзенку, шкала личностной тревоги Тейлора, шка-
ла экстра- и интроверсии по Айзенку, таблица 
Шульте и шкала MMPI. Анестезиологическое посо-
бие осуществлялось в виде тотальной внутривен-
ной анестезии на основе пропофола в дозе 1,5 мг/кг 
при условии предварительно введенной премеди-
кации содержащий м-холинолитик и анальгетик 
фентанил в дозе 0,1 мг.  

Для оценки степени когнитивных нарушений 
использовался индекс когнитивных нарушений КИ, 
предложенный Михневичем К.Г., рассчитываемый 
на основе теста Шульте, теста рисования часов, 
теста 5 слов и шкалы очков Добкина-Гологорского. 
Дальнейшая оценка когнитивного индекса прово-
дилась на двух этапах: непосредственно после 
выхода из наркоза, когда начиналось установле-
ние вербального контакта и восстановление лич-
ностной и пространственной ориентации; 3 часа 
после окончания наркоза. 

При изучении связи показателей когнитивного 
индекса со степенью тревожности пациентов в 

баллах прослеживается корреляционная зависи-
мость (r ≥0,6). Уровень предоперационной тревож-
ности достоверно влияет на степень выраженно-
сти и скорость нормализации постнаркозной когни-
тивной дисфункции. Когнитивный индекс целесо-
образно использовать для оценки когнитивной 
дисфункции. Полного восстановления донаркозно-
го уровня когнитивных функций не происходит да-
же при условии невысокого уровня тревожности у 
пациенток. 

Ключевые слова: амбулаторная анестезио-
логия, преданестезия, психоэмоциональный 
стресс, личный ответ, послеоперационная когни-
тивная дисфункция, когнитивный индекс. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Представленная публикация 
является фрагментом НИР «Выбор методов обез-
боливания и интенсивной терапии у пациентов с 
синдромом системного ответа», № гос. регистра-
ции 0116U005232. 

Введение. Когнитивные нарушения, отмечаю-
щиеся у пациентов после проведения различных 
хирургических манипуляций в условиях общей 
анестезии, в последнее время все чаще становят-
ся предметом различных научных исследований. 
Особый интерес и значимость имеют результаты 
этих исследований для амбулаторной анестезио-
логической практики, где скорость восстановления 
дооперационных когнитивных способностей паци-
ента влияет на экономические затраты на лечение 
и существенно отражается на организации лечеб-
ного процесса, его фармобеспечении и безопасно-
сти лечения в целом.  

Представленное ниже исследование проведе-
но в рамках темы научной работы кафедры 
МНСАиИТ ХНМУ «Выбор методов обезболивания 
и интенсивная терапия у пациентов с синдромом 
системного воспалительного ответа» регистрацион-
ный номер 0114005232, раздел 4 «Нейровоспале-
ние, как составляющее синдрома воспалительного 
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ответа организма на хирургическую агрессию и 
анестезию».  

Людей, подвергшихся хирургическому лечению 
в условиях стационара «одного дня» с применени-
ем анестезии, становиться все больше. По данным 
Weiser T. G. [14] в 2012 году было выполнено бо-
лее 300 млн. хирургических вмешательств и это на 
40% больше, чем в последние 8 лет. В своей лек-
ции, посвященной послеоперационной когнитив-
ной дисфункции, проф. Новицкая-Усенко Л. В. [8] 
подчеркивает, что периоперационная нейропро-
текция должна включать идентификацию больных 
имеющих риск развития когнитивной дисфункции с 
последующим проведением у них нейропсихологи-
ческого тестирования до операции и после нее. 

За последние годы отмечается значительный 
рост количества публикаций, [4] посвященных во-
просам посленаркозной когнитивной дисфункции, 
в которых рассматривается взаимосвязь степени 
когнитивных нарушений с определенным видом 
общего обезболивания, с примененным конкрет-
ным общим анестетиком, а также с характером 
исходной патологии у пациента [5], [6]. Однако ис-
следований, посвященных изучению взаимосвязи 
степени проявления посленаркозных когнитивных 
нарушений со степенью личностной дезадаптации 
пациентов в преднаркозном периоде встречается 
крайне мало [9]. 

Предоперационная стрессовая ситуация с ее 
прямой угрозой жизни и здоровью пациента вызы-
вает различные типы стрессорных реакций на 
предстоящее оперативное лечение. При этом сте-
пень выраженности стрессорных реакций зависит 
от исходных личностных особенностей пациента и 
от той эмоциональной окраски, которую придает 
стрессору воображение пациента. Предопераци-
онный стресс сопровождается целым каскадом 
биохимических изменений в организме пациента, 
что в свою очередь влияет на индивидуализацию 
выбора премедикации и основного анестетика при 
анестезиологическом обеспечении оперативного 
вмешательства. Но влияет ли личностная деза-
даптация пациента в предоперационном периоде 
на степень когнитивных нарушений в посленаркоз-
ном периоде, при прочих равных разных состав-
ляющих процесса анестезиологического обеспече-
ния (обстановки, премедикации, основного анесте-
тика, посленаркозных условий)? Ответ на данный 
вопрос мы постарались получить в проведенном 
нами исследовании. 

Цель исследования – выявление корреляци-
онной зависимости между личностной тревогой, 
эмоциональным напряжением, невротизмом и сте-
пенью выраженности когнитивных дисфункций при 
анестезиологическом обеспечении манипуляции 

инструментального выскабливания полости матки 
в амбулаторных условиях. 

В задачи проводимого исследования были 
включены:  

− Изучения уровня личностной психологиче-
ской дезадаптации пациентки в предопера-
ционном периоде. Формирование групп, 
сравнимых по условиям однородности воз-
раста, уровня интеллекта, но проявивших 
различных уровень психологической деза-
даптации. 

− Оценка исходного уровня когнитивных функ-
ций в выделенных группах исследования и 
сравнение его с контрольной группой 
«аналогичных по исходным данным людей, 
у которых не предполагалось проведение 
оперативного вмешательства». 

− Определение уровня когнитивных дисфунк-
ций у пациенток выделенных групп после 
проведения им манипуляции инструмен-
тального выскабливания полости матки в 
условиях внутривенного наркоза, проводи-
мого в стационаре одного дня. 

− Сравнение степени развития когнитивных 
дисфункций в предоперационном и постопе-
рационном периодах, и определение степе-
ни корреляции уровня изменения когнитив-
ных функций с уровнем предоперационной 
психологической дезадаптации в предопера-
ционном периоде. 

Материал и методы исследования. В иссле-
довании были включены 126 пациенток средний 
возраст 32±4,1 года без выраженной соматической 
(за исключением гинекологической) патологии. 
Контрольная группа – 30 женщин, сравнимых с 
исследуемыми по социальному и возрастному ста-
тусу без сопутствующей патологии. У всех пациен-
ток на исходном уровне исследовали состояние 
таких подвижных черт личности, как тревога, нев-
ротизм и депрессия. Определялся исходный уро-
вень когнитивных способностей. По полученным 
результатам, пациентки были распределены на 
3 группы в зависимости от уровня выраженности 
невротических реакций. В качестве психологиче-
ских тестов при выполнении этой задачи использо-
вались: определение невротизма по Айзенку, шка-
ла личностной тревоги Тейлора, шкала экстра- и 
интроверсии по Айзенку, таблица Шульте и шкала 
MMPI. Анестезиологическое пособие осуществля-
лось в виде тотальной внутривенной анестезии на 
основе пропофола в дозе 1,5 мг/кг при условии 
предварительно введенной премедикации содер-
жащий м-холинолитик и анальгетик фентанил в 
дозе 0,1.мг. Индивидуализация выбора анестетика 
и премедикации, не осуществлялась.  

Для определения наличия и оценки степени 
когнитивных нарушений использовался расчет ин-
декса когнитивных нарушений (КИ), предложенный 
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Михневичем К. Г., рассчитываемый на основе тес-
та Шульте, теста рисования часов, теста 5 слов и 
шкалы очков Добкина-Гологорского, который явля-
ется интегративным показателем когнитивных 
функций. [4] Результаты расчета индекса КИ в раз-
личных подгруппах представлены в таблице 1. 
Дальнейшая оценка когнитивного индекса прово-
дилась на двух этапах: 

− Непосредственно после выхода из наркоза, 
когда начиналось установление вербально-
го контакта и восстановление личностной и 
пространственной ориентации; 

− 3 часа после окончания наркоза, то есть 
перед выпиской из стационара. 

Проведенные исследования полностью соот-
ветствуют законодательству Украины и отвечают 
принципам Хельсинкской декларации прав челове-
ка, Конвенции Союза Европы относительно прав 
человека и биомедицины (подтверждено заключе-
нием комиссии по биоэтике, протокол №3, 2006 г), 
и одобрены локальной комиссией по биоэтике 
ХНМУ. Со всеми пациентками было подписано 
"Информированное согласие" на проведение ис-
следования и приняты все меры для обеспечения 
анонимности пациентов. 

Полученные материалы были обработаны с 
помощью методов непараметрической статистики, 
свободного распределения. Средние значения 
абсолютных показателей представлены медианой 
с обозначением верхнего и нижнего квартилей. 
Аналитическую статистическую обработку прово-
дили по критерию значений с расчетами процента 
значений меньших, чем контрольные или сравни-
тельные значения с учетом Z поправки распреде-
ления и коэффициентом статистической значимо-
сти результата (р). При установлении связи между 
двумя показателями выясняли коэффициент кор-
реляции Спирмена. Минимальным уровнем стати-
стической значимости считали р=0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Из таблицы 1 видно, что пациенты по уровню лич-
ностной тревоги распределились следующим об-
разом: 

При этом в контрольной группе состав пациен-
тов характеризовался существенной однородно-
стью исследуемых показателей, средний уровень 
тревожности составил 9,82±0,8 балла, и распреде-
ление на группы оказалось нецелесообразным. 

Результаты исследования когнитивного дисба-
ланса и расчета КИ на этапах исследования пред-
ставлены в таблице 2. 

При определении связи показателей когнитив-
ного индекса со степенью тревожности пациентов 
в баллах прослеживается заметная зависимость. 
В подгруппе с изначально высоким уровнем тре-

вожности (А) когнитивная дисфункция проявля-
лась уже в предоперационном периоде, значи-
тельно возрастала в раннем посленаркозном пе-
риоде и окончательно не возвращалась к исход-
ным данным, даже на 3 этапе. В подгруппе с изна-
чально низким уровнем тревоги (С) когнитивная 
дисфункция в донаркозном периоде практически 
отсутствует, несколько возрастала в раннем по-
сленаркозном периоде и выражено стабилизиро-
валась на 3 этапе исследования. В подгруппе с 
исходно средней степенью выраженности тревоги 
(В) изменения когнитивного индекса были более 
выраженными, чем в группе С, и менее выражен-
ными, чем в группе А, однако разброс показателей 
в этой группе был значительно больше, чем в груп-
пах А и С. Также следует отметить, что уровень 
личностной дезадаптации пациенток коррелиро-
вал не только со степенью проявления когнитив-
ной дисфункции, но и выраженностью активации 
симпато-адреналовой системы, о чем свидетель-
ствует изменения легкодоступных для монитори-
рования физикальных показателей систем гемоди-
намики и дыхания (табл. 3).  

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования могут являться базой для планирова-
ния и проведения дальнейших исследований, изу-
чающих взаимосвязь личностных характеристик 
пациентов и предполагаемой степени развития 

Таблица 1 – Распределение пациентов по группам в 
зависимости от уровня личностной тревоги 

Группа Число  
наблюдений 

Уровень 
личностной 

тревоги 

Когнитивный 
индекс  

(КИ) 

А 24 28,24±0,01* 0,98±0,15 

В 86 14,62±1,21 0,96±0,64 

С 16 10,42±0,9* 0,96±0,19 

Контрольная 
группа 28 9,82±0,7* 1.0±0,18 

Примечания: * статистически достоверное межгруппо-
вое отличие показателей р ˂ 0,01. 
А – группа больных с высоким уровнем тревожности 
(28,24±0,01 балла); 
В – группа больных со средним уровнем тревожности 
(14,62±1,21 балла); 
С – группа больных с низким уровнем тревожности 
(10,42±0,9 балла). 

Таблица 2 – Расчет когнитивного индекса по группам 
пациентов 

Группа 1 этап 2 этап 3 этап р 

А - 0,98 ± 0,15 - 3,46 ± 1,94 - 1,1 ± 0,11 < 0,05 

В - 0,96 ± 0,64 - 1,76 ± 0,62 - 0,96 ± 0,21 < 0,05 

С - 0,95 ± 0,19 - 0,72 ± 0,21 - 0,74 ± 0,12 < 0,05 

Примечание: р – достоверность различий между группа-
ми на данном этапе. 
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посленаркозных когнитивных нарушений с целью 
разработки действенных методов коррекции этих 
изменений. На сегодня нет оснований связывать 
постоперационную когнитивную дисфункцию с 
влиянием проводимой пациенту общей анестезии, 
так как нет четких доказательств способности того 
или иного метода анестезии, лекарственного пре-
парата или метода мониторинга снизить частоту 
возникновения постоперационной когнитивной 
дисфункции [8]. Генез этого явления многофактор-
ный и до конца не изучен. Важно рассматривать 
факторы, влияющие на ее возникновение, не в 
противопоставлении, а в дополнении друг другу, 

понимая, что они не конкурируют, а как минимум, 
могут существовать параллельно [10].  

Выводы 
1. Уровень предоперационной тревожности досто-

верно влияет на степень выраженности и ско-
рость нормализации посленаркозной когнитив-
ной дисфункции. 

2. Когнитивный индекс (КИ), рассчитываемый по 
результатам нескольких нейропсихологических 
тестов, целесообразно использовать для оценки 
когнитивной дисфункции. 

3. Полного восстановления донаркозного уровня 
когнитивных функций не происходит даже при 
условии невысокого уровня исходной тревожно-
сти у пациенток. 

4. Уровень личностной дезадаптации пациенток 
коррелирует с уровнем напряжения вегетатив-
ного баланса ЦНС. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Дальнейшие исследования в данной области бу-
дут направлены на выявление и объективизацию 
предикторов развития когнитивной дисфункции [9], 
и на оптимизацию подходов к анестезиологическо-
му сопровождению операций. 

Таблица 3 – Изменения физикальных показателей 
гемодинамики и функции внешнего дыхания 

группа 
показатели А В С 

АДср, мм.рт.ст. 130,28±1,8* 120,43±2,1* 100,15±2,3* 

ЧСС, мин-1 90,21±1,9* 84,45±2,4 78,95±3,1* 

ЧДД, мин-1 18,92±2,1* 14,21±2,8 12,84±2,8 

Примечание: * р<0,05. 
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УДК 016-089.5-06:6/6.89-008.45/.47 
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИРАЖЕНОСТІ ПОСТНАРКОЗНОЇ КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  
ВІД СТУПЕНЯ ОСОБИТІСНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ХВОРИХ  
В АМБУЛАТОРНІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
Науменко В. О., Бойко О. В., Баранова Н. В., Лантухова Н. Д. 
Резюме. За останні роки відзначається значне зростання кількості публікацій, присвячених питанням 

постнаркозної когнітивної дисфункції, в яких розглядається взаємозв'язок ступеня когнітивних порушень з 
певним видом загального знеболення, із застосуванням конкретного загального анестетика, а також з 
характером вихідної патології у пацієнта. 

Метою дослідження було виявлення кореляційної залежності між особистісною тривожністю, емоцій-
ною напругою, невротизмом і мірою вираженості когнітивних дисфункцій при анестезіологічному забезпе-
ченні маніпуляції інструментального вискоблювання порожнини матки в амбулаторних умовах. 

У всіх пацієнток на вихідному рівні досліджували стан таких рухливих рис особистості, як тривога, 
невротизм і депресія. В якості психологічних тестів використовувалися: визначення невротизма по Айзен-
ку, шкала особистісної тривожності Тейлора, шкала екстра- і інтроверсії по Айзенку, таблиця Шульте і 
шкала MMPI. Анестезіологічне забезпечення здійснювалося у вигляді тотальної внутрішньовенної анес-
тезії на основі пропофолу в дозі 1,5 мг/кг за умови попередньо введеної премедикації, що містить  
м-холінолітик і анальгетик фентаніл в дозі 0,1 мг.  

Для оцінки ступеня когнітивних порушень використовувався індекс когнітивних порушень когнітивного 
індексу, запропонований Міхневічем К. Г., що розраховується на основі тесту Шульте, тесту малювання 
годинника, тесту 5 слів і шкали балів Добкіна-Гологорського. Подальша оцінка когнітивного індексу прово-
дилася на двох етапах: безпосередньо після виходу з наркозу, коли починалося встановлення вербаль-
ного контакту і відновлення особистісної та просторової орієнтації; 3 години після закінчення наркозу. 

При визначенні зв'язку показників когнітивного індексу зі ступенем тривожності пацієнтів в балах про-
сліджується кореляційна залежність (r ≥0,6). Рівень передопераційної тривожності достовірно впливає на 
ступінь вираженості та швидкість нормалізації постнаркозної когнітивної дисфункції. Когнітивний індекс 
доцільно використовувати для оцінки когнітивної дисфункції. Повного відновлення донаркозного рівня 
когнітивних функцій не відбувається навіть за умови невисокого рівня вихідної тривожності у пацієнток.  

Ключові слова: амбулаторна анестезіологія, перед-анестезіологічний психоемоційний стрес, особис-
та реакція, післяопераційна когнітивна дисфункція, когнітивний індекс. 

 
UDC 016-089.5-06:6/6.89-008.45/.47. 
The Dependence between Severity of Post-Narcotic Cognitive Dysfunction  
and the Degree of Personal Dysaptation of Patients  
in Outpatient Anesthetic Practice 
Naumenko V. О., Boyko O. V., Baranova N. V., Lantukhova N. D. 
Abstract. There has recently been a significant increase in the number of publications dealing with the is-

sues of post-anesthesia cognitive dysfunction and examining the relationship between the degree of cognitive 
impairment with a certain type of general anesthesia, with a specific anesthetic, and with the type of the initial 
pathology in the patient. 

The results of these studies are of particular interest and importance for outpatient anesthesiological prac-
tice, where the rate of recovery of preoperative cognitive abilities of the patient is of significant economic impor-
tance, affects the organization of the treatment process, provision of drugs and safety of treatment in general. 
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The purpose of the study was the identification of correlation between personal anxiety, emotional stress, 
neuroticism and the severity of cognitive dysfunction in anesthetic management of instrumental curettage of the 
uterine cavity in an outpatient setting. 

Material and methods. The state of such mobile personality traits as anxiety, neuroticism and depression 
was studied in all patients at the initial level. The following psychological tests were used: the definition of neu-
roticism according to Eysenck, the Taylor Manifest Anxiety Scale, the Scale of Extra- and Introversion according 
to Eysenck, Schulte Table and Scale of the MMPI. Anesthetic management was carried out in the form of total 
intravenous anesthesia based on propofol at a dose of 1.5 mg/kg, provided pre-administered premedication 
containing m-cholinolytic and analgesic fentanyl at a dose of 0.1 mg. The choice of anesthetic and premedica-
tion was not individualized.  

To assess the degree of cognitive impairment, we used the calculation of the index of cognitive impairment 
proposed by Mikhnevich K. G. calculated on the basis of the Schulte Test, the Clock Drawing Test, the Five-
word Test, and the Dobkin-Gologorsky Scale. Further evaluation of the cognitive index was carried out in two 
stages: immediately after coming out of anesthesia, when the establishment of verbal contact and restoration of 
personal and spatial orientation began; 3 hours after the end of anesthesia. 

Results and discussion. According to the level of personal anxiety patients were divided into 3 groups: with 
high 28.24±0.01, medium 14.62±1.21 and low 10.42±0.9 levels of anxiety (p<0.01). The cognitive index in the 
groups did not differ significantly and amounted to -0.98±0.19. In further stages of the study, the values of cogni-
tive index were (stage 1/stage 2): in group 1: - 3.46 ± 1.94/- 1.1 ± 0.11; in group 2: - 1.76 ± 0.62/- 0.96 ± 0.21; in 
group 3: - 0.72 ± 0.21/- 0.74 ± 0.12. Significant differences between groups at these stages were within p<0.01. 

Conclusions. The level of preoperative anxiety significantly influences the degree of severity and the pace of 
normalization of post-anesthesia cognitive dysfunction. Cognitive index should be used to assess cognitive dys-
function. Full recovery pre-anesthesia level of cognitive functions does not occur even if patients have low initial 
levels of anxiety. 

Keywords: ambulatory anesthesiology, pre-anesthesia psycho-emotional stress, personal response, post-
operative cognitive dysfunction, cognitive index. 
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ВОЗДУХООБМЕН В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ  
С КИСТОЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПОСЛЕ  
ГАЙМОРОТОМИИ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ НОСОВОЙ ХОД 

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца,  
Киев, Украина 

avm@bigmir.net 

Поиск новых способов хирургического доступа 
к верхнечелюстной пазухе и усовершенствование 
уже существующих, является важным вопросом 
современной ринохирургии. В современной лите-
ратуре существует множество компьютерных мо-
делей, которые описывают течение потока воздуха 
при различных анатомических вариантах и патоло-
гии полости носа и околоносовых пазух, однако 
данные, которые касаются расчета числа Рей-
нольдса и скорости потока в сечении соустья верх-
нечелюстной пазухи при кисте верхнечелюстной 
пазухи, являются разрозненными и противоречи-
выми. 

Цель исследования – рассчитать скорость воз-
душного потока в различных участках полости но-
са, число Рейнольдса, а также кратность обмена 
воздуха в верхнечелюстной пазухе у пациентов с 
кистой верхнечелюстной пазухи в послеопераци-
онном периоде после эндоназальной гайморо-
томии через нижний носовой ход. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 43 пациента с кистой верхнечелюстной 
пазухи, которым было проведено удаление кисты 
верхнечелюстной пазухи через нижний носовой 
ход. Всем пациентам было проведена компьютер-
ная томография околоносовых пазух. Производи-
лось вычисление скорости потока воздуха, число 
Рейнольдса в следующих сечениях полости носа – 
вход в нос, клапан носа, передний конец средней 
носовой раковины, соустье, хоана. Всем пациен-
там проводилось исследование функции внешнего 
дыхания с использованием масочного спирометра.  

Результаты. Наибольшая скорость потока 
воздуха, как на выдохе, так и на вдохе наблюда-
лась в сечении клапана носа, а наименьшая в се-
чении хоан. Во всех исследуемых сечениях полос-
ти носа у пациентов в послеоперационном перио-
де, число Рейнольдса не превышало 2000 как на 
вдохе, так и на выдохе. В послеоперационном пе-
риоде, обмен 90 процентов воздуха в верхнечелю-

стной пазухе происходит в среднем за 214 дыха-
тельных циклов. 

Заключение. Скорость потока воздуха, прохо-
дящего через полость носа на вдохе и выдохе, в 
послеоперационном периоде у пациентов с кистой 
верхнечелюстной пазухи, перенесших эндоназаль-
ную гайморотомию через нижний носовой ход, не 
отличается от пациентов без патологии. 

При проведении оперативного вмешательства 
при удалении кисты верхнечелюстной пазухи че-
рез нижний носовой ход, кратность воздухообмена 
в пазухе не отличается от кратности воздухообме-
на у пациентов без патологии. 

Ключевые слова: киста верхнечелюстной 
пазухи, эндоназальная гайморотомия, аэродина-
мика полости носа. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа является час-
тою научно-исследовательской работы кафедры 
оториноларингологии НМУ имени А. А. Богомоль-
ца «Оптимізація хірургічних та консервативних 
підходів до лікування патології ЛОР-органів», 
№ гос. регистрации 0117U002677.  

Введение. На сегодняшний день, поиск новых 
способов хирургического доступа к верхнечелюст-
ной пазухе и усовершенствование уже существую-
щих, является важным вопросом современной рино-
хирургии, особенно, учитывая все более возрастаю-
щие требования к сохранению интактными неповре-
жденных патологическим процессом анатомических 
структур полости носа [1, 3]. В современной литера-
туре существует множество описаний компьютер-
ных моделей, которые описывают течение потока 
воздуха при различных анатомических вариантах и 
патологии полости носа и околоносовых пазух [2, 5, 
7], однако данные, которые касаются расчета числа 
Рейнольдса и скорости потока в сечении соустья 
верхнечелюстной пазухи при кисте верхнечелюст-
ной пазухи, а также в послеоперационном периоде 
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после операции гайморотомии через нижний носо-
вой ход, являются разрозненными и противоречи-
выми [1, 6, 8]. Подробно описаны варианты аэро-
динамики полости носа при хроническом полипо-
зном риносинусите [4], однако данные относитель-
но аэродинамики при одонтогенной патологии 
верхнечелюстной пазухи являются недостаточны-
ми для того, чтобы утверждать, что данная про-
блема близка к разрешению. 

Целью данного исследования было рассчи-
тать скорость воздушного потока в различных уча-
стках полости носа, число Рейнольдса, а также 
кратность обмена воздуха в верхнечелюстной па-
зухе у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи 
в послеоперационном периоде после эндоназаль-
ной гайморотомии через нижний носовой ход 

Материал и методы исследования. Под на-
блюдением находились 43 пациента с кистой верх-
нечелюстной пазухи, обследование и лечение кото-
рых проводилось на базе ЛОР отделения Алексан-
дровской клинической больницы г. Киева, которая 
является клинической базой Национального меди-
цинского университета имени А. А. Богомольца. 

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-
медицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 
Совета Европы по правам человека и биомедици-
не (1997). Письменное информированное согласие 
было получено у каждого участника исследования, 
и приняты все меры для обеспечения анонимности 
пациентов. 

Всем пациентам было проведено удаление 
кисты верхнечелюстной пазухи через нижний  
носовой ход, при этом слизистая оболочка не по-
вреждалась (Патент на изобретение «Спосіб 
ендоскопічної ендоназальної гайморотомії» 
№ 112930, от 10.11.2016.) Данная работа проводи-
лась в тесном сотрудничестве со стоматологами, и 
в подавляющем большинстве случаев киста верх-
нечелюстной пазухи была следствием перенесен-
ного воспалительного процесса в верхней челюсти 
одонтогенного генеза. На момент проведения ис-
следования полость рта была санирована. Из ис-
следования исключались пациенты с полипозным 
риносинуситом, а также с риногенной патологией 
полости носа и околоносовых пазух, которым не-
обходима была хирургическая коррекция данной 
патологии. 

Всем пациентам была проведена компьютер-
ная томография околоносовых пазух. В исследова-
нии использовался томограф Planmeca, производ-

ства Финляндии, с дальнейшей обработкой инфор-
мации с использованием программного обеспече-
ния Romexis Viewer. При помощи данного про-
граммного обеспечения проводилось измерение 
размеров анатомических структур полости носа и 
околоносовых пазух. Для вычисления скорости 
потока воздуха и через сечение полости носа и 
числа Рейнольдса, использовалось лицензионное 
программное обеспечение MATLAB (The Math-
works, Natlick, MA, USA), структурные модели фор-
мировались с помощью программы MeshLab. Для 
анализа были приняты следующие сечения полос-
ти носа – вход в нос, клапан носа, передний конец 
средней носовой раковины (СНР), соустье, хоана. 
Также проводилось вычисление числа Рейнольдса 
для каждого сечения. Всем пациентам проводи-
лось исследование функции внешнего дыхания с 
использованием масочного спирометра. Исследо-
вание проводилось в течение 15 минут, причем 
начало фиксации результатов было не с самого 
начала исследования, а спустя 5 минут от начала 
дыхания через спирометр, и длилось 10 минут, что 
позволило максимально точно измерить следую-
щие параметры – минутный объем дыхания, дли-
тельность вдоха, длительность выдоха. 

Также всем пациентам в процессе предопера-
ционной подготовки было проведено общеклини-
ческое обследование. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использовани-
ем программного обеспечения SPSS 13. 

В исследовании не проводились оперативные 
вмешательства через переднюю стенку верхнече-
люстной пазухи по следующим причинам – эндона-
зальные доступы являются состоятельными для 
достаточной визуализации верхнечелюстной пазу-
хи и осуществления полноценного удаления обо-
лочки кисты, в свою очередь, стоматологи и челю-
стно-лицевые хирурги настаивают на сохранении 
передней стенки верхнечелюстной пазухи, так-как 
интактная передняя стенка верхнечелюстной пазу-
хи является более благоприятной при последую-
щем проведении синуслифта и имплантации зубов. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты измерения скорости движе-

ния воздуха и числа Рейнольдса. 
Исследование скорости потока воздуха, кото-

рый проходит через полость носа имеет значение 
для оценки вероятности вихреобразования. Наи-
большее значение имеет максимальная скорость, 
так-как вихреобразование прямо пропорционально 
скорости потока и обратно пропорционально дли-
не периметра сечения, причем, площадь сечения 
имеет несоизмеримо меньшее влияние на данный 
процесс, чем длина периметра. То есть, чем боль-
ше периметр сечения и чем меньше скорость, тем 
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ниже вероятность образования турбулентных вих-
рей в потоке воздуха. Особое значение имеет тур-
булентность возле естественного соустья пазухи, 
так-как турбулентный поток приведет к более ин-
тенсивному воздухообмену в пазухе по сравнению 
с ламинарным потоком, причем при ламинарном 
потоке основными движущими силами воздухооб-
мена являются движение воздуха в результате 
конвекции, движение воздуха в результате прямой 
диффузии из-за разности концентрации кислорода 
и азота во вдыхаемом воздухе и в пазухе, и влия-
ния силы, возникающей в результате феномена 
Бернулли. 

Результаты измерения скорости движе-
ния воздуха и числа Рейнольдса. 

Исследование скорости потока воздуха, кото-
рый проходит через полость носа имеет значение 
для оценки вероятности вихреобразования. Наи-
большее значение имеет максимальная скорость, 
так-как вихреобразование прямо пропорционально 
скорости потока и обратно пропорционально длине 
периметра сечения, причем, площадь сечения име-
ет несоизмеримо меньшее влияние на данный про-
цесс, чем длина периметра. То есть, чем больше 
периметр сечения и чем меньше скорость, тем ни-
же вероятность образования турбулентных вихрей 
в потоке воздуха. Особое значение имеет турбу-
лентность возле естественного соустья пазухи, так-
как турбулентный поток приведет к более интенсив-
ному воздухообмену в пазухе по сравнению с лами-
нарным потоком, причем при ламинарном потоке 
основными движущими силами воздухообмена яв-
ляются движение воздуха в результате конвекции, 
движение воздуха в результате прямой диффузии 
из-за разности концентрации кислорода и азота во 
вдыхаемом воздухе и в пазухе, и влияния силы, 
возникающей в результате феномена Бернулли. 

Данные про скорость потока воздуха через се-
чения полости носа в послеоперационном периоде 
приведены в таблице 1. Наибольшая скорость по-
тока воздуха, как на выдохе, так и на вдохе наблю-
далась в сечении клапана носа, а наименьшая в 
сечении хоан. Что касается результатов измерения 
скорости потока на выдохе, то наблюдается стати-
стически достоверное (р<0,05) снижение скорости 

потока при прохождении через все исследуемые 
сечения полости носа, что может свидетельство-
вать об асимметрии потоков воздуха в разных по-
ловинах полости носа на вдохе и на выдохе. 

Расчет числа Рейнольдса проводился для мак-
симальной скорости потока воздуха через опреде-
ленное сечение, как на вдохе, так и на выдохе. 
При расчете принимались во внимание, такие по-
казатели, как периметр сечения, площадь сечения, 
скорость потока, вязкость среды принималась из 
табличного значения для температуры 37 граду-
сов. При этом принималось, что число Рейнольдса 
является безразмерной величиной. 

Данные про расчет числа Рейнольдса в после-
операционном периоде приведены в таблице 2. 

Во всех исследуемых сечениях число Рей-
нольдса не превышало 2000 как на вдохе, так и на 
выдохе. По данным литературы, увеличение числа 
Рейнольдса свыше 2000 свидетельствует о том, 
что струя потока, проходящая через данное сече-
ние, приобретает турбулентный характер, что в 
свою очередь, приводит к увеличению вентиляции 
верхнечелюстной пазухи. В исследовании число 
Рейнольдса не превышало 2000, следовательно, у 
пациентов в послеоперационном периоде вероят-
ность развития турбулентного потока при дыхании 
в состоянии покоя была минимальной. 

Количество дыхательных циклов, за которое 
обновляется 90% воздуха в верхнечелюстной па-
зухе, показано на рисунке 1. Обмен 90 процентов 

Таблица 1 – Скорость потока воздуха проходящего 
через сечения полости носа в послеоперационном 
периоде 

Сечение Вдох, м/с Выдох м/с 

Вход в нос 4,2 3,7 

Клапан носа 4,7 4,2 

Передний конец СНР 3,1 2,6 

Соустье 3,6 3,2 

Хоана 1,7 1,7 

Таблица 2 – Расчет числа Рейнольдса при прохожде-
нии потока воздуха через сечения у пациентов в по-
слеоперационном периоде 

Сечение 
Вдох,  

безразмерная 
величина 

Выдох, 
 безразмерная 

величина 

Вход в нос 1360 1310 

Клапан носа 1310 1330 

Передний конец СНР 1480 1340 

Соустье 1370 1350 

Хоана 1630 1570 

Рис. 1. Количество дыхательных циклов за которое  
обновляется 90% воздуха в верхнечелюстной пазухе 
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воздуха в верхнечелюстной пазухе происходит в 
среднем за 214 дыхательных циклов, что соответ-
ствует данным литературы, согласно которым, в 
норме объем 90 процентов воздуха пазухи обме-
нивается за 250 – 320 дыхательных циклов. 

Обсуждение полученных результатов. Про-
веденные исследования показали, что при вмеша-
тельстве на верхнечелюстной пазухе через нижний 
носовой ход скорость потока воздуха через иссле-
дуемые участки носовой полости статистически не 
отличаются от аналогичных показателей у здоро-
вых лиц [1, 3]. Объем вентиляции пазухи в после-
операционном периоде на вдохе и выдохе также не 
отличается от объема вентиляции у здоровых лиц 
[5]. Число Рейнольдса во всех исследуемых сече-
ниях у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи 
не превышало 2000, что может свидетельствовать 
об отсутствии мелкого вихреобразования при про-
хождении воздушного потока [7, 8]. 

Выводы 
1. Скорость потока воздуха, который проходит че-

рез полость носа на вдохе и выдохе, в после-

операционном периоде у пациентов с кистой 
верхнечелюстной пазухи, перенесших эндона-
зальную гайморотомию через нижний носовой 
ход, является наибольшей в сечении клапана 
носа и входа в нос. 

2. Во всех исследуемых сечениях полости носа у 
пациентов в послеоперационном периоде, число 
Рейнольдса не превышало 2000 как на вдохе, 
так и на выдохе. 

3. При проведении оперативного вмешательства 
при удалении кисты верхнечелюстной пазухи 
через нижний носовой ход, в послеоперацион-
ном периоде, обмен 90 процентов воздуха в 
верхнечелюстной пазухе происходит в среднем 
за 214 дыхательных циклов. 
Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейшем планируется продолжить изучение 
аэродинамики полости носа в сечении естествен-
ного соустья верхнечелюстной пазухи у пациентов 
с различной патологией полости носа, для оптими-
зации профилактики и лечения заболеваний око-
лоносовых пазух. 
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ОБМІН ПОВІТРЯ В ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНІЙ ПАЗУСІ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ  
У ПАЦІЄНТІВ З КІСТОЮ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ ПІСЛЯ ГАЙМОРОТОМІЇ  
ЧЕРЕЗ НИЖНІЙ НОСОВИЙ ХІД 
Науменко О. М., Криничко Л. Р., Резмак К.Ф. Мохаммед 
Резюме. Пошук нових способів хірургічного доступу до верхньощелепної пазухи та удосконалення 

вже існуючих є важливим питанням сучасної рінохірургіі. У сучасній літературі існує багато комп'ютерних 
моделей, які описують потік повітря при різних анатомічних варіантах та патології порожнини носа і на-
вколоносових пазух, проте дані, які стосуються розрахунку числа Рейнольдса і швидкості потоку в пере-
тині співустя верхньощелепної пазухи при кісті верхньощелепної пазухи, є розрізненими і суперечливими. 
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Мета дослідження. Розрахувати швидкість повітряного потоку в різних ділянках порожнини носа, чис-
ло Рейнольдса, а також кратність обміну повітря в верхньощелепної пазусі у пацієнтів з кістою верхньо-
щелепної пазухи в післяопераційному періоді після ендоназальної гайморотомії через нижній носовий хід. 

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилися 43 пацієнта з кістою верхньощелепної пазухи, 
яким було проведено видалення кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід. Всім пацієнтам 
було проведено комп'ютерну томографію навколоносових пазух. Проводилося обчислення швидкості 
потоку повітря, число Рейнольдса в наступних перетинах порожнини носа – вхід в ніс, клапан носа, пе-
редній кінець середньої носової раковини, сполучення, хоана. Всім пацієнтам проводилося дослідження 
функції зовнішнього дихання з використанням масочного спирометра. 

Результати. Найбільша швидкість потоку повітря, як на видиху, так і на вдиху спостерігалася в пере-
різі клапана носа, а найменша – в перерізі хоан. У всіх досліджуваних перетинах порожнини носа у паціє-
нтів в післяопераційному періоді, число Рейнольдса не перевищує 2000 як на вдиху, так і на видиху. В 
післяопераційному періоді, обмін 90 відсотків повітря в верхньощелепної пазусі відбувається в середньо-
му за 214 дихальних циклів. 

Висновки. Швидкість потоку повітря, який проходить через порожнину носа на вдиху і видиху, в після-
операційному періоді у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи, які перенесли ендоназальну гайморо-
томію через нижній носовий хід, не відрізняється від пацієнтів без патології. При проведенні оперативного 
втручання при видаленні кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, кратність повітрообміну 
в пазусі не відрізняється від кратності повітрообміну у пацієнтів без патології. 

Ключові слова: кіста верхньощелепної пазухи, ендоназальна гайморотомія, аеродинаміка порожни-
ни носа. 
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Air Exchange in the Maxillary Sinus in the Postoperative Period  
in Patients with a Maxillary Sinus Cyst after Sinusotomy through the Lower Nasal Airway 
Naumenko A., Krynychko L., Rezmaq K. F. Mohammed 
Abstract. There are many computer models that describe the airflow in various anatomical variants and the 

pathology of the nasal cavity and paranasal sinuses. The data that describe the Reynolds number and airflow 
velocity in the different section of the nasal cavity of the patients with cyst of the maxillary sinus are very differ-
ent. The results of operation of the maxillary sinusotomy through the middle nasal airway are disjointed and con-
tradictory. There is also a little information of aerodynamics in the odontogenic pathology of the maxillary sinus. 

The purpose of the study was to calculate airflow velocity in various sections of the nasal cavity, and air 
exchange in the maxillary sinus in patients with cysts of the maxillary sinus in the postoperative period after en-
donasal maxillary sinusotomy through the lower nasal airway. 

Material and methods. 43 patients with maxillary sinus cyst were examined. The cysts of the maxillary sinus 
through the lower nasal airway were removed; the intact structures of the middle nasal passage were remained. 
This work is carried out in close collaboration with dentists. In the vast majority of cases, the maxillary sinus cyst 
was the result of an inflammatory process in the upper jaw of odontogenic origin. At the time of the study, the 
oral cavity was sanitized. Patients with polypous rhinosinusitis, as well as with rhinogenic pathology of the nasal 
cavity and paranasal sinuses, who needed surgical correction of this pathology, were excluded from the study. 

Results and discussion. Computer tomography of nasal sinuses was performed for all patients. We also 
conducted calculation of air flow velocity at the airways of the nasal cavity, the calculation of the Reynolds num-
ber. To calculate the parameters of external respiration, all patients were examined for external respiration using 
a mask spirometer. 

Conclusion. In the postoperative period, the rate of air flow passing through the nasal cavity during inhala-
tion and exhalation was the highest in the section of the nose valve and the entrance to the nose. In all the stud-
ied sections of the nasal cavity in patients in the postoperative period, the Reynolds number did not exceed 
2000 both on inhalation and on exhalation. 90 percent of the air in the maxillary sinus was exchanged for an 
average of 214 respiratory cycles during surgery when removing a maxillary sinus cyst through the lower nasal 
airway in the postoperative period. 

Keywords: maxillary sinus, airflow. 
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У дитячому віці лейкемія посідає лідируючу 
позицію серед інших онкологічних утворень. Часто-
та гострої лейкемії у дітей в Україні складає 
4,5:100000 дитячого населення. Перебіг лейкозу та 
його терапія спричиняють розвиток особливих жит-
тєзагрозливих ускладнень, при цьому смертність 
від лейкемії залишається високою, та становить 
1,1:100000.  

Мета дослідження – сформувати діагностично-
прогностичну шкалу оцінки тяжкості дітей, хворих 
на гостру лейкемію. 

Проводилось спостереження за 57 хворими на 
гостру лейкемію. Всі пацієнти проходили лікування 
в «Харківська клінічна дитяча лікарня № 16» протя-
гом 2016–2018 років. Під час надходження дитини 
до стаціонару і виникнення ускладнень хіміотерапії 
та лейкемії проводилась оцінка ступені тяжкості 
хворих за розробленою нами діагностичною шка-
лою «Педіатрична шкала оцінки тяжкості гематоло-
гічних хворих». Дана шкала створена на основі 
шкал: MOSF, PELOD, Score of Stone and Elebute, 
SAPS, PSI, APACHE II, PRISM III. Окрім цього, вона 
доповнена наступними показниками, які були від-
сутні у вищезгаданих діагностичних шкалах: оцінка 
рівня паличкоядерних лейкоцитів, наявність/
відсутність ниркової недостатності, наявність/
відсутність ураження шлунково-кишкового тракту 
чи інших систем органів. 

Найвищі сумарні бали, згідно запропонованої 
шкали, зафіксовано у пацієнтів під час виникнення 
ускладнень хіміотерапії у порівняні із балами хво-
рих під час маніфестації лейкемії. Серед хворих з 
летальним результатом показники сумарного балу 
були достовірно вищими, що демонструє здатність 
шкали прогнозувати настання несприятливого ре-
зультату. За даними ROC аналізу при стані хворо-
го з оцінкою вище 9 балів настання летального 
результату достовірно вірогідне (р<0,001), площа 
під ROC кривою дорівнює 0,78.  

Педіатрична шкала оцінки тяжкості гематологі-
чних хворих демонструє можливість прогнозування 
несприятливого результату у дітей, хворих на гост-
ру лейкемію, як при маніфестації захворювання так 

і під час ускладнень хіміотерапії лейкемії. ROC 
аналіз з урахуванням показників площі під ROC 
кривої (0,78-0,79) при оцінці стану хворого у 9 балів 
та вище свідчить про можливість розвитку не-
сприятливого результату лікування. 

Ключові слова: гостра лейкемія, діти, шкала 
оцінки тяжкості, летальність від лейкемії. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами темами. Робота виконувалася відповідно 
до комплексної науково-дослідної роботи кафедр 
педіатрії Харківського національного медичного 
університету за темою «Медико-біологічна адапта-
ція дітей із соматичною патологією в сучасних умо-
вах», № державної реєстрації 0114U003393. 

Вступ. Гостра лейкемія (ГЛ) – це патологічний 
стан, при якому відмічається злоякісна клональна 
трансформація нормальних клітин гемопоезу в 
патологічні бласти. В дитячому віці лейкемія посі-
дає перше місце серед інших онкологічних утво-
рень. Національний канцер реєстр України інфор-
мує, що частота ГЛ серед дітей складає 4,5:100000 
дитячого населення, а смертність від ГЛ 
1,1:100000 [2]. Лейкемія та її терапія спричиняють 
розвиток особливих життєзагрозливих ускладнень 
[1]. Гострий період лейкемії перебігає з ознаками 
пригнічення мієлопоезу та витіканням у критичний 
геморагічний і мієлосупресивний синдроми.  
Нашарування інфекційних процесів також є типо-
вими для маніфестації ГЛ. Бластна інфільтрація 
підсилює синдром інтоксикації та погіршує стан 
хворого. З початком лікування бластний криз та 
токсичні ускладнення стають лідируючими у  
клінічному стані. Вище перелічені стани призво-
дять до розвитку цілої ланки патологічних процесів 
та синдрому ендогенної інтоксикації, які розвива-
ються дуже швидко, часом раптово, інколи зі скри-
тим перебігом. Вчасне діагностування подібних 
станів є запорукою успішного менеджменту хворих 
на ГЛ. 

На сьогодні існує безліч прогностичних шкал, 
які дозволяють оцінити ступінь тяжкості хворого та 
вірогідність настання несприятливого результату. 
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Лікар повинен обрати шкалу, яка найбільш макси-
мально описує ступень тяжкості хворого, при цьо-
му відповідає виду захворювання та розрахована 
на дитячий вік. Окрім цього, необхідно враховувати 
потенціал стаціонару, в якому хворі проходять ліку-
вання, адже не всі стаціонари мають можливість 
оцінки деяких біохімічних параметрів, наприклад, 
такого параметру, як лактат крові. Розроблені гра-
дації для оцінки тяжкості клінічного стану у дитячо-
му віці (pSOFA, [4] PELOD, [5]) широко використо-
вуються у дитячій реаніматології. Однак ці шкали 
мають оцінку роботи окремих систем органів, не 
враховуючи функціональний стан інших. Напри-
клад, шкала оцінювання pSOFA [4] добре оцінює 
функціювання серцево-судинної, дихальної, невро-
логічної, ниркової та біліарної систем, але вона не 
враховуює наявність або відсутність інфекційних 
процесів, рівень лейкоцитів, гематокриту, рН крові 
та електролітів. 

Полісистемність ускладнень перебігу лейкемії 
та поліохіміотерапії не дозволяє використовувати 
окрему шкалу. Саме тому, ми пропонуємо поєднан-
ня деяких критеріїв з діагностичних шкал (MOSF, 
PELOD, Score of Stone and Elebute, SAPS, PSI, 
APACHE II, PRISM III) [3, 4, 5] в одну, яка не буде 
занадто громіздкою, але при цьому максимально 
оцінюватиме ступінь ураження всіх систем та орга-
нів. Окрім наведених нижче ознак, ми включили до 
діагностичної шкали наступні показники: оцінка 
рівня паличкоядерних лейкоцитів, наявність/від-
сутність ниркової недостатності, наявність/відсут-
ність ураження шлунково-кишкового тракту (ШКТ) 

чи інших систем органів. Адже інфекційні процеси 
займають високу питому вагу серед ускладнень 
ГЛ.  

Мета дослідження – сформувати діагностично-
прогностичну шкалу оцінки тяжкості дітей, хворих 
на ГЛ. 

Матеріал та методи дослідження. Проводи-
лось динамічне спостереження за 57 хворими на 
ГЛ. Всі пацієнти проходили лікування в КНП 
«Харківська клінічна дитяча лікарня № 16» Харків-
ської міської ради протягом 2016-2018 років. Діаг-
ностику та лікування ГЛ проводили згідно наказів 
Міністерства охорони здоров’я України № 364 від 
20.07.2005 року «Дитяча гематологія», № 617 від 
23.07.2010 року «Про внесення змін в наказ МОЗ 
від 20.07.2005 № 364 «Про затвердження протоко-
лів надання медичної допомоги дітям за спеціаль-
ністю «Дитяча гематологія»». Під час надходження 
хворого до стаціонару та під час виникнення ускла-
днень хіміотерапії проводилась оцінка ступені тяж-
кості хворих за допомогою оціночної шкали. Діагно-
стична шкала включала наступні лабораторні пока-
зники: гемоглобін, лейкоцити, паличкоядерні лей-
коцити, тромбоцити, сечовину та креатинін, загаль-
ний білок, білірубін, аланінамінотрансферазу 
(АЛТ), електроліти (калій, натрій), гематокрит та рН 
крові. Також до шкали входили оцінка фізіологічних 
і патологічних показників: температури тіла, часто-
ти серцевих скорочень та дихання, артеріального 
тиску, неврологічного статусу, наявність або відсу-
тність інфекційних процесів внутрішніх органів та 
м’яких тканин (табл. 1). 

Таблиця 1 – Педіатрична шкала тяжкості гематологічних хворих٭ 

Показник Границі Бали 

Фізіологічні показники 

Максимальна t тіла, градуси за Цельcієм 36-37,4 0 

37,5-38,4 1 

38,5-39 2 

>39 3 

<36 3 

ЧСС, ударів у хвилину 0-1рік 215-225 3 

0-1 рік ˃ 225 4 

1 рік-12 років 185-205 3 

1 рік-12 років ˃ 205 4 

старше 12 років 145-155 3 

старше 12 років ˃ 155 4 

ЧД, дихання у хвилину ˂ 50 0 

50-60 1 

61-90 3 

˃ 90 5 

Штучна вентиляція легень 6 



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 167  

Продовження табл. 1  

Показник Границі Бали 

Систолічний артеріальний тиск, мм рт ст 0-1 міс 40-55 3 

0-1 міс ˂ 40 6 

1 міс-1 рік 45-65 3 

1 міс-1 рік ˂ 45 6 

1 рік-12 років 55-75 3 

1 рік-12 років ˂ 55 6 

старше 12 років 65-85 3 

старше 12 років ˂ 65 6 

Діастолічний артеріальний тиск, мм рт ст будь-який вік ˃ 110 6 

Неврологічні порушення Відсутні 0 

Порушення свідомості, судоми   

Ознаки інфекційних процесів грудної кліти-
ни (пневмонії) 
 

клінічні або рентгенологічні ознаки інфекції грудної кліти-
ни без кашлю 

2 

клінічні або рентгенологічні ознаки інфекції грудної кліти-
ни з продуктивним кашлем 

4 

лобарна, грибкова пневмонія 6 

Ураження органів шлунково-кишкового 
тракту 

афтозний стоматит 2 

токсична гастроентеропатія 2 

парез кишківника 2 

Інфекції сечовивідних шляхів цистит, пієлонефрит 2 

Гнійні вогнища гнійні вогнища м’яких тканин 4 

гнійні вогнища кісток 6 

Лабораторні показники 

Ht крові, % ≥ 60 4 

50-59 2 

46-49 1 

30-45 0 

20-29 2 

˂ 20 4 

Гемоглобін, г/л 70-100 1 

˂ 70 2 

Лейкоцити, х 10⁹/л 12-30 1 

˃ 30 2 

˂ 2,5 3 

Паличкоядерні лейкоцити, % 0-4 0 

5-9 1 

˃ 10 2 

Тромбоцити, х 10⁹/л ≥ 150 0 

100-149 1 

50-99 2 

20-49 3 

˂20 4 

Сечовина сироватки крові, ммоль/л 0-1міс ˃ 4,2 3 

всі інші ˃ 5,3 3 

Креатинін сироватки крові, мкмоль/л 0-1 міс ˃ 70 2 

1 міс-12 років ˃ 80 2 

старше 12 років >110 2 
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Закінчення табл. 1  

Показник Границі Бали 

  Гостра ниркова недостатність, гемодіаліз 3 

Загальний білок, г/л 51-58 1 

50-41 2 

˂ 41 3 

Загальний білірубін, ммоль/л ≤ 20 0 

20-60 1 

61-120 2 

121-240 3 

˃240 4 

АЛТ, мкмоль ˂1,4 (<40 Од/л) 0 

˃1,4 (>40 Од/л) 1 

Калій сироватки крові, ммоль/л ≥ 7,0 4 

6,0-6,9 3 

5,5-5,9 1 

3,5-5,4 0 

3,0-3,4 1 

2,5-2,9 2 

˂ 2,5 4 

Натрій сироватки крові, ммоль/л ≤ 119 3 

120-134 2 

135-154 0 

≥ 155 4 

рН крові, ум. од. ≥ 7,7 або <7,15 4 

7,6-7,69 3 

7,5-7,59 1 

7,33-7,49 0 

7,25-7,32 2 

7,15-7,24 3 

Примітки: ٭Алгоритм користування шкалою: кожен діагностичний критерій має оцінку, яка виражається у балах 
від 0-6, де 0 – це нормальний рівень показника, або відсутність ознак ураження, а 6 – це найбільше відхилення 
показника від норми, або наявність порушення функціонування внутрішніх органів. 
При відсутності можливості оцінювання того чи іншого показника він приймається за «умовну» норму та йому прис-
воюється оцінка у “0” балів. Бали за кожний критерій підсумується в загальну оцінку. 

Розподіл хворих на групи:  
− 1 група – початок лікування (гостра фаза 

захворювання);  
− 2 група – під час ускладнень хіміотерапії чи 

захворювання. 
Статистичний аналіз даних проводили за допо-

могою статистичних програм: «EXCELL for WIN-
DOWS», «STATISTICA 7.0 for WINDOWS» та 
«MedCalc». Для кожного показника визначені медіа-
ни та квартилі. Оцінювання статистичної достовір-
ності між групами проводили за допомогою непара-
метричного показника Манна-Уітні. Всі значення P 
були двобічними, а значення p<0,05 вважались ста-
тистично значимі. Прогностичну значимість діагнос-
тичної шкали оцінували за допомогою ROC аналізу. 

Клінічні обстеження, матеріали яких були отри-
мані для даного дослідження, були схвалені Ко-

міcією з етики та біоетики Харківського національ-
ного медичного університету та проводилися від-
повідно до керівних принципів Гельсінської декла-
рації. Усі учасники та/або їхні батьки дали письмо-
ву інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Середній вік хворих склав 4,67±3,97 роки. Достові-
рно переважали хлопчики (n=38) поміж дівчат 
(n=19, p<0,05). Серед морфологічних варіантів у 49 
дітей (86%, p<0,05) зафіксовано лімфобластну 
лейкемію. Лише у 8 (14%) дітей встановлено мієло-
бластний варіант гострої лейкемії. 

Клінічна характеристика хворих обох груп з 
демонстрацією показників, які враховувались під 
час проведення оцінки тяжкості стану згідно з діаг-
ностичної шкали наведена у табл. 2. 
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Кожному хворому проводили оцінку клінічно-
го стану згідно представленої шкали. Отримані 
бали, які були підраховані у групах пацієнтів, 
наведені у табл. 3. 

Найвищі сумарні бали зафіксовано у пацієн-
тів 2-ї групи, що відповідає більш тяжкому стану 
цих хворих внаслідок ускладнень хіміотерапіїї 
впродовж гострої фази лейкемії. У подальшому 
ми розділили хворих кожної групи залежно від 
результату лікування: позитивний чи летальний 
результати. В обох групах зафіксовано по 7 про-
гнозованих летальних результатів. При попарно-
му порівнянні сумарного балу серед пацієнтів з 
позитивними та летальними результатами у хво-
рих 1-ої групи виявлено достовірну різницю між 
балами (Критерій Манна–Уітні U = 45,50000,  
p = 0,018). Достовірну різницю у балах між хво-
рими з позитивним та негативним результатом 
виявлено також і у дітей 2-ої групи (Критерій 
Манна-Уітні U = 57,00000, р = 0,020). Отже, се-
ред хворих з летальним результатом в обох гру-
пах показники сумарного балу згідно запропоно-
ваної нами шкали були достовірно вищими, що 
демонструє здатність шкали прогнозувати на-
стання смерті. 

Для повної оцінки прогностичної здатності 
шкали використовувався ROC аналіз. За даними 
ROC аналізу при стані хворого з оцінкою вище  
9 балів настання летального результату достові-
рно вірогідне (р<0,001) у хворих 1-ої групи з  
чутливістю = 100 та специфічністю = 64,9. При 
цьому площа під ROC кривою дорівнює 0,78 
(рис. 1).  

ROC аналіз сумарного балу пацієнтів 2-ої 
групи та настання летального результату демон-
струє, що при стані хворого з оцінкою вище 

Таблиця 2 – Вітальні та лабораторні показники хворих на 
гостру лейкемію (медіана, нижній та верхній квартилі) 

Показник Група 1 
n = 44 

Група 2 
n = 38 

Температура тіла, градуси 
за Цельсієм 

37,2 
[36,6-38,0] 

36,6 
[36,6-37,5] 

Частота серцевих скоро-
чень, ударів у хвилину 

118,0 
[108,0-120,0] 

104,0 
[96,0-122,0] 

Частота дихання у хвилину 24,0 
[20,0-28,5] 

22,0 
[20,0-25,5] 

Систолічний тиск,  
мм рт ст. 

90 
[90-100] 

95 
[90-100] 

Діастолічний тиск,  
мм рт ст. 

60 
[60-65] 

60 
[60-65] 

Кількість дітей на штучній 
вентиляції легенів 

0 2 

Кількість дітей з інфекцій-
ними процесами легенів 

8 10 

Кількість дітей з уражен-
ням ШКТ 

2 21 

Кількість дітей з гнійними 
вогнищами м’яких тканин 

0 1 

Кількість дітей з уражен-
ням центральної нервової 
системи 

1 2 

Кількість дітей з нирковою 
недостатністю 

0 2 

Гематокрит крові, % 26,00 
[21,00-32,00] 

29,00 
[24,50-32,50] 

Гемоглобін, г/л 86,00 
[56,0-101,0] 

102,5 
[90,00-116,0] 

Лейкоцити, ×109/л 10,60 
[4,15-32,35] 

1,55 
[0,80-2,80] 

Паличкоядерні лейкоцити, 
% 

1,00 
[1,00-3,00] 

1,00 
[1,00-1,00] 

Тромбоцити, ×109/л 54,50 
[25,00-111,0] 

100,00 
[50,00-164,0] 

Сечовина сироватки крові, 
ммоль/л 

4,00 
[3,30-4,60] 

3,60 
[3,10-5,60] 

Креатинін сироватки крові, 
мкмоль/л 

67,00 
[61,00-79,00] 

66,00 
[59,00-80,00] 

Загальний білок, г/л 65,15 
[56,70-71,10] 

56,10 
[51,80-66,80] 

Загальний білірубін, 
мкмоль/л 

14,00 
[13,00-16,00] 

16,00 
[13,50-18,50] 

АЛТ, мкмоль 0,50 
[0,35-0,90] 

1,10 
[0,60-2,30] 

Калій сироватки крові, 
ммоль/л 

3,50 
[3,24-3,92] 

3,34 
[3,11-3,52] 

Натрій сироватки крові, 
ммоль/л 

140,65 
[137,6-141,7] 

136,50 
[134,5-139,9] 

рН крові, ум. од. 7,41 
[7,35-7,45] 

7,39 
[7,33-7,44] 

Таблиця 3 – Сумарні бали (медіана та квартилі) 
хворих згідно шкали «Педіатрична шкала тяжкості 
гематологічних хворих» 

Показник Група 1 Група 2 

Загальна кількість хворих у 
групі 44 38 

Кількість позитивних ре-
зультатів 37 31 

Кількість прогнозованих 
летальних результатів 7 7 

Кількість летальних ре-
зультатів 0 7 

Загальні бали хворих згід-
но шкали у групі 

8,5 
[5,5-11,5] 

12,0 
[6,0-17,0] 

Бали хворих з позитивним 
результатом 

7,0 
[5,0-11,0] 

7,0 
[5,0-16,0] 

Бали хворих з летальним 
результатом 

11,0 
[10,0-14,0] 

16,0 
[13,0-22,0] 
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11 балів, настання летального результату достові-
рно вірогідне (р<0,001) з чутливістю = 100 та спе-
цифічністю = 61,3. При цьому площа під ROC кри-
вою дорівнює 0,79 (рис. 2). 

Запропонована шкала демонструє, що сума 
балів більше 9 може бути ознакою тяжкого клініч-
ного стану дитини з ГЛ. Також, якщо стан дитини 
отримує оцінку у 9 балів та вище – є ризик настан-
ня летального результату, тобто ці хворі повинні 
отримувати ретельний моніторинг вітальних функ-
цій та лабораторних показників. Вірогідно, при да-
ному клінічному стані повинен бути перегляд тера-
пії та вирішення питання про переведення пацієнта 
до відділення інтенсивної терапії. 

Висновки. Поєднання існуючих діагностичних 
шкал з внесенням запропонованих доповнень до-
зволяє отримати бальну оцінку ступені тяжкості 
дитини з урахуванням наявності або відсутності 
інфекційних процесів, стану гемопоезу, що важли-
во враховувати у дітей, хворих на ГЛ. Запропоно-
вана шкала не містить оцінки рідкісних біохімічних 
маркерів і може застосовуватися у стаціонарах, які 
не мають добре розвиненої лабораторної служби. 

Крім того, вона демонструє взаємозв’язок між 
тяжкістю хворого та сумою балів, а також можли-
вість прогнозування несприятливого результату у 
дітей, хворих на гостру лейкемію, як при маніфес-
тації захворювання так і під час ускладнень хіміо-
терапії лейкемії. Застосування ROC аналізу з ура-
хуванням показників площі під ROC кривої  
(0,78-0,79) при оцінці стану хворого у 9 балів та 
вище свідчить про можливість розвитку несприят-
ливого результату лікування. 

Перспективи подальших досліджень. Удо-
сконалення діагностики і лікування гнійно-
септичних та інших ускладнень у дітей з гострою 
лейкемією. Планується накопичування досвіду за-
стосування діагностичної шкали на більшій кількос-
ті пацієнтів. Проводиться дослідження стосовно 
співвідношення балів за шкалою з іншими лабора-
торними показниками (імунограма крові та інші) 
дітей, хворих на ГЛ. 

 

Рис. 1. ROC – крива загального балу шкали та прогнозо-
ваного летального результату у хворих 1-ої групи 

Criterion values and coordinates of the ROC curve 
 [Show] 

Рис. 2. ROC – крива загального балу шкали та прогнозо-
ваного летального результату у хворих 2-ої групи 
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УДК 615.155.392-036.11-036.17-053.2-07-037 
ДИАГНОСТИЧЕСКИ-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ  
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ 
Одинец Ю. В., Кондратюк Т. А. 
Резюме. В детском возрасте лейкемия занимает лидирующую позицию среди других онкологических 

патологий. Частота острого лейкоза у детей в Украине составляет 4,5:100000 детского населения. Тече-
ние лейкоза и его терапия приводит к развитию жизнеугрожающих осложнений, при этом смертность от 
лейкемии остается высокой, и составляет 1,1:100000. 

Цель исследования – сформировать диагностически прогностическую шкалу оценки тяжести детей с 
острым лейкозом. 

Проводилось динамическое наблюдение за 57 детьми, больными на острый лейкоз. Все пациенты 
проходили лечение в «Харьковская клиническая детская больница № 16» с 2016 по 2018 года. Во время 
поступления ребенка в стационар, а также при возникновении осложнений химиотерапии и лейкоза про-
водилась оценка степени тяжести больных с помощью разработанной нами диагностической шкалы 
«Педиатрическая шкала оценки тяжести гематологических больных». Данная шкала была создана на 
основе шкал: MOSF, PELOD, Score of Stone and Elebute, SAPS, PSI, APACHE II, PRISM III. Кроме этого, 
шкала дополнена показателями, которых не было в вышеупомянутых диагностических шкалах: оценка 
уровня палочкоядерных лейкоцитов, наличие/отсутствие почечной недостаточности, наличие/отсутствие 
поражений желудочно-кишечного тракта или других систем органов.  

Наиболее высокие суммарные баллы зафиксированы у пациентов во время возникновения осложне-
ний химиотерапии в сравнении с балами больных при манифестации лейкемии. За данными ROC анали-
за при состоянии пациента с оценкой выше 9 баллов наступление летального результата достоверно 
вероятно (р<0,001), площадь под ROC кривой равняется 0,78. Criterion values and coordinates of the ROC 
curve [Show] 

Педиатрическая шкала оценки тяжести гематологических больных демонстрирует возможность про-
гнозирования неблагоприятного результата у детей, страдающих острым лейкозом, во время манифе-
стации заболевания и осложнениях химиотерапии. Среди больных с летальным результатом показатели 
суммарного балла были достоверно выше, что демонстрирует способность шкалы к прогнозированию 
наступления неблагоприятного результата. ROC анализ с учетом показателей площади под ROC кривой 
(0,78-0,79) при оценки состояния пациента в 9 баллов и выше свидетельствует о возможности развития 
неблагоприятного результата лечения.  

Ключевые слова: острый лейкоз, дети, шкала оценки тяжести, летальность от лейкоза. 
 
UDC 615.155.392-036.11-036.17-053.2-07-037 
Diagnostic Prediction Scale of Patient Acuity in Children with Acute Leukemia 
Odinets Y. V., Kondratiuk T. O. 
Abstract. Leukemia is the most common oncologic neoplastic disease in children. National Cancer Registry 

of Ukraine states that the frequency of acute leukemia in children is 4.5:100000, and the death rate caused by 
acute leukemia is 1.1:100000. Leukemia and its treatment may cause the development of specific life-
threatening complications.  

The purpose of the study was to develop a diagnostic prediction scale that would measure the degree of 
patient acuity in children with acute leukemia.  

Material and methods. 57 patients diagnosed with acute leukemia were observed. All the patients were re-
ceiving their treatment in Kharkiv Clinical Children's Hospital № 16 from 2016 to 2018. With the help of 
“Pediatric scale of hematologic patient acuity”, the level of patient acuity was assessed when the patient was 
admitted to intensive care unit and when the complications after chemotherapy were developing. The “Pediatric 
scale of hematologic patient acuity” was developed on the basis of the following scales: MOSF, PELOD, Score 
of Stone and Elebute, SAPS, PSI, APACHE II, PRISM III. In addition, the following indicators, that were not pre-
sent in diagnostic scales mentioned above, were added to our scale: estimation of the level of stab leukocytes, 
presence/absence of renal failure, presence/absence of injuries of gastrointestinal tract or other organ systems.  

Results and discussion. The highest summary scores were observed in patients during chemotherapy-
induced complications compared to the scores patients received at the onset of leukemia. For both groups, 
seven lethal outcomes were predicted. According to the scale that we developed, patients with lethal outcomes 
in both groups had significantly higher summary scores. According to the ROC analysis, when the level of acuity 
is higher than 9, the probability of the lethal outcome is highly significant (p<0.001); the area under the ROC 
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curve is 0.78. The Pediatric scale of hematologic patient acuity shows the correlation between the level of pa-
tient acuity and summary scores. Moreover, it gives an opportunity to predict adverse outcome in children with 
acute leukemia at the onset of the disease as well as during chemotherapy-induced complications. The area 
under the ROC curve (0.78-0.79) and with the degree of patient acuity at the score of 9 and higher shows that 
there is probability of the adverse outcome of the treatment. 

Conclusion. Combination of existing diagnostic scales with the introduction of the proposed additions getting 
a score assessment of the severity of the child, taking into account the presence or absence of infectious proc-
esses, the state of hemopoiesis, which is important to be taken into account in children with acute leukemia. The 
proposed scale does not contain estimates of rare biochemical markers and can be used in hospitals that do not 
have a well-developed laboratory service. For further research it is good to improve diagnosis and treatment of 
purulent-septic and other complications in children with acute leukemia. It is planned to accumulate the experi-
ence of using the diagnostic scale on a larger number of patients. Studies will be conducted on the ratio of 
scores on a scale with other laboratory parameters (immunogram of blood and other) in children with acute leu-
kemia. 

Keywords: acute leukemia, children, score of acuteness, lethal outcome from leukemia. 
 
The authors of this study confirm that the research and publication of the results were not associated with 

any conflicts regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may 
have been related to the study, and interrelations of coauthors of the article. 

 

Стаття надійшла 14.06.2019 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 173  

DOI: 10.26693/jmbs04.05.173  
УДК 616.831-001-053:617.51-0011:616.8-089 

Петренко В. Н., Приходько Т. М., Гекова М. В., Шевченко В. В. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ  
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

КНП ХОР «Харьковская городская детская больница № 5», Украина 

hospitalvictoria78@gmal.com 

Целью работы было изучение особенности 
структурных изменений головного мозга у детей в 
результате черепно-мозговой травмы в зависимо-
сти от степени тяжести и характера клинических 
проявлений, в зависимости от очага повреждения. 

Обследовано 89 детей, перенесших закрытую 
черепно-мозговую травму. Среди них 70 мальчи-
ков (78,65%) и 19 девочек (21,35%), возраст от 3 
до 17 лет. Обследование детей проводилось спус-
тя 6,1±0,8 месяцев после перенесенной черепно-
мозговой травмы. Распределение детей на группы 
проводилось по клиническим формам черепно-
мозговой травмы:  

I группа – закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга – 43 ребёнка (48.31%), 
средний возраст (14,6±2,5) года;  

II группа – закрытая черепно-мозговая травма 
с ушибом головного мозга средней степени тяже-
сти – 16 детей (17,98%), средний возраст 
(13,5±4,5) года;  

III группа – закрытая черепно-мозговая травма 
с ушибом головного мозга тяжёлой степени – 30 
детей (33,71), средний возраст (14,5±3,5) года. 

Средний возраст детей в группах (13,5±4,5) 
года. Во всех группах статистически значимое пре-
обладание детей мужского пола 78,65% . 

Для изучения структурных изменений головно-
го мозга проводилась магнито-резонансная томо-
графия (Siemens Magnetom с напряжением магнит-
ного поля 0,35 Тл). Были проанализированы ре-
зультаты обследования магнито-резонансной то-
мографии у детей с закрытой черепно-мозговой 
травмой. Анализировали наличие структурных 
изменений в головном мозге в виде кровоизлияний 
и контузий, а также клинические проявления в за-
висимости от тяжести травмы и локализации по-
сттравматического повреждения мозга. 

На основании проведенного исследования 
нами отмечено, что у детей закрытая черепно-
мозговая травма встречалась в виде сотрясения 
головного мозга, ушиба головного мозга средней 
степени тяжести и ушиба головного мозга тяжёлой 
степени. У детей кровоизлияния чаще отмечались 
при ушибе головного мозга тяжёлой степени, чем 

при ушибе мозга средней степени тяжести. Очаги 
контузии отмечались у детей, которые перенесли 
ушиб головного мозга средней степени тяжести и 
тяжёлой степени. Очаги контузии преобладали в 
лобной и височной областях, реже отмечались в 
области мозолистого тела. Также при сотрясении 
головного мозга тяжелой степени были характер-
ны два очага контузии. При наличии у детей крово-
излияний имели место гемипарезы и ликворно-
гипертензионный синдром. Атактический синдром 
у детей больше был связан с контузиями. 

Ключевые слова: дети, черепно-мозговая 
травма, магнито-резонансная томография, конту-
зия, кровоизлияние. 
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плана научно-исследовательских работ ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
НАМН Украины» в рамках НИР «Визначити значен-
ня поліморфізму генів системи цитохрому Р450 в 
механізмах виникнення фармакорезистентних 
форм епілепсій у дітей, оптимізувати підходи до 
діагностики та лікування», № государственной ре-
гистрации 0117U003074. 

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
мультидисциплинарная проблема на стыке меди-
цины и социологии, является одной из наиболее 
важных и актуальных проблем современной меди-
цины и отечественного здравоохранения. Это объ-
ясняется высокой её распространенностью (в 
среднем в мире – 2–4 случая на 1000 населения в 
год), высокой летальностью и инвалидизацией 
пострадавших [1]. По данным ВОЗ число людей с 
ЧМТ увеличивается на 2% в год. В Украине ЧМТ 
ежегодно получают 100–200 тыс. человек, из них 
11,5–13,5 тыс. составляют дети. В структуре обще-
го травматизма внутричерепные травмы составля-
ют 4% [2]. Закрытая черепно-мозговая травма 
встречается в 83,5% случаев, открытая в 16,5% 
случаев [3].  

Повышенное внимание к проблеме черепно-
мозговой травмы в детском возрасте определяет-
ся тем, что данный контингент пострадавших со-
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ставляет до 40% от общего числа госпитализиро-
ванных в профильные отделения. В 50–90% слу-
чаев после перенесенной травмы мозга сохраня-
ется неврологическая симптоматика или формиру-
ются новые неврологические синдромы, которые 
являются ведущим фактором ограничения в по-
следующем обучения ребёнка и профессиональ-
ной ориентации [4]. 

Клиническое течение черепно-мозговой трав-
мы у детей, в отличие от взрослых, характеризует-
ся рядом особенностей. Эти особенности находят 
свое выражение в специфических для растущего 
организма реакций, отражающих с одной стороны 
повышенную чувствительность, ранимость мозга 
ребенка, с другой – широкие компенсаторные воз-
можности даже в условиях тяжелой черепно-
мозговой травмы. Помимо этого, в прогнозе исхо-
да тяжёлой черепно-мозговой травмы необходимо 
учитывать высокий репаративный потенциал и 
высокую пластичность детского мозга [5]. Наибо-
лее существенные отличия в диагностике и клини-
ческой картине проявляются у пострадавших ран-
него и младшего возраста. Типичное для детей 
этого возраста преобладание генерализованных, 
общемозговых реакций при слабой выраженности 
признаков очагового поражения мозга часто приво-
дит к диагностическим трудностям и ошибкам при 
оценке тяжести травмы, сопутствующих осложне-
ний [6]. Частота развития посттравматической эпи-
лепсии, после перенесенной ЧМТ, составляет по 
данным многочисленных исследований от 11 до 
20%, а её течение часто имеет прогредиентный 
характер [7]. Особый класс составляют ранние су-
дорожные припадки, возникающие в момент трав-
мы или в первые 24 часа после неё. У детей чаще 
это генерализованные судороги, что прогностиче-
ски неблагоприятно и в последующем приводит к 
развитию посттравматической эпилепсии [8, 9]. 

Тяжесть повреждения мозга при черепно-
мозговой травме зависит от силы удара и биоме-
ханики травмы [10]. В зависимости от биомеханики 
травмы развиваются различные повреждения че-
репа: при падении лицом вниз чаще возникают 
переломы лобной, скуловой костей; при падении 
навзничь – переломы теменной, височной, заты-
лочной костей, нередко с распространением тре-
щин на основание черепа [11]. 

Травмы головы не всегда вызывают поврежде-
ния черепа и головного мозга, иногда ограничива-
ясь, например, лишь мягкими тканями. Диагности-
ка черепно-мозговой травмы предполагает обяза-
тельное наличие преходящих или стойких призна-
ков дисфункции головного мозга. Соотношение 
выраженности повреждения черепа, вещества го-
ловного мозга, мягких тканей головы и нередко 

сопровождающего черепно-мозговую травму по-
вреждения шейного отдела бывает различным, 
что предопределяет многообразие симптоматики 
травмы [12]. 

Современная классификация ЧМТ учитывает 
характер и степень повреждения мозга, что опре-
деляет клиническое течение, характер лечения и 
исходы [1, 10].  

Выделяют следующие основные клинические 
формы ЧМТ: 

− сотрясение головного мозга, при котором 
явные морфологические изменения отсутст-
вуют; 

− ушиб мозга лёгкой, средней и тяжёлой сте-
пени; 

− диффузное аксональное повреждение мозга; 
− сдавление мозга; 
− сдавление головы. 
Многослойность проблемы черепно-мозговой 

травмы у детей обуславливает исключительную 
важность как практической, так и теоретической 
разработки и внедрения методов исследования, 
наблюдения и лечения травматической болезни 
головного мозга [10]. 

Цель работы – изучить особенности структур-
ных изменений головного мозга у детей в исходе 
черепно-мозговой травмы в зависимости от степе-
ни тяжести, а также характер клинических прояв-
лений в зависимости от очага повреждения. 

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 89 детей перенесших закрытую черепно-
мозговую травму. Дети находились на лечении в 
неврологическом отделении городской детской 
больницы № 5, г. Харькова. Среди них 70 мальчи-
ков (78,65%) и 19 девочек (21,35%), в возрасте от 3 
до 17 лет. 

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-
медицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 
Совета Европы по правам человека и биомедици-
не (1997). Письменное информированное согласие 
было получено у родственников каждого участника 
исследования, и приняты все меры для обеспече-
ния анонимности пациентов. 

Обследование детей проводилось спустя 
6,1±0,8 месяцев после перенесенной черепно-
мозговой травмы. Распределение детей на группы 
проводилось по клиническим формам черепно-
мозговой травмы:  

I группа – закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга – 43 ребёнка (48.31%), 
средний возраст (14,6±2,5) года;  
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II группа – закрытая черепно-мозговая травма 
с ушибом головного мозга средней степени  
тяжести – 16 детей (17,98%), средний возраст 
(13,5±4,5) года;  

III группа – закрытая черепно-мозговая травма 
с ушибом головного мозга тяжёлой степени –  
30 детей (33,71), средний возраст (14,5±3,5) года. 

Всем пациентам проводили сбор анамнестиче-
ских данных, оценка неврологического статуса. 
Для изучения структурных изменений головного 
мозга проводилась магниторезонансная томогра-
фия (Siemens Magnetom с напряжением магнитно-
го поля 0,35Тл). 

Полученные данные были обработаны стати-
стически. Учитывая номинальный тип данных, ис-
пользовали метод сопряженных таблиц с анали-
зом номинальных данных по V Крамера (частный 
случай критерия c2). Анализ связи признаков про-
водили с помощью корреляционного анализа 
Спирмана (RSp). Критический уровень значимости 
принимали за р<0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Черепно-мозговая травма наших пациентов в 
большей степени была получена 
вследствие  дорожно -транс -
портных происшествий и несчаст-
ных случаев. По характеру у всех 
пациентов черепно-мозговая 
травма была закрытая. Средний 
возраст детей в группах (13,5±4,5) 
года. Во всех группах статистиче-
ски значимое преобладание детей 
мужского пола 78,65%. Данные 
совпадают с результатами иссле-
дований других авторов [14]. 

Были проанализированы ре-
зультаты исследования магнито-
резонансной томографии у детей 
с закрытой черепно-мозговой 
травмой. Анализировали наличие 
структурных изменений в голов-
ном мозге в виде кровоизлияний и 
контузий, а также клинические 
проявления в зависимости от тя-
жести травмы и локализации по-
сттравматического повреждения 
мозга.  

Проведенный статистический 
анализ (табл. 1) показал, что у 
детей в I гр. наблюдения структур-
ных изменений мозга в виде оча-
гов кровоизлияний не отмечалось. 
Во II гр. – очаги кровоизлияний 
отмечались только у 3-х детей, из 
них у 1 (6,2%) – субдуральное и  

2 (12,5%) детей – субарахноидальное кровоизлия-
ние. У детей III гр. преобладающее количество 
структурных изменений было диагностировано в 
виде эпидуральных и субарахноидальных кровоиз-
лияний (9 (30,0%) и 10 (33,3%), соответственно), у 
6 (20,0%) пациентов – субдуральные, у 1 (3,3%) – 
внутримозговое кровоизлияние. Различие между 
группами статистически значимое (р<0,01).  

Проведенный статистический анализ (табл. 2) 
показал, что у детей в первой группе наблюдения 
структурных изменений мозга в виде очагов конту-
зий не отмечалось. Очаги контузии диагностирова-
ли у детей второй и третей групп наблюдения. Кон-
тузии отмечались в лобной области – 16 (18,0%): 
чаще у детей III гр. – 12 (40,0%), у детей II гр. –  
4 (25,0%) по этому признаку группы статистически 
значимо различались (р<0.001). Очаг контузии в 
височной области значимо чаще (p<0,05) наблю-
дался у пациентов III гр. – 6 (20,0%) при 1 (6,2%) 
случае второй группы наблюдения. Контузию  
мозолистого тела диагностировали у 3-х (10,0%) 
детей III гр. наблюдения. Следует отметить, что  
у 5-ти (17,9%) детей с ушибом головного мозга 

Таблица 1 – Локализация мозговых кровоизлияний у больных с разной 
степенью тяжести ЗЧМТ (абс.,%) 

Структурные 
изменения 

Группа наблюдения 
Статистическая  

значимость  
различия 

I группа 
(n=43) 

(48,31%) 

II группа 
(n=16) 

(17,98%) 

III группа 
(n=30) 

(33,71%) 

Эпидуральное  
кровоизлияние - - 9 

(30,0%) p<0,001 

Субдуральное 
кровоизлияние - 1 

(6,2%) 
6 

(20,0%) p<0,01 

Субарахноидальное 
кровоизлияние - 2 

(12,5%) 
10 

(33,3%) p<0,001 

Внутримозговое 
кровоизлияние - - 1 

(3,3%) p>0,05 

Примечание: Критический уровень значимости принимали за р<0.05. 

Таблица 2 – Локализация очагов контузии головного мозга у больных с 
разной степенью тяжести ЗЧМТ (абс.,%) 

Структурные 
изменения 

Группа наблюдения Статистиче-
ская значи-

мость  
различия 

I группа 
(n=43) 

(48,31%) 

II группа 
(n=16) 

(17,98%) 

III группа 
(n=30) 

(33,71%) 

Всего 
(n=89) 

Очаг контузии 
лобной  
области 

- 4 
(25,0%) 

12 
(40,0%) 

16 
(18,0%) p<0,001 

Очаг контузии 
височной  
области 

- 1 
(6,2%) 

6 
(20,0%) 

7 
(7,9%) p<0,05 

Очаг контузии 
мозолистого 
тела 

- - 3 
(10,0%) 

3 
(3,4%) p<0,05 

Примечание: Критический уровень значимости принимали за р<0.05. 
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тяжёлой степени, диагностировали по 2 очага кон-
тузии. 

Учитывая посттравматические структурные 
изменения головного мозга, были проанализирова-
ны неврологические синдромы у больных с череп-
но-мозговой травмой. 

Данный анализ неврологических синдромов 
(табл. 3) показывает, что ликвороно-гипертен-
зионный синдром занимает ведущее место 74 
(83,1%) среди неврологический синдромов, причем 
у всех 43 (100%) детей I гр. наблюдения, у больных 
II гр. наблюдения этот синдром был у 13 (81,2%) 
детей, а у детей III гр. его диагностировали в 18 
(60,0%) случаев. То есть наблюдалось статистиче-
ски значимое (p<0,001) снижение частоты встречае-
мости синдрома с утяжелением степени ЗЧМТ. 

Эпилептические припадки чаще встречались у 
детей III группы наблюдения – 6 (20,0%), чем у 
детей I группы – 2 (4,4%) и II группы – 2 (12,5%). 
Этот синдром не являлся распространенным, и 
общая частота его диагностирования составила 
11,2% (10 детей). Распределение этого синдрома 
между группами статистически незначимо (p>0,05).  

Атактический синдром диагностировали у тре-
ти детей с ушибом головного мозга тяжёлой степе-
ни – 10 (33,3%) и у 3 (18,8%) 
с ушибом головного мозга 
средней степени тяжести. В 
группе с сотрясением голов-
ного мозга этот синдром не 
диагностировали. Различие в 
частоте встречаемости атак-
тического синдрома между 
группами статистически зна-
чимое (p<0,001).  

Гемипарез наблюдали, 
преимущественно, у детей с 
ушибом головного мозга тя-
желой степени – 16 (53,3%). 
В то же время в группе с 
ушибом головного мозга 
средней степени тяжести 
гемипарез был только у 1 
(6,2%) ребенка, что и обусло-
вило значимые различия 
между группами (p<0,001). 

Синкопальные состояния 
наблюдались у 4-х (9,3%) 
детей с сотрясением голов-
ного мозга и у 2-х (6,7%) с 
ушибом головного мозга тя-
жёлой степени. По этому 
синдрому различия между 
группами не значимые 
(p>0,05). Вышеизложенный 

анализ неврологических синдромов коррелирует с 
данными других авторов [15, 17]. 

Так же следует отметить, что у некоторых де-
тей наблюдали наличие нескольких неврологиче-
ских синдромов одновременно (табл. 4). 

В I гр. наблюдения в основном диагностирова-
ли один синдром – 37 (86,0%) и реже два – 6 
(14,0%). Во II гр. наблюдения один синдром встре-
чали у 13 (81,2%) и два в 3 (18,8%) случаев. В III 
гр. наблюдения чаще диагностировали два – 18 
(60,0%) и три – 2 (6,7%) неврологических синдро-
ма. Распределение сочетания нарушений в груп-
пах статистически значимое (p<0,001). 

Было проанализировано влияние кровоизлия-
ний и контузий, определенных по данным МРТ на 
наличие неврологических синдромов (табл. 5). 

По данным корреляционного анализа (табл. 5), 
можно отметить, что при наличии у детей кровоиз-
лияний имели место гемипарезы (RSp =0,569; 
р<0,001) и ликворно-гипертензионным синдромом 
(RSp =-0,423; p<0,001).  

Атактический синдром больше был связан с 
контузиями (RSp =0,462; p<0,001), хотя слабая, но 
значимая корреляционная связь найдена и для 
кровоизлияний (RSp=0,263; p<0,05). 

Таблица 3 – Распределение неврологических синдромов у больных разной 
степени тяжести ЗЧМТ (абс.,%) 

Неврологиче-
ские 

синдромы 

Группа наблюдения 
Статистическая 

значимость  
различия 

I группа 
(n=43) 

(48,31%) 

II группа 
(n=16) 

(17,98%) 

III группа 
(n=30) 

(33,71%) 
Всего 

Эпилептиче-
ские 
припадки 

2 
(4,7%) 

2 
(12,5%) 

6 
(20,0%) 

10 
(11,2%) p>0,05 

Атактический 
синдром - 3 

(18,8%) 
10 

(33,3%) 
13 

(14,6%) p<0,001 

Гемипарез - 1 
(6,2%) 16 (53,3%) 17 

(19,1%) p<0,001 

Ликворно-
гипертензион-
ный синдром 

43 
(100,0%) 

13 
(81,2%) 

18 
(60,0%) 

74 
(83,1%) p<0,001 

Синкопальные  
состояния 

4 
(9,3%) - 2 

(6,7%) 
6 

(6,7%) p>0,05 

Примечание: Критический уровень значимости принимали за р<0.05. 

Таблица 4 – Анализ сочетаний неврологических синдромов у больных с 
ЗЧМТ 

Кол-во  
неврологи-

ческих  
синдромов 

Группа наблюдения 

Всего 

Статисти-
ческая 

значимость 
различия 

I группа 
(n=43) 

(48,31%) 

II группа 
(n=16) 

(17,98%) 

III группа 
(n=30) 

(33,71%) 

Один 37(86,0%) 13 (81,2%) 10 (33,3%) 60 (67,4%) 

p<0,001 Два 6 (14,0%) 3 (18,8%) 18 (60,0%) 27 (30,3%) 

Три и более 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,7%) 2 (2,2%) 
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Таким образом, проведенный нами статистиче-
ский анализ показал значимое преобладание че-
репно-мозговой травмы у мальчиков (78,65%), чем 
у девочек, что подтверждает результаты исследо-
вания других авторов, которые указывают, что 
травмы у мальчиков наблюдаются в 2-3 раза ча-
ще, чем у девочек [14, 15]. Локализация очагов 
контузии головного мозга у больных отмечалась в 
лобной, височной областях. В трёх случаях была 
контузия мозолистого тела, в пяти отмечалось по 
два очага контузии, что коррелирует с работами 
других авторов [16, 17]. 

Выводы  
1. 1/На основании проведенного исследования 

можно отметить, что у детей закрытая черепно-
мозговая травма встречалась в виде сотрясения 
головного мозга, ушиба головного мозга средней 
степени и ушиба головного мозга тяжёлой сте-
пени.  

2. У детей кровоизлияния чаще отмечались при 
ушибе головного мозга тяжёлой степени, чем 
при ушибе мозга средней степени тяжести. Раз-
личие между группами статистически значимое 
(р<0,01).  

3. Очаги контузии отмечались у детей перенёсших 
ушиб головного мозга средней степени тяжести 
и тяжёлой степени. Очаги контузии преобладали 
в лобной и височной областях, реже отмечались 
в области мозолистого тела. Также при ушибе 
головного мозга тяжёлой степени было харак-
терно два очага контузии.  

4. При наличии у детей кровоизлияний имели ме-
сто гемипарезы и ликворно-гипертензионный 
синдром (p<0,001). Атактический синдром у де-
тей больше был связан с контузиями (p<0,001). 
Перспективы дальнейших исследований 

состоят в изучении особенности течения черепно-
мозговой травмы у детей с дисплазией соедини-
тельной ткани. 

Таблица 5 – Влияние МРТ признаков травматического повреждения мозга на наличие неврологических син-
дромов 

МРТ 

Неврологические синдромы 

Эпилептические 
припадки 

Атактический 
синдром Гемипарез 

Ликворно- 
гипертензионный 

синдром 

Синкопальные 
состояния 

Кровоизлияния 
RSp 0,169 0,263 0,569 -0,423 0,081 

p p>0,05 p>0,05 p<0,001 p<0,001 p>0,05 

Контузии 
RSp 0,131 0,462** 0,103 0,020 -0,060 

p p>0,05 p<0,001 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Примечания: Rsp – коэффициент корреляции, р – статистическая значимость. 
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УДК 616.831-001-053:617.51-0011:616.8-089 
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ  
З ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЮ ТРАВМОЮ РІЗНОГО  
СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ  
Петренко В. М., Приходько Т. М.,  
Гекова М. В., Шевченко В. В. 
Резюме. Метою роботи було вивчення особливостей структурних змін головного мозку у дітей в ре-

зультаті черепно-мозкової травми в залежності від ступеня тяжкості, а також характер клінічних проявів в 
залежності від вогнища ушкодження. 

Обстежено 89 дітей, які перенесли закриту черепно-мозкову травму. Серед них 70 хлопчиків (78,65%) 
і 19 дівчаток (21,35%), у віці від 3 до 17 років. 

Обстеження дітей проводилося через 6,1±0,8 місяців після перенесеної черепно-мозкової травми. 
Розподіл дітей на групи проводився з клінічних форм черепно-мозкової травми: I група – закрита черепно-
мозкова травма, струс головного мозку – 43 дитини (48.31%), середній вік (14,6±2,5) року; II група – закри-
та черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку середнього ступеня тяжкості – 16 дітей (17,98%), 
середній вік (13,5±4,5) року; III група – закрита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку важкого 
ступеня – 30 дітей (33,71), середній вік (14,5±3,5) року. 

Середній вік дітей в групах (13,5±4,5) року. У всіх групах статистично значуще переважання дітей чо-
ловічої статі 78,65%. 

Для вивчення структурних змін головного мозку проводилася магнітно-резонансна томографія 
(Siemens Magnetom з напругою магнітного поля 0,35Тл). Були проаналізовані результати дослідження 
магніто-резонансної томографії у дітей із закритою черепно-мозковою травмою. Аналізували наявність 
структурних змін в головному мозку у вигляді крововиливів і контузій, а також клінічні прояви в залежності 
від тяжкості травми і локалізації посттравматичного пошкодження мозку.  

На підставі проведеного дослідження нами відзначено, що у дітей закрита черепно-мозкова травма 
зустрічалася у вигляді струсу головного мозку, забою головного мозку середнього ступеня і забою голов-
ного мозку тяжкого ступеня. 

У дітей крововиливи частіше відзначалися при забої головного мозку важкого ступеня, ніж при забої 
мозку середнього ступеня тяжкості. Вогнища контузії відзначалися у дітей, які перенесли забій головного 
мозку середнього ступеня тяжкості і тяжкого ступеня. Вогнища контузії переважали в лобній і скроневій 
ділянках, рідше відзначалися в ділянці мозолистого тіла. Також при струсі головного мозку важкого ступе-
ня були характерні два вогнища контузії. При наявності у дітей крововиливів мали місце геміпарези і лік-
ворно-гіпертензійний синдром. Атактичний синдром у дітей більше був пов'язаний з контузіями. 

Ключові слова: діти, черепно-мозкова травма, магніто-резонансна томографія, контузія, крововилив. 
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UDC 616.831-001-053:617.51-0011:616.8-089 
Structural Changes in Children’s Brain with Traumatic Brain Injury  
of Different Degree of Severity 
Petrenko V. N., Prihodko T. M., Hekova M. V., Shevchenko V. V. 
Abstract. The purpose of the study was to find specific features of structural changes of children’s brain as 

a result of traumatic brain injury, depending on its severity, as well as the nature of clinical manifestations de-
pending on the lesion. 

Material and methods. We surveyed 89 children with closed craniocerebral injury. Among them there were 
70 boys (78.65%) and 19 girls (21.35%), aged from 3 to 17. Examination of children was carried out after 
6.1±0.8 months after traumatic brain injury. The distribution of children into groups was carried out according to 
the clinical forms of traumatic brain injury: Group I – closed craniocerebral injury, brain commotion – 43 children 
(48.31%), average age (14.6±2.5) years; Group II – closed craniocerebral injury with a brain contusion of mod-
erate severity – 16 children (17.98%), average age (13.5±4.5) years; Group III – closed craniocerebral injury 
with severe brain contusion – 30 children (33.71), average age (14.5±3.5) years. The average age of children in 
groups was 13.5±4.5 years. There was a statistically significant predominance of male children of 78.65% in all 
groups. 

Results and discussion. Magnetic resonance imaging (Siemens Magnetom with a magnetic field voltage of 
0.35 T) was performed to study the structural changes in the brain. We analyzed the results of the study of mag-
netic resonance imaging of children with closed craniocerebral injury. We noticed the presence of structural 
changes in the brain in the form of hemorrhages and blast injuries, as well as clinical manifestations depending 
on the severity of the injury and localization of post-traumatic brain damage. On the basis of the conducted 
study, the authors noted that children’s closed craniocerebral injury occurred in the form of the brain concussion, 
brain contusion of moderate and severe degrees of the brain contusion. 

Conclusion. Children hemorrhages were more frequently observed with severe brain contusion than with 
contusion of moderate brain severity. The damaged area of blast injury was observed in children who suffered a 
brain contusion of moderate severity and severe degree. The damaged area of blast injury was predominant in 
the frontal and temporal regions of head, rarely it was noted in the area of the corpus callosum. In case of se-
vere contusion of the brain, there were two typical areas of damage. Hemiparesis and liquor-hypertensive syn-
drome occurred in the presence of hemorrhage of children. Ataxic syndrome of children was more associated 
with blast injuries. 

Keywords: children, traumatic brain injury, magnetic resonance imaging, blast injury, hemorrhage. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИМБІТЕРУ У КОМПЛЕКСІ З ХІРУРГІЧНИМ  
ЛІКУВАННЯМ У ХВОРИХ НА ПОЛІПИ ШЛУНКА І КИШЕЧНИКА 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  
кафедра хірургії та трансплантології, Київ, Україна 

ppikas@ukr.net 

У медицині велике значення відводиться полі-
пам шлунка і кишечника, оскільки після поліпекто-
мії вони можуть повторно виникати на місці їх пер-
винної локалізації та в іншому місці. Анаеробні мік-
роорганізми товстої кишки в процесі метаболізму 
утворюють коротко ланцюгові жирні кислоти, склад 
яких може порушуватися при зміні її мікрофлори. 

Мета – оцінити ефективність застосування 
симбітеру в комплексі з хірургічним лікуванням у 
хворих із багато численними поліпами шлунка та 
кишечника (за складом жирних кислот у сироватці 
крові).  

Обстежено 35 здорових осіб (І група), 61 хво-
рий із поліпами шлунка (ІІ група) та 63 хворих із 
поліпами кишечника (ІІІ група). Пацієнтам ІІ А і ІІІ А 
підгруп призначали лише традиційне хірургічне 
лікування, а пацієнтам ІІ Б і ІІІ Б підгруп – хірургічне 
лікування в комплексі з препаратом симбітер® аци-
дофільний (0,14 мл/кг, 2 рази на день, per os;  
28 днів). До і після лікування визначали склад жир-
них кислот фосфоліпідів у сироватці крові на газо-
вому хроматографі серії “Цвет-500” із плазмо іоні-
заційним детектором в ізотермічному режимі.  

У процесі лікування швидше покращувалися 
показники жирних кислот у сироватці крові у хворих 
на поліпи ІІ Б і ІІІ Б підгруп. У пацієнтів ІІ Б і ІІІ Б 
підгруп швидше зменшувався рівень маргаринової 
жирної кислоти, а також швидше збільшувався рі-
вень олеїнової, пальмітинової і стеаринової жир-
них кислот, що відмічалось значно повільніше у 
пацієнтів ІІ А і ІІІ А підгруп (при хірургічному ліку-
ванні без симбітеру).  

Поява маргаринової жирної кислоти у хворих ІІ 
і ІІІ груп до лікування зумовлена присутністю бакте-
ріальної інфекції у даних пацієнтів. У хворих ІІ Б і ІІІ 
Б підгруп у процесі лікування зникала маргаринова 
жирна кислота, що свідчить про позитивний вплив 
симбітеру на склад жирних кислот і мікрофлори. 
При лікуванні хворих ІІ А і ІІІ А підгруп маргаринова 
жирна кислота зберігалась.  

Рівень лінолевої жирної кислоти у пацієнтів ІІ Б 
і ІІІ Б підгруп та ІІ А і ІІІ А підгруп у процесі лікуван-

ня зберігався на високих рівнях. При застосуванні 
симбітеру рівень лінолевої жирної кислоти у паці-
єнтів ІІ Б і ІІІ Б підгруп не нормалізувався. При ліку-
ванні пацієнтів ІІ А і ІІІ А підгруп відмічалась анало-
гічна ситуація.  

Рівень олеїнової жирної кислоти (С18:1) в про-
цесі лікування достовірно зростав (р <0,05) у паці-
єнтів ІІ Б і ІІІ Б підгруп, хоча був зниженим (р <0,05) 
порівняно із здоровими особами. При лікуванні 
хворих ІІ А і ІІІ А підгруп рівень олеїнової жирної 
кислоти (С18:1) зростав недостовірно.  

У хворих ІІ Б і ІІІ Б підгруп у процесі лікування 
сумарний вміст насичених і ненасичених жирних 
кислот не нормалізувався.  

Застосування симбітеру у комплексі з хірургіч-
ним лікуванням у хворих із багато численними по-
ліпами шлунка і кишечника спрямоване на швидшу 
корекцію змін складу жирних кислот (маргаринової, 
олеїнової та пальмітинової і стеаринової) ліпідів у 
сироватці крові, що певним чином підвищить ефек-
тивність лікування цих пацієнтів. 

Ключові слова: поліпи шлунка і кишечника, 
жирні кислоти, сироватка крові, симбітер, ефектив-
ність лікування. 
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НДР Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика «Комплексний підхід 
до діагностики і лікування поліпів шлунка та товстої 
кишки (клініко-експериментальне дослідження)», 
№ державної реєстрації 0111U004005.  

Вступ. Сьогодні в медицині особливе значення 
відводиться поліпам, оскільки після поліпектомії 
вони можуть повторно виникати як на місці їх пер-
винної локалізації, так і в іншому місці [3]. У перші 
2 роки після видалення поліпів повторне їх виник-
нення можливе у 13% хворих. Залозові поліпи по-
вторно виникають у 8% випадків, а ворсинчаті – у 
25%. У 90% випадків діагностують доброякісні епі-
теліальні поліпи, часто виявляють гіперпластичні 
поліпи [17]. В решті випадках поліпи розглядають 
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як передраковий стан. Якщо розмір аденоматозних 
поліпів перевищує 2 см, частота малігнізації дося-
гає 40% [2], за даними іноземних авторів малігнізу-
ється від 0,2 до 9% випадків поліпів [14]. 

Обґрунтування дослідження. Однією з при-
чин новоутворень товстої кишки (в тому числі, полі-
пів) є дисбіотичні зміни в шлунку і кишечнику. Мік-
рофлора шлунково-кишкового каналу виконує ряд 
метаболічних функцій, серед яких – підтримання 
колонізаційної резистентності. Анаеробні мікроор-
ганізми товстої кишки в процесі метаболізму утво-
рюють велику кількість коротко ланцюгових жирних 
кислот (КЛЖК) [4, 9, 10]. У присутності КЛЖК галь-
мується розвиток умовно-патогенної флори з про-
теолітичним типом метаболізму, що супроводжу-
ється пригніченням утворення аміаку, гнилісних 
процесів та ендогенних канцерогенів [13]. 

Зміна мікрофлори кишечника супроводжується 
порушенням процесів ферментації КЛЖК (в першу 
чергу – масляної кислоти), що приводить до зміни 
їх складу і концентрації у просвіті кишечника. Мас-
ляна кислота підтримує дезінтоксикаційну функцію 
печінки і кишковий гомеостаз, є активним імуномо-
дулятором [15, 16] і важливим активатором апопто-
зу, їй притаманні протизапальні, антибактеріальні 
та антиканцерогенні властивості [4]. Дефіцит мас-
ляної кислоти сприяє структурним і функціональ-
ним змінам колоноцитів. 

Склад жирних кислот у крові порушується при 
патологічних станах в організмі людини та зміні 
природних умов (у мешканців гірських населених 
пунктів Закарпатської області) [5]. За результатами 
даних попередніх наших досліджень відомо про 
зміну складу мікрофлори [5, 7] та жирних кислот [8] 
у хворих на поліпи шлунка та кишечника 
(порівняно із такими показниками у здорових осіб), 
що свідчить про необхідність проведення їх корек-
ції. Виникає потреба у лікувальних заходах щодо 
корекції дефіциту жирних кислот із коротким лан-
цюгом, що можна провести призначенням препара-
тів пробіотиків. Пробіотики містять мікроорганізми, 
що беруть участь у синтезі КЛЖК [2]. Найбільшою 
ефективністю користуються мультиштамові препа-
рати, до яких належить симбітер ацидофільний 
(містить 14 штамів, властивих нормальному мікро-
біоценозу людини) та вибраний нами в якості ме-
дикаментозного засобу у комплексі з хірургічним 
лікуванням поліпів шлунка та кишечника. 

Мета дослідження – оцінити ефективність 
застосування симбітеру в комплексі з хірургічним 
лікуванням у хворих на поліпи шлунка і кишечника 
(за складом жирних кислот у крові). 

Матеріал та методи дослідження. Було об-
стежено 35 (22,0% із 159) здорових осіб (І група, 
порівняння), 61 (38,8% із 159) хворий із поліпами 

шлунка (ІІ група) та 63 (39,2% із 159) хворих із полі-
пами кишечника (ІІІ група). У пацієнтів із поліпами 
шлунка та кишечника було виявлено більше 2-х 
поліпів. Вік обстежених – 30-75 років. Хворих поді-
ляли на групи методом випадкової вибірки. При 
рандомізації між групами не було значної різниці за 
віком, статтю, розмірами та кількістю поліпів і су-
путніми захворюваннями. 

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково-медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожного учасника дослідження і вжиті всі захо-
ди для забезпечення анонімності пацієнтів.  

Другу і третю групи було розділено на підгрупи: 
ІІ А і ІІ Б та ІІІ А і ІІІ Б підгрупи. До ІІ А підгрупи вхо-
дило 30 (18,8% із 159) осіб, до ІІ Б підгрупи –  
31 (20,0% із 159) особа. До ІІІ А підгрупи входило 
33 (20,4% із 159) особи, до ІІІ Б підгрупи –  
30 (18,8% із 159) осіб. 

Пацієнтам ІІ А і ІІІ А підгруп призначали лише 
традиційне хірургічне лікування, а пацієнтам ІІ Б і 
ІІІ Б підгруп – хірургічне лікування в комплексі з 
медикаментозним засобом «Симбітер® ацидофіль-
ний» (виробництва ТОВ «О. Д. Пролісок»), який 
містить 14 пробіотичних бактерій, впливає на сис-
тему антиоксидантного захисту та є імуномодуля-
тором. «Симбітер® ацидофільний» призначали в 
дозі 0,14 мл/кг (розчинивши в молоці), 2 рази на 
день, per os. Курс лікування – 28 днів.  

Хворим на поліпи проводили ендоскопічне дос-
лідження слизової оболонки шлунка і кишечника. 
Забір матеріалу поліпа для біопсії (для виключення 
чи підтвердження малігнізації) проводили під час 
ендоскопії (зондом) або при поліпектомії. Застосо-
вували ендоскопічні апарати з ендовідеосистемою 
(переважно виробництва фірми «Olympus», Япо-
нія) та набором стандартних інструментів. Дослі-
дження проводились на базі клініки Державної 
установи «Національний інститут хірургії та трансп-
лантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, де 
хворі знаходились на амбулаторному чи стаціонар-
ному лікуванні. 

До лікування і після завершення курсу прийому 
симбітеру у хворих обох груп (ІІ і ІІІ) спостерігали за 
змінами складу жирних кислот у сироватці крові. 
Визначення складу жирних кислот фосфоліпідів у 
сироватці крові проводили на хроматографі серії 
“Цвет-500” із плазмо іонізаційним детектором в ізо-
термічному режимі [11, 12]. Проводили екстракцію 
ліпідів із сироватки крові, виділення фосфоліпідів, 
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метилювання і газохроматографічний аналіз  
жирних кислот. Для визначення складу жирних кис-
лот ліпідів використовували скляну колонку (розмір 
3 м х 0,3 см), заповнену фазою 5% ПЕГС, на хро-
мотроні N-A/H-HМФS (зерніння 0,125-0,160 мм), 
температура випарювача – 250оС, витрати азоту і 
водню – 35 мл/хв, чутливість шкали – 10-а, об’єм 
ввідної проби – 5 мл, тривалість аналізу – 20 хв. 

У хворих із поліпами шлунка і кишечника нат-
ще брали кров із вени в кількості 3-5 мл одноразо-
вим шприцом у центрифужну пробірку об’ємом  
10 мл і центрифугували протягом 15 хв. при швид-
кості 1500 об./хв., потім верхній шар (сироватку) 
відбирали піпеткою Пастера у центрифужну пробі-
рку для екстракції ліпідів. 

Кількісну оцінку складу жирних кислот ліпідів у 
сироватці крові проводили за методом нормування 
площ шляхом визначення піків метилових ефірів 
ЖК та їх частки (у%) [11, 12]. Похибка визначення 
показників склала ±10%. 

Статистична обробка результатів дослідження 
проводилась на персональному комп’ютері з вико-
ристанням пакета прикладних програм Microsoft 
Office Excel, 2003, 2007. Вірогідними вважали різ-
ницю при рівні статистичної значущості р <0,05,  
р <0,01, р <0,001. 

Результати дослідження. До лікування показ-
ники жирних кислот у сироватці крові у хворих із 
поліпами ІІ А і ІІІ А підгруп достовірно не відрізня-
лися від показників жирних кислот у відповідних 
пацієнтів ІІ Б і ІІІ Б підгруп, що дало можливість 
порівнювати ці підгрупи між собою в процесі ліку-
вання. 

Після проведеного лікування швидше покращу-
валися показники жирних кислот у сироватці крові 
у хворих на поліпи ІІ Б і ІІІ Б підгруп порівняно з 
пацієнтами ІІ А і ІІІ А підгруп. Кількість пальмітино-
вої (С16:0) та стеаринової (С18:0) ЖК в процесі ліку-
вання достовірно зростала (р <0,001): у хворих IІ Б 
підгрупи – до (25,6±1,0)% і (8,8±0,4)% відповідно 
(при (9,6±1,0)% і (2,8±0,3)% відповідно до лікуван-
ня), у пацієнтів ІІІ Б підгрупи – до (20,0±0,9)% і 
(8,0±0,4)% відповідно (при (7,3±0,7)% і (1,5±0,3)% 
відповідно до лікування). У здорових осіб кількість 
пальмітинової ЖК (С16:0) складала (41,9±0,9)%, 
стеаринової ЖК (С18:0) – (15,1±1,3)%, що достовір-
но відрізнялось від таких показників у пацієнтів ІІ Б 
і ІІІ Б підгруп після комплексного лікування (прийом 
симбітеру в поєднанні з хірургічним втручанням). 

У пацієнтів ІІ А підгрупи рівень пальмітинової 
(С16:0) та стеаринової (С18:0) ЖК також не нормалі-
зувався (був меншим порівняно з показниками у 
пацієнтів ІІ Б і ІІІ Б підгруп) і складав відповідно 
(15,1±1,0)% і (5,3±0,2)%, що відрізнялось від показ-
ників у здорових осіб (р <0,05) та показників жир-

них кислот до лікування (р <0,05). У пацієнтів ІІІ А 
підгрупи рівень пальмітинової ЖК (С16:0) підвищу-
вався до (15,1±0,8)% (але не нормалізувався), а 
рівень стеаринової ЖК (С18:0) практично не зміню-
вався ((5,0±0,4)%, р >0,05), що також достовірно 
відрізнялось від показників у здорових осіб 
(р <0,05) та показників до лікування (р <0,05). 

В осіб ІІ А і ІІІ А та ІІ Б і ІІІ Б підгруп після ліку-
вання рівень пентодеканової ЖК (С15:0) достовірно 
не відрізнявся (р >0,05) від показника до лікування. 

Кількість маргаринової ЖК (С17:0) у пацієнтів ІІ 
А і ІІІ А підгруп у процесі лікування не відрізнялась 
від показників до лікування та достовірно відрізня-
лась (р <0,05) від рівня її у хворих ІІ Б і ІІІ Б підгру-
пи, де маргаринова ЖК (С17:0) була відсутньою. У 
хворих ІІ А підгрупи рівень її після лікування стано-
вив (1,0±0,2)% (до лікування – (1,2±0,3)%). Кіль-
кість маргаринової ЖК (С17:0) у пацієнтів ІІІ А підгру-
пи після лікування становила (2,4±0,3)% (до ліку-
вання – (2,8±0,4)%). 

Кількість міристинової ЖК (С14:0) в процесі ліку-
вання достовірно зменшувалась до (12,0±1,1)%  
(р <0,001) у хворих IІІ Б підгрупи (при (20,2±1,0)% 
до лікування) та до (16,1±1,1)% (р <0,05) у хворих 
ІІІ А підгрупи. У IІ Б підгрупі в процесі лікування 
рівень міристинової ЖК (С14:0) також достовірно 
зменшувався і склав (9,0±1,0)%, у пацієнтів ІІ А 
підгрупи зменшувався до (14,0±0,9)% (р < 0,05) 
порівняно з показником до лікування. 

У хворих ІІ Б та ІІІ Б підгруп у процесі лікування 
сумарний вміст насичених і ненасичених жирних 
кислот не нормалізувався. У пацієнтів ІІ Б підгрупи 
вміст насичених жирних кислот зростав до 
(46,4±1,5)% (при (35,1±1,8)% до лікування), у паціє-
нтів ІІІ Б підгрупи – до (43,0±1,6)% (при 
(35,1±1,6)%) до лікування), р <0,001. 

Сумарний вміст ненасичених жирних кислот у 
процесі лікування достовірно зменшувався у паціє-
нтів ІІ Б підгрупи до (53,6±1,4)% (при (64,9±1,8)% 
до лікування), у пацієнтів ІІІ Б підгрупи – до 
(57,0±1,2)% (при (64,9±1,6)%) до лікування), 
р <0,001. У здорових осіб сумарний вміст насиче-
них жирних кислот склав (57,0±2,0)%, ненасичених 
жирних кислот – (43,0±2,0)%. 

У хворих ІІ А та ІІІ А підгруп нормалізації показ-
ників насичених і ненасичених жирних кислот та-
кож не відбувалось. У пацієнтів ІІ А підгрупи після 
лікування рівень насичених жирних кислот стано-
вив (37,6±1,6)%, ненасичених жирних кислот – 
(52,4±1,6)% (при (35,1±1,8)% та (64,9±1,8)% відпо-
відно – до лікування). У пацієнтів ІІІ А підгрупи піс-
ля лікування сумарний вміст насичених жирних 
кислот становив (41,6±1,2)%, ненасичених жирних 
кислот – (58,4±1,3)% (при (35,1±1,8)% та 
(64,9±1,8)% відповідно – до лікування). 
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У процесі лікування рівень арахідонової ЖК 
(С20:4) достовірно зменшувався (р <0,001) з 
(21,7±1,3)% до (10,8±1,1)% у пацієнтів ІІ Б підгрупи 
та з (23,4±1,5)% до (10,9±1,5)% у пацієнтів ІІІ Б під-
групи. У пацієнтів ІІ А і ІІІ А підгруп – відповідно до 
(10,8±1,1)% і (14,5±1,0)%. У здорових осіб її рівень 
склав (2,8±0,3)%. 

Рівень лінолевої ЖК (С18:2) у пацієнтів ІІ Б та  
ІІІ Б підгруп у процесі лікування зберігався на висо-
ких рівнях: (21,0±0,7)% – у ІІ Б підгрупі, (23,1±0,6)% – 
у ІІІ Б підгрупі; у здорових осіб – (16,0±1,4)%. При 
застосуванні симбітеру рівень лінолевої ЖК у паці-
єнтів ІІ Б та ІІІ Б підгруп не нормалізувався. Анало-
гічні дані відмічались у пацієнтів ІІ А та ІІІ А підгруп. 

Рівень олеїнової ЖК (С18:1) в процесі лікування 
достовірно зростав (р <0,05) з (13,0±1,0)% до 
(18,1±0,7)% у ІІ Б підгрупі та з (12,5±1,0)% до 
(19,0±1,0)% у ІІІ Б підгрупі, хоча був зниженим  
(р <0,05) порівняно із здоровими особами. 

У хворих ІІ А і ІІІ А підгруп рівень олеїнової ЖК 
(С18:1) зростав недостовірно: з (13,0±1,0)% до 
(15,0±0,8)% у ІІ А підгрупі, з (12,5±1,0)% до 
(15,0±0,9)% у ІІІ А підгрупі при (24,2±0,6)% у здоро-
вих осіб.  

Обговорення результатів дослідження. У 
пацієнтів ІІ Б і ІІІ Б підгруп після комплексного ліку-
вання (прийом симбітеру в поєднанні з хірургічним 
втручанням) рівень пальмітинової (С16:0) і стеари-
нової (С18:0) ЖК був достовірно вищим, ніж у паці-
єнтів ІІ А і ІІІ А підгруп, що свідчить про вплив сим-
бітеру на показники цих жирних кислот.  

Наявність міристинової ЖК (С14:0) у сироватці 
крові у пацієнтів обох груп до і після лікування свід-
чить про ендокринні зміни в організмі хворих із по-
ліпами шлунка і кишечника. Поява маргаринової 
ЖК (С17:0) у хворих ІІ і ІІІ груп до лікування зумовле-

на присутністю бактеріальної інфекції у даних паці-
єнтів, що поєднується з результатами наших дослі-
джень [6, 7]. При проведенні лікування у пацієнтів ІІ 
Б і ІІІ Б підгруп маргаринова ЖК зникала, що свід-
чить про позитивний вплив симбітеру на склад жи-
рних кислот і мікрофлори в комплексному лікуванні 
хворих із поліпами шлунка і кишечника. 

Достовірне зростання вмісту ненасичених ЖК в 
осіб ІІ і ІІІ груп відбувалось в результаті збільшення 
рівня лінолевої (С18:2) та арахідонової (С20:4) ЖК. 
Зростання рівня арахідонової ЖК (С20:4) у хворих 
на поліпи ІІ і ІІІ груп (р <0,001) засвідчує наявність 
запального процесу. Зниження рівня олеїнової ЖК 
(С18:1) у пацієнтів ІІ і ІІІ груп до і після лікування сві-
дчить про знижену антиоксидантну активність, але 
симбітер достовірно прискорює підвищення цієї 
жирної кислоти у крові хворих ІІ Б і ІІІ Б підгруп. 

Висновки. Спектр жирних кислот ліпідів у си-
роватці крові у хворих із поліпами шлунка і кишеч-
ника змінюється, що свідчить про порушення мета-
болізму ліпідів та обумовлює необхідність прове-
дення корекції їх складу. Застосування симбітеру 
ацидофільного у комплексі з хірургічним лікуван-
ням у хворих із багато численними поліпами шлун-
ка і кишечника спрямоване на швидшу корекцію 
змін складу жирних кислот ліпідів у сироватці крові, 
що зумовить підвищення ефективності лікування 
цих пацієнтів. 

Перспективи подальших досліджень. Важ-
ливу роль у метаболізмі ліпідів та утворенні паль-
мітинової і стеаринової жирних кислот відіграє пе-
чінка [1]. Зниження кількості цих кислот у хворих із 
поліпами шлунка і кишечника свідчить про пору-
шення функції печінки і потребує також проведен-
ня корекції її функціонального стану, що є перспек-
тивою подальших наших досліджень. 
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УДК 616.33/.34-006.4-089-085 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИМБИТЕРА В КОМПЛЕКСЕ С ХИРУРГИЧЕСКИМ  
ЛЕЧЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИПАМИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА  
Пикас П. Б. 
Резюме. В медицине большое значение принадлежит полипам желудка и кишечника. После полипэк-

томии они могут повторно появляться на месте их первичной локализации или в другом месте. Анаэроб-
ные микроорганизмы толстого кишечника в процессе метаболизма образуют кратко цепочные жирные 
кислоты, состав которых может нарушаться при изменении его микрофлоры. 

Цель – оценить эффективность применения симбитера в комплексе с хирургическим лечением у 
больных с многочисленными полипами желудка и кишечника (за составом жирных кислот в сыворотке 
крови).  

Обследовано 35 здоровых лиц (І группа), 61 больной с полипами желудка (ІІ группа) и 63 больных с 
полипами кишечника (ІІІ группа). Пациентам ІІ А и ІІІ А подгрупп назначали только традиционное хирурги-
ческое лечение, а пациентам ІІ Б и ІІІ Б подгрупп – хирургическое лечение в комплексе с препаратом 
симбитер® ацидофильный (0,14 мл/кг, 2 раза в день, per os; 28 дней). До и после лечения определяли 
состав жирных кислот фосфолипидов в сыворотке крови на газовом хроматографе серии “Цвет-500” с 
плазмоионизационным детектором в изотермическом режиме. В процессе лечения быстрее улучшались 
показатели жирных кислот в сыворотке крови у больных с полипами ІІ Б и ІІІ Б подгрупп. У пациентов ІІ Б 
и ІІІ Б подгрупп быстрее уменьшался уровень маргариновой жирной кислоты, а также быстрее увеличи-
вался уровень олеиновой, пальмитиновой и стеариновой жирных кислот, что отмечалось значительно 
медленнее у пациентов ІІ А и ІІІ А подгрупп (при хирургическом лечении без симбитера). Появление мар-
гариновой жирной кислоты у больных ІІ и ІІІ групп до лечения обусловлено присутствием бактериальной 
инфекции у данных пациентов. У больных ІІ Б и ІІІ Б подгрупп в процессе лечения исчезала маргариновая 
жирная кислота, что свидетельствует о положительном влиянии симбитера на состав жирных кислот и 
микрофлоры. При лечении больных ІІ А и ІІІ А подгрупп маргариновая жирная кислота сохранялась. Уро-
вень линолевой ЖК в пациентов ІІ Б и ІІІ Б подгрупп, ІІ А и ІІІ А подгрупп в процессе лечения  
сохранялся на высоком уровне. При использовании симбитера уровень линолевой жирной кислоты у па-
циентов ІІ Б и ІІІ Б подгрупп не нормализовался. При лечении пациентов ІІ А и ІІІ А подгрупп отмечалась 
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аналогичная ситуация. Уровень олеиновой жирной кислоты (С18:1) в процессе лечения достоверно повы-
шался (р <0,05) у пациентов ІІ Б и ІІІ Б подгрупп, но был сниженным (р <0,05) по сравнению с здоровыми 
лицами. При лечении больных ІІ А и ІІІ А подгрупп уровень олеиновой жирной кислоты (С18:1) увеличивался 
недостоверно. У больных ІІ Б и ІІІ Б подгрупп в процессе лечения суммарное содержание насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот не нормализовалось. Применение симбитера в комплексе с хирургиче-
ским лечением у больных с многочисленными полипами желудка и кишечника направлено на более бы-
струю коррекцию изменений состава жирных кислот (маргариновой, олеиновой, пальмитиновой и стеари-
новой) липидов в сыворотке крови, что определенным образом повысит эффективность лечения этих 
пациентов. 

Ключевые слова: полипы желудка и кишечника, жирные кислоты, сыворотка крови, симбитер, эф-
фективность лечения. 

 
UDC 616.33/.34-006.4-089-085 
Efficiency of Symbiter Application in Complex with Surgical Treatment  
for Patients with Stomach and Bowels Polyps  
Pikas P. B. 
Abstract. In medicine, gastric and intestinal polyps are important because after polypectomy they can ap-

pear at their primary location and elsewhere. Anaerobic microorganisms of the large intestine form short-chain 
fatty acids in the process of metabolism. The composition of short-chain fatty acids is disrupted when changing 
its microflora. 

The purpose of the study is to evaluate the efficacy of applying symbiter in combination with surgical treat-
ment in patients with multiple polyps of the stomach and intestines (in terms of fatty acid composition in blood 
serum). 

Material and methods. 35 healthy individuals (group I), 61 patients with gastric polyps (group II), and 63 
patients with intestinal polyps (group III) were examined. Patients of ІІ A and ІІІ A subgroups were prescribed 
only traditional surgical treatment, and patients of ІІ B and ІІІ B subgroups took surgical treatment in a complex 
with Symbiter® acidophilic (0.14 ml / kg, 2 times a day, per os; 28 days). Before and after treatment, the compo-
sition of fatty acids of phospholipids in blood serum was determined on a “Svet-500” gas chromatograph with a 
plasma ionization detector in the isothermal mode. 

Results and discussion. Fatty acid indices of blood serum improved in patients with polyps in ІІ B and ІІІ B 
subgroups. In patients of ІІ B and ІІІ B subgroups, the level of margarine fatty acid decreased faster, and the 
level of oleic, palmitic and stearic fatty acids increased faster, which was noted much slower in patients of ІІ А 
and ІІІ A subgroups (during surgical treatment without symbiter). Margarine fatty acid disappeared in patients of 
ІІ B and ІІІ B subgroups, which was not observed in patients of ІІ A and ІІІ A subgroups. The appearance of mar-
garine fatty acid in patients of II and III groups before treatment is due to the presence of bacterial infection in 
these patients. Patients of II B and III B subgroups disappeared in the course of treatment with margarine fatty 
acid, which testified to the positive effect of the symbiter on the composition of fatty acids and microflora. In the 
treatment of II A and III A subgroups patients’ margarine fatty acid were preserved. The level of linoleic fatty acid 
in patients of II B and III B subgroups and II A and III A subgroups during treatment was maintained at high lev-
els. When using a symbiter, the level of linoleic fatty acid in patients of IIB and IIIB subgroups was not normal-
ized. In the treatment of patients of IIA and IIIA subgroups, a similar situation was noted. The level of oleic fatty 
acid (C18: 1) significantly (p <0.05) increased in the treatment process in patients of II B and III B subgroups, 
although it was decreased (p <0.05) compared with healthy subjects. In the treatment of IIA and IIIA subgroups 
patients, the level of oleic fatty acid (C18: 1) increased unreliably. In patients of II B and III B subgroups, the 
total content of saturated and unsaturated fatty acids was not normalized during treatment. 

Conclusion. The use of symbiter in a complex with surgical treatment in patients with multiple polyps of the 
stomach and intestines was aimed at a quicker correction of changes in the fatty acid (margarine, oleic, palmitic 
and stearic) composition of lipids in the serum of blood, which in some way increased the effectiveness of treat-
ment of these patients. 

Keywords: polyps of the stomach and intestines, fatty acids, blood serum, symbiter, effectiveness of treat-
ment. 
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У більшості випадків неалкогольна жирова хво-
роба печінки асоційована з метаболічним синдро-
мом. Результати останніх досліджень пов’язують 
формування метаболічних порушень в організмі, в 
тому числі і неалкогольна жирова хвороба печінки, 
із порушенням у мікробіоценозі кишечника.  

Мета дослідження – провести корекцію дисбіо-
зу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу. 

Обстежено 52 хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки, а саме – неалкогольний стеатоге-
патит та цукровий діабет 2 типу. Всім пацієнтам про-
ведено загальноклінічні, антропометричні, лабора-
торно-інструментальні методи дослідження, а також 
до та після лікування визначено якісний і кількісний 
склад мікрофлори товстої кишки. На фоні комплекс-
ної терапії хворим для корекції дисбіозу товстої киш-
ки призначено пробіотик Опефера по 2 капсули 3 
рази на добу після прийому їжі протягом 4 тижнів.  

Аналіз мікробного складу фекалій у обстеже-
них хворих на неалкогольний стеатогепатит та цук-
ровий діабет 2 типу до лікування вказує на вираже-
ні змінами в кількісному і якісному складі мікрофло-
ри товстої кишки. У всіх хворих визначали знижен-
ня рівня представників анаеробної флори: біфідо-
бактерій нижче 107, а також лактобактерій нижче 
106, що супроводжувалось підвищенням кількості 
представників патогенної мікрофлори у товстій 
кишці. Після комплексної терапії із використанням 
мультипробіотика Опефера у хворих на неалкого-
льний стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу ви-
явлено позитивну динаміку у кількісному та якісно-
му складі мікрофлори товстої кишки. Після курсу 
лікування із використання Опефера у жодного об-
стеженого пацієнта не діагностовано дисбіоз ІV 
ступені, а дисбіоз ІІІ ступені зменшився у 6 разів. Ці 
зміни супроводжувались нормалізацією у мікробно-
му складі товстої кишки у 21,2% випадків хворих, а 
також збільшення кількості обстежених на неалко-
гольний стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу із 
дисбіозом І ступені (до 38,5%). Проведена компле-

ксна терапія позитивно вплинула також на показни-
ки ліпідного обміну.  

У хворих на неалкогольну жирову хворобу печі-
нки (неалкогольний стеатогепатит) та цукровий 
діабет 2 типу встановлено дисбіоз товстої кишки 
переважно IIІ та II ступенів. Комплексна терапія із 
використанням мультипробіотика Опефера сприяє 
нормалізації кількісного і якісного складу мікрофло-
ри товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки (неалкогольний стеатогепатит) та 
цукровий діабет 2 типу, а також – показників ліпід-
ного обміну у даних пацієнтів. 

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба 
печінки, неалкогольний стеатогепатит, цукровий 
діабет 2 типу, дисбіоз товстої кишки, лікування. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукове дослідження виконано 
в рамках НДР №851 «Механізми формування 
ускладнень при захворюваннях печінки і підшлун-
кової залози, методи їх лікування та профілакти-
ки», № державної реєстрації 0115U001103, а також 
загальнокафедральної теми кафедри пропедевти-
ки внутрішніх хвороб. 

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки 
(НАЖХП) – це хронічне захворювання, в основі 
якого лежить збільшене накопичення ліпідів у гепа-
тоцитах, що перевищує 5% від маси печінки при 
відсутності токсичної дії алкоголю [1]. НАЖХП 
включає дві морфологічні форми захворювання з 
різним прогнозом: неалкогольний жировий гепатоз 
і неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) [2]. 

У більшості випадків НАЖХП асоційована з 
метаболічним синдромом. Деякі автори пропону-
ють вважати НАЖХП однією із складових метабо-
лічного синдрому [3], розглядаючи її як печінковий 
прояв метаболічного синдрому [4]. На сьогодні до-
ведено спільність патогенетичних механізмів для 
НАЖХП та метаболічного синдрому і стає очевид-
ним їх зв’язок із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, 
серцево-судинними захворюваннями і тяжкими 
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формами захворювання печінки, включно з циро-
зом і гепатоцелюлярною карциномою. 

Результати останніх досліджень пов’язують 
формування метаболічних порушень в організмі, в 
тому числі і НАЖХП, із порушенням у мікробіоце-
нозі кишечника. Посилене надходження вільних 
жирних кислот у печінку внаслідок дії різних екзо- 
та ендогенних чинників разом із зміненою активніс-
тю кишкового мікробіому призводить до накопичен-
ня тригліцеридів і «токсичних» рівнів вільних жир-
них кислот, вільного холестерину та інших ліпідних 
метаболітів, які викликають дисфункцію мітохонд-
рій, оксидативний стрес, утворення активних форм 
кисню та стрес ендоплазматичного ретикулума з 
формуванням запалення та фіброзу печінки 
(НАСГ) [5, 6].  

Кишкова мікрофлора має величезний метабо-
лічний потенціал і здійснює сотні біохімічних про-
цесів в організмі. У підтримці гомеостазу кишкова 
мікрофлора не поступається жодному життєво ва-
жливому органу в організмі [7]. Отже, корекція мік-
робіоценозу кишечника у хворих з метаболічними 
порушеннями, в тому числі із НАЖХП та ЦД 2 типу, 
має бути важливим елементом комплексної терапії 
у даного контингенту пацієнтів. 

Мета дослідження: провести корекцію дисбіо-
зу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу.  

Матеріал та методи дослідження. Під нашим 
спостереженням знаходилось 52 хворих на 
НАЖХП, а саме – НАСГ та ЦД 2 типу, які перебува-
ли на стаціонарному лікуванні в гастроентерологіч-
ному та ендокринологічному відділеннях Закарпат-
ської обласної клінічної лікарні імені А. Новака м. 
Ужгород за 2016–2019 рр. Всі дослідження були 
проведені за згодою пацієнтів, а методика їх прове-
дення відповідала Гельсінській декларації 1975 р. і 
її перегляду 1983 р., Конвенції Європи про захист 
прав людей і законодавчих органів України. Кожен 
пацієнт підписував інформовану згоду на участь у 
дослідженні і вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів. 

Хворі були віком від 29 до 62 років, середній вік 
становив 48,3 ± 5,7 років; чоловіків було 29 (55,8%), 
жінок – 23 (44,2%). Контрольну групу склало 20 
практично здорових осіб у віці від 24 до 64 років, 
середній вік становив 47,6 ± 5,8 років. Чоловіків бу-
ло 12 (60,0%), жінок – 8 (40,0%). 

Всім обстеженим пацієнтам проведено загаль-
ноклінічні, антропометричні, лабораторно-інстру-
ментальні методи дослідження. Для верифікації 
діагнозу звертали увагу на характер скарг, анамнез 
захворювання. При антропометричному дослі-
дженні визначали зріст, вагу, обвід талії, а також 
розраховували індекс маси тіла (ІМТ). Відповідно 

до рекомендацій Всесвітньої організації охорони 
здоров'я (ВООЗ), хворих розподілили залежно від 
показника ІМТ, при якому ІМТ 16,0 і менше відпові-
дало вираженому дефіциту маси тіла; 16,0–18,5 – 
недостатній масі тіла; 18,0–24,9 – нормальній масі; 
25,0–29,9 – надмірній масі; 30,0–34,9 – ожирінню I 
ступені; 35,0–39,9 – ожирінню II ступені; 40,0 і біль-
ше – ожирінню III ступеню (морбідне ожиріння). 

Всім хворим виконано ультразвукове дослі-
дження органів черевної порожнини за загальноп-
рийнятою методикою. У сироватці крові проведено 
стандартні загальні та біохімічні дослідження для 
визначення функціонального стану печінки, показ-
ників ліпідного обміну (загального холестерину 
(ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів низької щіль-
ності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності 
(ЛПДНЩ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)), 
вуглеводного обміну (глюкози, інсуліну, глікозильо-
ваного гемоглобіну (HbA1c, %). 

Діагноз НАЖХП встановлено відповідно до 
критеріїв уніфікованого клінічного протоколу (наказ 
МОЗ України від 06.11.2014 р. № 826) та клінічних 
рекомендацій EASL-EASD-EASO по діагностиці та 
лікуванню НАЖХП [2]. Ступінь ураження печінки 
розраховано з використанням сурогатних маркерів 
фіброзу за допомогою онлайн-калькуляторів:  
NAFLD fibrosis score (NFS), Fibrosis 4 calculator  
(FIB-4), Фібротест. 

Дослідження якісного і кількісного складу мікро-
флори товстої кишки (ТК) до та після лікування 
проводили методом посіву десятикратних розве-
день (10–1–10–9) фекалій на стандартний набір 
cелективних і диференційно-діагностичних пожив-
них середовищ для виділення аеробних і анаероб-
них мікроорганізмів. Ступінь дисбіозу товстої кишки 
(ТК) оцінювали за класифікацією Куваєвої І. Б., 
Ладодо К. С. (1991 р.). 

Надання медичної допомоги хворим на 
НАЖХП (НАСГ) та ЦД 2 типу проводили згідно з 
клінічними протоколами лікування МОЗ України та 
локальних протоколів. Для контролю рівня глюкози 
у сироватці крові обстеженим пацієнтам признача-
ли пероральні цукрознижуючі препарати 
(метформін) на фоні дієтичного харування та мо-
дифікації способу життя, при потребі проводили 
інсулінотерапію. Всім обстеженим хворим на НАСГ 
та ЦД 2 типу призначено препарат урсодезоксихо-
левої кислоти (УДХК) «Урсофальк» (фірми 
«Др.Фальк Фарма ГмБХ», Німеччина) із розрахунку 
20 мг/кг ваги тіла. Лікування УДХК продовжували 
протягом 6 місяців. 

Для корекції дисбіозу ТК хворим на НАСГ та 
ЦД 2 типу призначено пробіотик Опефера (фірми 
World Medicine Europe) по 2 капсули 3 рази на добу 
після прийому їжі протягом 4 тижнів. Опефера – 
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комбінований пробіотик, до складу якого входять 
живі ліофілізовані бактерії (Lactobacillus rhamno-
sus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermo-
philes, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium spp. 
(Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium infantis), Saccharomyces boulardii, 
сухий екстракт квитків ромашки аптечної (Matricaria 
chamomilla L.), інулін. 

Аналіз і обробка результатів обстежених хво-
рих здійснювалася за допомогою комп'ютерної 
програми Statistics for Windows v.10.0 (StatSoft Inc, 
USA) з використанням параметричних і непарамет-
ричних методів оцінки отриманих результатів. 

Результати дослідження. Результати антро-
пометричного дослідження до лікування вказують 
на порушення ІМТ у більшості обстежених пацієн-
том на НАЖХП. При цьому, у хворих з НАСГ часті-
ше діагностовано ожиріння I та ІІ ступенів (у 42,3% 
та у 15,4% обстежених відповідно), а також надмір-
на вага – у 32,7% хворих, і лише у 9,6% хворих 
встановлено нормальна вага. 

Аналіз мікробного складу фекалій у обстеже-
них хворих на НАСГ та ЦД 2 типу до лікування вка-
зує на виражені змінами в кількісному і якісному 
складі мікрофлори ТК. У всіх хворих визначали 
зниження рівня представників анаеробної флори: 
біфідобактерій нижче 107, а також лактобактерій 
нижче 106, що супроводжувалось підвищенням 
кількості представників патогенної мікрофлори у ТК 
(табл. 1). 

Після комплексної терапії із використанням 
мультипробіотика Опефера у хворих на НАСГ та 
ЦД 2 типу виявлено позитивну динаміку у кількісно-
му та якісному складі мікрофлори ТК. При повтор-
ному мікробіологічному дослідженні фекалій (не 
раніше ніж через 2–3 тижні після припинення при-
йому пробіотика) встановлено нормалізацію кілько-
сті Bifidobacterium та Lactobacillus у всіх обстежува-
них нами пацієнтів на НАСГ та ЦД 2 типу. Ці зміни 
супроводжувались зниженням кількості Proteus, 
Candida, Clostridium, Klebsiella та патогенних стафі-
лококів (табл. 1). 

При аналізі ступеня тяжкості дисбіотичних змін 
до лікування у хворих діагностували переважно 
дисбіоз – IIІ і II ступенів (у 57,7% і у 23,1% хворих 
відповідно), а дисбіоз I ступеня встановлено тільки 
у 15,4% пацієнтів, і лише у 3,8% випадків виявлено 
дисбіоз ІV ступені (рис.1). 

Після курсу лікування із використання Опефера 
у жодного обстеженого пацієнта не діагностовано 
дисбіоз ІV ступені, а дисбіоз ІІІ ступені зменшився у 
6 разів. Ці зміни супроводжувались нормалізацією у 
мікробному складі ТК у 21,2% випадків хворих, а 
також збільшення кількості обстежених на НАСГ та 
ЦД 2 типу із дисбіозом І ступені (до 38,5%). 

Проведена комплексна терапія позитивно 
вплинула також на показники ліпідного обміну. Ре-
зультати наведені у таблиці 2. 

Установлено достовірне зменшення рівня зага-
льного холестерину (до 7,26±0,54 ммоль/л з 
8,44±0,77 ммоль/л – р < 0,05), тригліцеридів (до 

Таблиця 1 – Динаміка кількісного та якісного склад 
мікрофлори ТК у обстежених хворих та контрольної 
контрольної групи 

Показник 
Обстежені хворі (n=52) 

до лікування після лікування 

Bifidobacte-
rium: Контрольна група 100,0% (8,61±0,13) 

частота (%) 80,8* 100,0^ 

lg КОЕ/г 6,08±0,11* 8,21±0,14^ 

Lactobacillus: Контрольна група 100,0% (6,84±0,15) 

частота (%) 82,7 100,0 

lg КОЕ/г 5,06±0,128 6,23±0,41 

Escherichia: Контрольна група 100,0% (7,95±0,08) 

частота (%) 90,4 96,2 

lg КОЕ/г 6,01±0,16* 7,01±0,15^ 

Enterococ-
cus: Контрольна група 100,0% (7,55±0,22) 

частота (%) 44,2** 86,5^^ 

lg КОЕ/г 5,44±0,15** 6,98±0,21^ 

Enterobacter: Контрольна група 25,0% (1,13±0,09) 

частота (%) 40,3* 28,8 

lg КОЕ/г 3,10±0,19** 1,84±0,35^^ 

Citrobacter: Контрольна група 45,0% (1,45±0,07) 

частота (%) 26,9* 44,2 

lg КОЕ/г 2,79±0,07* 1,78±0,11^ 

Staphylo-
coccus: Контрольна група 35,0% (3,23±0,11) 

частота (%) 51,9* 38,5 

lg КОЕ/г 4,82±0,10* 3,77±0,15^ 

Klebsiella: Контрольна група 20,0% (1,07±0,07) 

частота (%) 51,9* 32,7^ 

lg КОЕ/г 3,71±0,22** 1,22±0,43^^ 

Clostridium: Контрольна група 15,0% (4,22±0,19) 

частота (%) 42,3** 23,1^ 

lg КОЕ/г 5,23±0,09* 4,26±0,15^ 

Proteus: Контрольна група 10,0% (0,33±0,08) 

частота (%) 36,5** 17,3^ 

lg КОЕ/г 2,65±0,19**,^ 0,88±0,53^^ 

Candida: Контрольна група 10,0% (3,26±0,08) 

частота (%) 20,5 15,4 

lg КОЕ/г 4,07±0,11 3,85±0,17 

Примітки: відмінності між показниками у контрольної 
групи та обстеженими пацієнтами достовірні: * – р 
<0,05; ** – р <0,01; різниця між показниками у обстеже-
них хворих до і після лікування достовірна: 
^ –р <0,05; ^^ – р <0,01. 
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2,03±0,11 ммоль/л з 3,01±0,26 ммоль/л – р < 0,05), 
а також зменшення показників ЛПНЩ (до 3,98± 
±0,22 ммоль/л – р < 0,05) та ЛПДНЩ (до 1,83± 
±0,49 ммоль/л – р < 0,05; при нормі 0,13± 
±0,09 ммоль/л) і підвищення показника ЛПВЩ (до 
1,76±0,41 ммоль/л – р < 0,05; при нормі 2,68± 
±0,27 ммоль/л). 

Обговорення отриманих результатів. У всіх 
хворих з НАЖХП, а саме НАСГ та ЦД 2 типу діаг-
ностовано виражені порушення кількісного і якіс-
ного складу мікрофлори ТК. Проведена нами ком-
плексна терапія із використанням препарату муль-
типробіотика Опефера ефективно вплинула на 
динаміку порушень кількісного і якісного складу 
мікрофлори ТК у даних пацієнтів. У жодного хво-
рого на НАЖХП та ЦД 2 типу при повторному мік-
робіологічному обстеженні не виявлено дисбіоз  
ІV ступені.  

Слід відзначити ще одну, на нашу думку, пози-
тивну сторону комплексної терапії із використан-
ням мультипробіотика у цих пацієнтів, а саме – 

достовірне зниження рівнів ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, 
ЛПДНЩ, а також підвищення ЛПВЩ. Отже, вияв-
лена нами позитивна динаміка у показниках ліпі-
дограми на фоні нормалізації дисбіотичних змін 
ТК вказує на важливу роль мікробіоти кишечника у 
формуванні метаболічних порушень у хворих на 
НАЖХП та ЦД 2 типу.  

Висновки 
1. У хворих на НАЖХП (НАСГ) та ЦД 2 типу вста-

новлено дисбіоз ТК переважно IIІ та II ступенів. 
2. Комплексна терапія із використанням мультип-

робіотика Опефера сприяє нормалізації кількіс-
ного і якісного складу мікрофлори ТК у хворих 
на НАЖХП (НАСГ) та ЦД 2 типу, а також – пока-
зників ліпідного обміну у даних пацієнтів. 
Перспективи подальших досліджень. По-

дальше вивчення порушень у мікробному складі 
ТК у хворих на НАЖХП та ЦД 2 типу для розробки 
ефективних і безпечних методів їх корекції. 

Таблиця 2 – Динаміка показників ліпідного обміну у 
обстежених хворих 

Показник 
Контрольна 

група 
(n=20) 

Обстежені хворі на НАСГ 
та ЦД 2 типу (n=52) 

до лікування після  
лікування 

ТГ (ммоль/л) 0,97±0,11 3,01±0,26^^ 2,03±0,11* 

ЗХ (ммоль/л) 4,08±0,15 8,44±0,77^^ 7,26±0,54* 

ЛПНЩ 
(ммоль/л) 3,21±0,37 4,67±0,31^ 3,98±0,22* 

ЛПДНЩ 
(ммоль/л) 0,13±0,09 2,45±0,76^^ 1,83±0,49* 

ЛПВЩ 
(ммоль/л) 2,68±0,27 0,97±0,30^^ 1,76±0,41* 

Примітки: різниця між показниками у хворих до ліку-
вання та контрольної групи достовірна: ^ – р <0,05; 
^^ – р <0,01; різниця між показниками у хворих до та 
після лікування достовірна: * – р < 0,05. 

Рис. 1. Динаміка розподілу обстежених хворих  
по ступеням важкості дисбіозу ТК на фоні проведеного 

лікування 
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УДК 616.345-008.87:616.36-003.826:616.379-008.64]-08 
КОРРЕКЦИЯ ДИСБИОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ  
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ  
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Сирчак Е. С., Грига В. И., Пичкар Й. И., Гема-Багина Н. Н. 
Резюме. В большинстве случаев неалкогольная жировая болезнь печени ассоциируется с метаболи-

ческим синдромом. Результаты последних исследований связывают формирование метаболических на-
рушений в организме, в том числе и неалкогольная жировая болезнь печени с нарушением в микробио-
ценозе кишечника.  

Цель исследования – провести коррекцию дисбиоза толстой кишки у больных с неалкогольной жиро-
вой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа.  

Обследовано 52 больных неалкогольной жировой болезнью печени, а именно - неалкогольным стеа-
тогепатитом и сахарным диабетом 2 типа. Всем пациентам проведено общеклинические, антропометри-
ческие, лабораторно-инструментальные методы исследования, а также до и после лечения определено 
качественный и количественный состав микрофлоры толстой кишки. На фоне комплексной терапии 
больным для коррекции дисбиоза толстой кишки назначен пробиотик Опефера по 2 капсуле 3 раза в су-
тки после еды в течение 4 недель.  

Анализ микробного состава фекалий у обследованных больных неалкогольным стеатогепатитом и 
сахарным диабетом 2 типа до лечения указывает на выраженные изменениями в количественном и каче-
ственном составе микрофлоры толстой кишки. У всех больных выявили снижение уровня представите-
лей анаэробной флоры: бифидобактерий ниже 107, а также лактобактерий ниже 106, что сопровожда-
лось повышением количества представителей патогенной микрофлоры в толстой кишке. После ком-
плексной терапии с использованием мультипробиотика Опефера у больных неалкогольным стеатогепа-
титом и сахарным диабетом 2 типа выявлена положительная динамика в количественном и качествен-
ном составе микрофлоры толстой кишки. После курса лечения с использованием Опефера у обследо-
ванных пациентов не диагностировано дисбиоз IV степени, а дисбиоз III степени уменьшился в 6 раз. 
Эти изменения сопровождались нормализацией в микробном составе толстой кишки в 21,2% случаев 
больных, а также увеличение количества обследованных с неалкогольным стеатогепатитом и сахарным 
диабетом 2 типа с дисбиозом I степени (до 38,5%). Проведена комплексная терапия положительно по-
влияла также на показатели липидного обмена. 

У больных неалкогольной жировой болезнью печени (неалкогольным стеатогепатитом) и сахарным 
диабетом 2 типа диагностировано дисбиоз толстой кишки преимущественно III и II степеней. Комплекс-
ная терапия с использованием мультипробиотика Опефера способствует нормализации количественно-
го и качественного состава микрофлоры толстой кишки у больных с неалкогольной жировой болезнью 
печени (неалкогольным стеатогепатитом) и сахарным диабетом 2 типа, а также - показателей липидного 
обмена у данных пациентов. 

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, сахарный 
диабет 2 типа, дисбиоз толстой кишки, лечение. 

 
UDC 616.345-008.87:616.36-003.826:616.379-008.64]-08 
Correction of Colon Dysbiosis in Patients with Non-Alcoholic Fatty  
Liver Disease and Type 2 Diabetes Mellitus 
Sirchak Ye. S., Griga V. I., Pichkar Yo. I., Gema-Bagina N. M. 
Abstract. In most cases, non-alcoholic fatty liver disease is associated with metabolic syndrome. Recent 

studies have linked the formation of metabolic disorders in the body, including non-alcoholic fatty liver disease, 
with impaired bowel microbiocenosis.  

The purpose of the study was to correct colon dysbiosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease and 
type 2 diabetes mellitus.  

Material and methods. 52 patients with non-alcoholic fatty liver disease (specifically with non-alcoholic stea-
tohepatitis) and type 2 diabetes mellitus were examined. All patients underwent general clinical, anthropometric, 
laboratory-instrumental methods of examination; qualitative and quantitative composition of the colon microflora 
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was determined before and after treatment. In addition to complex therapy, patients were prescribed probiotic 
Opefera (2 capsules 3 times a day after meals for 4 weeks) for the correction of dysbiosis of large intestine.  

Results and discussion. Analysis of the microbial composition of fecal matter in the examined patients with 
non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes mellitus before treatment indicated marked changes in the 
quantitative and qualitative composition of the microflora of the tissue. Decrease in the level of anaerobic flora 
was determined in all patients: bifidobacteria below 107 and lactobacilli below 106, which was accompanied by 
an increase in the number of pathogenic microflora in large intestine. After complex therapy with the use of the 
Opefera multiprobiotic in patients with non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes mellitus, we revealed 
positive dynamics in quantitative and qualitative composition of the microflora of large intestine. After the course 
of treatment with the use of Opefera, none of the examined patients was diagnosed with grade IV dysbiosis; 
grade III dysbiosis in these patients decreased 6-fold. These changes were accompanied by normalization in 
the microbial composition of large intestine in 21.2% of patients, as well as by an increase in the number of pa-
tients with non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes mellitus with stage I dysbiosis (up to 38.5%). Con-
ducted complex therapy also had a positive effect on lipid metabolism.  

Conclusion. Patients with non-alcoholic fatty liver disease (non-alcoholic steatohepatitis) and type 2 diabe-
tes mellitus had large intenstine dysbiosis, mainly grade III and II. Complex therapy using multiperobiotic 
Opefera promotes the normalization of quantitative and qualitative composition of the microflora of large intes-
tine in patients with non-alcoholic fatty liver disease (non-alcoholic steatohepatitis) and type 2 diabetes mellitus, 
as well as of the indicators of lipid metabolism in these patients.  

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, type 2 diabetes mellitus, colon 
dysbiosis, treatment. 

 
The authors of this study confirm that the research and publication of the results were not associated with 

any conflicts regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may 
have been related to the study, and interrelations of coauthors of the article. 

 

Стаття надійшла 07.06.2019 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 



 Медичні науки 

 192 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 

DOI: 10.26693/jmbs04.05.192  
УДК 616-092.19:616.37-002-13.002.2 

Сірчак Є. С., Опаленик С. М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ГРЕЛІНУ У ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ТА АТЕРОСКЛЕРОЗ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна 

kyzma16011993@ukr.net 

У статті описано та проаналізовано рівень гре-
ліну у хворих на хронічний панкреатит та атеро-
склероз. Метою роботи було дослідити зміни рівня 
греліну у хворих на хронічний панкреатит та атеро-
склероз залежно від показників ліпідограми та сту-
пеня зовнішньосекреторної недостатності підшлун-
кової залози. Для встановлення діагнозу хронічно-
го панкреатиту було проведено аналіз скарг, анам-
нестичних даних, лабораторно-інструментальних 
методів дослідження відповідно до марсельсько-
римських критеріїв (1989 р.) з доповненнями 
Я. С. Циммермана (1995 р.) та уточненнями МКХ-
10 та на основі бальної системи M-ANNHEIM. Та-
кож всім хворим було проведено ультразвукове 
дослідження органів гепато-біліарної системи. Всім 
хворим було проведено 13С-змішаний тригліцерид-
ний дихальний тест та 13С-амілазний дихальний 
тест для виявлення зовнішньосекреторної недо-
статності підшлункової залози. Атеросклеротичні 
зміни діагностували вимірюючи товщину шару 
«інтиму-медіа» у сонній артерії та за наявністю 
порушень в ліпідограмі (визначенням вмісту зага-
льного холестерину плазми крові, тригліцеридів, 
холестерину ліпопротеїдів високої щільності і ліпо-
протеїдів низької щільності, коефіцієнта атероген-
ності). Рівень сироваткового греліну визначали за 
допомогою імуноферментного аналізу згідно мето-
дики виконання. Рівень греліну сироватки крові у 
групі практично здорових осіб знаходився в межах 
108,167±4,73 нг/мл. Дані показники були нами при-
йняті в якості нормальних значень рівня греліну. 
Натомість, у І групи концентрація сироваткового 
греліну склала 173,154±7,76 нг/мл, а у ІІ групи да-
ний показник знаходився на рівні 285,929±9,971 нг/
мл. За результатами проведеного дослідження 
спостерігалася висока концентрація та статистично 
достовірна різниця рівня сироваткового греліну у 
хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз 
порівняно з контрольною групою та хворими на 
хронічний панкреатит без атеросклеротичних змін. 
За результатами 13С-АДТ та 13С-ЗТДТ у хворих з 
менш вираженими порушеннями зовнішньосекре-
торної недостатності підшлункової залози та без 
атеросклерозу рівень греліну був статистично дос-

товірно вищим порівняно з контрольною групою. 
Натомість, у обстежених нами пацієнтів з вираже-
ною зовнішньосекреторною недостатністю підшлу-
нкової залози та атеросклерозом цей показник був 
достовірно вищим порівняно з контрольною групою 
та групою хворих на хронічний панкреатит з менш 
вираженою недостатністю підшлункової залози та 
без атеросклерозу. 

Ключові слова: грелін, 13С-змішаний тригліце-
ридний дихальний тест, 13С-амілазний дихальний 
тест, хронічний панкреатит, атеросклероз. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова стаття є фрагментом 
НДР «Поліморбідна патологія при захворюваннях 
органів травлення, особливості патогенезу,  
можливості корекції», № державної реєстрації  
0118U004365. 

Вступ. З моменту відкриття греліну в 1999 році 
безліч доклінічних і клінічних досліджень показали, 
що грелін має дивовижне різноманіття метаболіч-
них впливів на фізіологічні процеси в організмі, такі 
як: регуляція споживання їжі та ситості, модуляція 
енерговитрат через регуляцію термогенезу бурого 
жиру, регулювання рівня ліпідів та ожиріння в ціло-
му, секреторну функцію підшлункової залози, ме-
таболізм глюкози, запалення, вплив на ендотелі-
альнy дисфункцію та багато інших [1]. 

Грелін переважно секретується P/D1-клітинами 
слизової оболонки фундального відділа дна шлун-
ка. Однак, 35% до 45% рівня греліну все ще вияв-
ляються у пацієнтів після тотальної гастректомії. 
Використовуючи імуногістохімію та гібридизацію in 
situ на людських зразках підшлункової залози, ви-
значили п'ятий підтип клітин підшлункової залози 
які експресують грелін, що представляє собою 
окрему популяцію острівців. Примітно, що в людсь-
ких фетальних і неонатальних зразках підшлунко-
вої залози (ПЗ) до 10% ендокринних клітин експре-
сують грелін. Цей відсоток знижується до ~ 1 % у 
дорослих [2]. 

Крім добре встановлених орексигенних і ліпо-
генних ефектів, грелін має протизапальний та  
антиоксидантний впливи при різних патологічних 
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станах, в тому числі – при атеросклерозі та запаль-
них процесах панкреатобіліарної зони [3]. 

Розвиток численних захворювань, зокрема 
хронічного панкреатиту (ХП), пов'язаний з прогре-
суючою ішемією ПЗ внаслідок атеросклерозу су-
дин. Результатом цього є дистрофічні вогнища, 
фіброз та склероз, що призводить до розвитку ек-
зокринної та ендокринної недостатності ПЗ [4]. У 
зв’язку з цим важливим є покращення та пошук 
принципово нових методів ранньої діагностики за-
хворювання при поєднаному перебігу ХП та атеро-
склерозу. 

Мета роботи – дослідити зміни показника гре-
ліну у хворих на хронічний панкреатит та атеро-
склероз.  

Матеріал та методи дослідження. Під нашим 
спостереженням знаходились 87 хворих на ХП та 
атеросклероз, які знаходилися на стаціонарному 
лікуванні в гастроентерологічному та ендокриноло-
гічному відділеннях ЗОКЛ ім. А. Новака, а також на 
амбулаторно-диспансерному спостереженні у сі-
мейного лікаря (гастроентеролога) за місцем про-
живання. Вік хворих склав – 34-68 років. Серед 
обстежуваних пацієнтів чоловіків було 56 (64,0 %), 
жінок – 31 (36,0 %). Контрольну групу склали  
20 практично здорових осіб (ПЗО) віком від 30 до 
65 років. Чоловіків – 11 (55,0 %), жінок – 9 (45,0 %) 
відповідно. 

Діагноз хронічного панкреатиту виставляли з 
урахуванням скарг, анамнестичних даних, лабора-
торно-інструментальних методів дослідження відпо-
відно до марсельсько-римських критеріїв (1989 р.) з 
доповненнями Я. С. Циммермана (1995 р.) та уточ-
неннями МКХ-10 та на основі бальної системи  
M-ANNHEIM [5, 6]. Також всім хворим було прове-
дено ультразвукове дослідження органів гепато-
біліарної системи на апараті Philips HDI – 1500 із 
датчиком для сканування з частотою 3,5 мГц. При 
цьому, визначали розміри, контур, структуру та 
ехогенність ПЗ, наявність чи відсутність кальцифі-
катів паренхіми, ретенційних кіст, мікролітів у про-
тоці ПЗ та її розміри [6].  

Для оцінки інтрадуоденальної активності ліпа-
зи та амілази ПЗ, а також для встановлення ступе-
ня зовнішньосекреторної недостатності ПЗ, було 
проведено 13С-змішаний тригліцеридний дихаль-
ний тест (13С –ЗТДТ) та13С-амілазний дихальний 
тест (13С–АДТ) згідно методики виконання [7]. 

Діагноз атеросклерозу виставляли на основі 
аналізу порушень показників ліпідограми: рівня 
загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), 
ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопро-
теїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеї-
дів високої щільності (ЛПВЩ) та коефіцієнта атеро-
генності (КА). А також вимірюючи товщину шару 

"інтиму-медіа" у сонній артерії під час дуплексного 
сканування судин шиї. Біохімічні показники визна-
чали на автоматичному біохімічному аналізаторі 
ChemWell, Awareness Technology INC (США) [8]. 

Рівень сироваткового греліну визначали за 
допомогою імуноферментного аналізу згідно мето-
дики виконання. Для проведення дослідження ви-
користовували імуноферментний набір Human/
Mouse/Rat Ghrelin Enzyme Immunoassay Kit фірми 
RayBiotech. Зчитування абсорбції проводили при 
довжині хвилі 450 нм. 

Всіх обстежених нами пацієнтів, залежно від 
наявності порушень в ліпідограмі, було поділено на 
2 групи. В 1 групу ввійшло 40 хворих на ХП без 
атеросклерозу, в 2 групу – 47 хворих на ХП та ате-
росклероз. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
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 інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Статистичну обробку результатів обстеження 
хворих здійснювали за допомогою комп’ютерної 
програми STATISTICA 10.0 (фірми StatSoft Inc, 
USA). 

Результати дослідження. Для комплексної 
оцінки та порівняння ступеня атеросклеротичних 
порушень з рівнем сироваткового греліну, всім хво-
рим на ХП було проведено дослідження ліпідогра-
ми (таблиця 1) та визначено концентрацію сирова-
ткового греліну.  

Таблиця 1 – Показники ліпідограми у хворих на ХП та 
атеросклероз, а також у групи ПЗО 

Показник ПЗО (n=20) І група 
(n=40) 

ІІ група 
(n=47) 

ТГ (ммоль/л) 1,0±0,14 1,92±0,19* 3,87±0,86**,^ 

ЗХ (ммоль/л) 4,33±0,26 4,58±0,75* 7,36±0,74** 

ЛПНЩ 
(ммоль/л) 2,28±0,13 3,3±0,18 4,69±0,34* 

ЛПДНЩ 
(ммоль/л) 0,18±0,01 0,36±0,08** 2,13±0,53** 

ЛПВЩ 
(ммоль/л) 2,63±0,22 2,14±0,18* 0,9±0,02* 

КА 1,19±0,28 3,88±0,17** 5,79±0,08** 

Примітки: 1. Різниця між показниками контрольної  
групи та хворими І та ІІ груп достовірна: * (р<0,05);  
** (р<0,01). 2. Різниця між показниками І та ІІ груп досто-
вірна: ^ (р<0,05). 
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Рівень греліну сироватки крові у групі ПЗО зна-
ходився в межах 108,167±4,73 нг/мл. Дані показни-
ки були нами прийняті в якості нормальних значень 
рівня греліну. Натомість, у І групи концентрація 
сироваткового греліну склала 173,154±7,76 нг/мл, а 
у ІІ групи даний показник знаходився на рівні 28-
5,929±9,971 нг/мл. 

Для виявлення ступеня зовнішньосекреторної 
недостатності (ЗСН) ПЗ у хворих на ХП та атеро-
склероз всім хворим було проведено 13С-ЗТДТ 
(таблиця 2) та 13С-АДТ (таблиця 3).  

Обговорення отриманих результатів. Аналі-
зуючи наведені вище результати, нами було вияв-
лено статистично достовірні порушення ліпідогра-
ми у хворих ІІ групи, а саме: гіпертригліцеридемія, 
гіперхолестеринемія, зниження рівня ЛПВЩ, підви-
щення рівня ЛПНЩ, ЛПДНЩ та КА. Показники ліпі-
дограми у хворих 1 групи знаходилися на рівні вер-
хньої межі норми, проте були статистично достові-
рно вищими в порівнянні з контрольною групою.  

Аналізуючи рівень греліну у хворих на ХП без 
атеросклеротичних змін, нами було відмічено ста-

тистично достовірно вищі його показники порівняно 
з контрольною групою ПЗО. Це вказує на можливу 
участь даного пептиду у патогенетичних механіз-
мах розвитку ХП через стимуляцію апетиту та, вна-
слідок цього, порушення харчової поведінки даних 
пацієнтів.  

Висока концентрація та статистично достовірна 
різниця рівня сироваткового греліну у хворих на ХП 
та атеросклероз порівняно з контрольною групою 
та хворими на ХП без атеросклеротичних змін вка-
зує на системний вплив греліну в організмі хворих 
на атеросклероз. Дані зміни можна пояснити запус-
ком каскаду компенсаторних механізмів на систем-
не ураження судин при атеросклерозі та локальне 
ураження тканини ПЗ при ХП. Виявлені зміни підт-
верджують такі функції греліну, як: участь у запа-
ленні (протизапальний вплив), формування харчо-
вої поведінки та, як наслідок, переїдання, яке може 
супроводжуватися атеросклеротичним ураженням 
судин та ожирінням. 

За результатами проведеного 13С-ЗТДТ у всіх 
хворих нами було виявлено порушення зовнішньо-
секреторної функції ПЗ. Натомість, за результата-
ми С13-АДТ різко виражена ЗСН ПЗ спостерігалась 
у хворих на ХП з атеросклеротичними змінами. 
При цьому у хворих на ХП без атеросклеротичних 
змін даний показник знаходився на рівні нижньої 
межі норми. 

Аналіз результатів проведеного дослідження 
показав, що у хворих з менш вираженими пору-
шеннями ЗСН ПЗ.за результатами 13С-АДТ та без 
атеросклерозу рівень греліну склав 173,154±7,76 
нг/мл. Натомість, у обстежених нами пацієнтів з 
вираженими порушенням ЗСН ПЗ та атеросклеро-
зом цей показник знаходився на рівні 285-
,929±9,971 нг/мл. Виявлені зміни підтверджують 
можливу інгібуючу дію греліну на секреторну актив-
ність ПЗ при ХП та його участь у регуляції функцій 
травлення підшлунковою залозою. 

Висновки  
1. У хворих на ХП та атеросклероз спостерігається 

підвищення рівня сироваткового греліну.  
2. Підвищення греліну сироватки крові по відно-

шенню до норми може слугувати критерієм при 
встановленні ступеня важкості ХП та атероскле-
розу, а також маркером для прогнозування їх 
подальшого перебігу. 
Перспективи подальших досліджень –  

подальше дослідження та вивчення ролі греліну  
у патогенезі атеросклерозу та хронічного панкреа-
титу. 

Таблиця 2 – Результати 13С-ЗТДТ у хворих на ХП та 
атеросклероз та групи ПЗО 

Показник ПЗО 
 (n=20) 

1 група 
(n=40) 

2 група 
(n=47) 

максимальна конце-
нтрація 13СО2 між 
150 і 210 хв. дослі-
дження 

17,4 ±  
± 1,43 % 

7,0± 
± 0,52 %* 

4,6± 
± 0,96 %* 

сумарна концентра-
ція 13СО2 в кінці дос-
лідження 
(360 хв.) 

31,6 ±  
± 1,91 % 

18,8 ± 
± 0,58 %* 

14,3 ± 
± 0,77 %* 

Примітки: * – р<0,05 – різниця між показниками у хво-
рих та контрольної групи достовірна; показники у хворих 
на ХП першої групи та другої групи достовірно відрізня-
ються: ** – р<0,05. 

Таблиця 3 – Результати 13С-АДТ у хворих на ХП та 
атеросклероз та групи ПЗО 

Показник ПЗО 
(n=20) 

1 група 
(n=40) 

2 група 
(n=47) 

сумарна концентра-
ція 13СО2 в кінці дос-
лідження (360 хв.) 

23,4 ±  
± 0,85 % 

11,8 ±  
± 1,27 %** 

5,7 ±  
± 1,36 %* 

Примітки: * – р<0,05 – різниця між показниками у хво-
рих та контрольної групи достовірна; показники у хворих 
на ХП першої групи та другої групи достовірно відрізня-
ються: ** – р<0,05. 
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УДК 616-092.19:616.37-002-13.002.2 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ГРЕЛИНА У БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ И АТЕРОСКЛЕРОЗ 
Сирчак Е. С., Опаленик С. М. 
Резюме. В статье описано и проанализировано уровень грелина у больных хроническим панкреати-

том и атеросклерозом. Целью работы было исследовать изменения уровня грелина у больных хрониче-
ским панкреатитом и атеросклерозом в зависимости от показателей липидограммы и степени внешнесек-
реторной недостаточности поджелудочной железы. Для установления диагноза хронического панкреатита 
был проведен анализ жалоб, анамнестических данных, лабораторно-инструментальных методов иссле-
дования в соответствии с марсельско-римскими критериями (1989) с дополнениями Я. С. Циммермана 
(1995.) И уточнениями МКБ-10 и на основе балльной системы M-ANNHEIM. Также всем больным было 
проведено ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы. Всем больным было прове-
дено 13С-смешанный триглицеридный дыхательный тест и 13С-амилазный дыхательный тест для выявле-
ния внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Атеросклеротические изменения диаг-
ностировали, измеряя толщину слоя «интима-медиа» в сонной артерии и при наличии нарушений в липи-
дограмме (определением содержания общего холестерина плазмы крови, триглицеридов, холестерина 
липопротеидов высокой плотности и липопротеидов низкой плотности, коэффициента атерогенности). 
Уровень сывороточного грелина определяли с помощью иммуноферментного анализа по методике выпол-
нения. Уровень грелина сыворотки крови в контрольной группе находился в пределах 108,167±4,73 нг/мл. 
Данные показатели были нами приняты в качестве нормальных значений уровня грелина. В I группе кон-
центрация сывороточного грелина составила 173,154±7,76 нг/мл, а во втором группы данный показатель 
находился на уровне 285,929±9,971 нг/мл. По результатам проведенного исследования наблюдалась вы-
сокая концентрация и статистически достоверная разница уровня сывороточного грелина у больных хро-
ническим панкреатитом и атеросклерозом по сравнению с контрольной группой и больными хроническим 
панкреатитом без атеросклеротических изменений. По результатам 13С-АДТ и 13С-ЗТДТ у больных с ме-
нее выраженной недостаточностью поджелудочной железы и без атеросклероза уровень грелина был 
статистически достоверно выше по сравнению с контрольной группой. Зато в обследованных нами паци-
ентов с выраженной недостаточности поджелудочной железы и атеросклерозом этот показатель был дос-
товерно выше по сравнению с контрольной группой и группой больных хроническим панкреатитом с ме-
нее выраженной недостаточностью поджелудочной железы и без атеросклероза. 

Ключевые слова: грелин, 13С-смешанный триглицеридный дыхательный тест, 13С-амилазный дыха-
тельный тест, хронический панкреатит, атеросклероз. 
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Study of the Ghrelin Level in Patients with Chronic Pancreatitis and Atherosclerosis 
Sirchak Ye. S., Opalenyk S. M. 
Abstract. The article describes and analyzes the level of ghrelin in patients with chronic pancreatitis and 

atherosclerosis.  
The purpose of the work was to investigate the changes in the level of ghrelin in patients with chronic pan-

creatitis and atherosclerosis, depending on the lipidogram and the degree of external secretion of pancreatic 
insufficiency. 
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Material and methods. For the diagnosis of chronic pancreatitis, we analyzed complaints, anamnesis, labo-
ratory-instrumental methods of research in accordance with the Marseilles-Roman criteria (1989), supplemented 
by Ya. S. Сimmermann (1995), and refinements of ICD-10 on the basis of the ballroom system M-ANNHEIM. All 
patients also had an ultrasound examination of the hepatotoxic biliary system. We conducted mixed triglyceride 
13C breath test (13C-MTBT) and amylase 13C-breath test (13C-ABT) for detection of exocrine pancreatic insuffi-
ciency. Atherosclerotic changes were diagnosed by measuring the thickness of the intima-media layer in the 
carotid artery and changes in the lipid profile of the blood (by determining the total blood plasma cholesterol, 
triglycerides, high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein and atherogenicity). Serum ghrelin lev-
els were determined using an enzyme-linked immunosorbent assay according to the implementation method. 
The human immunodeficiency kit RayBiotech Human/Mouse/Rat Ghrelin Enzyme Immunoassay Kit was used 
for the study. The exocrine pancreatic insufficiency was observed in all patients by using the triglyceride respira-
tory test.  

Results and discussion. The level of ghrelin in serum in the control group was within 108.167±4.73 ng/ml. 
These figures were taken as normal values of the ghrelin level. In contrast, in Group I, the concentration of ghre-
lin in the blood serum was 173.154±7.76 ng/ml, while in Group II its level was 285.929±9.971 ng/ml. According 
to the results of the study, a high concentration and a statistically significant difference in serum ghrelin levels in 
patients with chronic pancreatitis and atherosclerosis were observed compared to the control group and those 
with chronic pancreatitis without atherosclerotic changes.  

Conclusions. Based on the results of mixed triglyceride 13C breath test and amylase 13C-breath test in pa-
tients with less severe exocrine pancreatic insufficiency disorders and without atherosclerosis, the level of ghre-
lin was statistically significant and higher compared to the control group. This indicator was significantly higher in 
patients with severe exocrine pancreatic insufficiency with atherosclerosis in comparison with the control group 
and the group of patients with chronic pancreatitis with less pronounced exocrine pancreatic insufficiency and 
without atherosclerosis. 

Keywords: Ghrelin, 13C-mixed triglyceride breath test, 13C-amylase breath test, chronic pancreatitis, athero-
sclerosis. 
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Кесарів розтин є найпоширенішою розроджую-
чою операцією в сучасному акушерстві, яка дозво-
ляє запобігти розвитку тяжких ускладнень для ма-
тері та плоду. Зростання частоти кесаревого розти-
ну, яке спостерігається за останні роки, є однією із 
проблем сучасного акушерства. Серед акушер-
гінекологів, неонатологів та інших спеціалістів не 
вирішеним залишається питання про роль кесаре-
вого розтину в зниженні перинатальної захворюва-
ності та смертності. В роботі проведений аналіз 
випадків абдомінального розродження в Полтавсь-
кому міському клінічному пологовому будинку за 
2008–2018 роки, його структури за показаннями, 
оцінка впливу частоти кесаревих розтинів на пери-
натальні втрати. Провівши аналіз абдомінального 
оперативного втручання за останні 10 років встано-
влено, що частота кесаревих розтинів збільшува-
лась з 14,6% до 19,9%, що відображає світові тен-
денції в акушерстві і відповідає середньостатис-
тичним показникам по Україні. Аналізуючи структу-
ру кесаревих розтинів, звертає на себе увагу збіль-
шення кількості планових та зменшення кількості 
ургентних операцій. Спостерігається зниження пе-
ринатальної смертності за період з 2008 до 2018 
року більш ніж в 3 рази (з 10,7% в 2008 році до 
3,5% в 2018 році). Найбільш вагомими показання-
ми для проведення планового кесаревого розтину 
є рубець на матці та тазове передлежання плоду, 
а для ургентного кесаревого розтину – дистрес 
плода за відсутності умов для швидкого родорозрі-
шення через природні статеві шляхи, аномалії по-
логової діяльності та невдала спроба індукції поло-
гів. Тому вищеперераховані показання залишають-
ся тим потенціалом, на який потрібно впливати для 
зниження частоти кесаревого розтину. Питома вага 
в цьому належить профілактиці першої операції. 
Проведення аналізу випадків абдомінального роз-
родження дозволило виявити шляхи для зниження 
частоти кесаревого розтину. 

Ключові слова: вагітність, кесарів розтин, пе-
ринатальна смертність, акушерські ускладнення. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом іні-
ціативної НДР «Патогенетична роль ендотеліаль-
ної дисфункції та генетичні особливості при пато-
логії під час вагітності та гінекологічних захворю-
ваннях», № державної реєстрації 0117U005253. 

Вступ. Кесарів розтин (КР) є найпоширенішою 
розроджуючою операцією в сучасному акушерстві, 
яка дозволяє запобігти розвитку тяжких ускладнень 
для матері та плоду. Частота цієї операції з кінця 
ХІХ століття до 50–60 років XX століття не переви-
щувала 1-4% від загальної кількості пологів. В  
1960–1980 роках на території пострадянського про-
стору показник КР сягав 2–3%, а в деяких інозем-
них країнах – від 10 до 20% [1, 4, 11, 18–20].  

Частота КР в Україні постійно зростає – з 
9,58% у 1999 році до 16,10% у 2009 році і на тепе-
рішній час становить 18–25% від загальної кількос-
ті пологів, що відображає світову тенденцію до 
підвищення даного показника [5, 7, 12]. Зростання 
частоти КР, яке спостерігається за останні роки, є 
однією із проблем сучасного акушерства. Серед 
акушер-гінекологів, неонатологів та інших спеціалі-
стів не вирішеним залишається питання про роль 
КР в зниженні перинатальної захворюваності та 
смертності [16, 19]. Відповідно до рекомендацій 
ВООЗ, обґрунтованим для зниження перинаталь-
ної захворюванності та смертності є частота абдо-
мінального розродження в межах 10–15%. Підви-
щення частоти КР вище ніж 15% не рекомендовано 
ВООЗ, тому що не впливає на зниження показників 
перинатальної захворюванності та смертності се-
ред дітей, які народились шляхом КР у порівнянні з 
таким серед немовлят, що народились природним 
шляхом [17, 18]. Абдомінальне розродження приз-
водить до збільшення кількості післяпологових 
ускладнень та порушень адаптаційних можливос-
тей новонародженої дитини [2, 6, 8, 20]. 

Показник материнської смертності, асоційова-
ної із КР (близько 40 на 100000 живонароджених) в 
4 рази вище, ніж для всіх типів вагінальних пологів 
(10 на 100000 живонароджених), та в 8 разів вище, 
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ніж для нормальних вагінальних пологів (5 на  
100000). Кесаревий розтин збільшує ризик серйоз-
них ускладнень при наступній вагітності. Збільшен-
ня частоти абдомінального розродження створює 
проблему ведення вагітності та пологів у жінок з 
рубцем на матці, що стає показанням до повторно-
го оперативного розродження в 15–23%, а частота 
інтраопераційних ускладнень під час повторного 
КР в 5 разів перевищує аналогічну при першому 
кесаревому розтині. Все це потребує збільшення 
матеріальних витрат на їх подолання та емоційно-
го напруження зі сторони медичного персоналу. 
Тому діяльність акушерської служби має бути 
спрямована на збільшення безпеки абдомінально-
го розродження та зменшення частоти необґрунто-
ваного оперативного втручання, що збільшує ризик 
материнської та перинатальної захворюваності та 
смертності [9, 11]. 

Частота КР зростає прямо пропорційно розвит-
ку досягнень в медичній науці, удосконаленням 
технологій, методів знеболювання та передопера-
ційної підтримки. До підвищення частоти абдомі-
нального розродження призводить: збільшення 
віку жінок, що народжують; зростання кількості ва-
гітних з екстрагенітальною патологією; жінок які 
мають в анамнезі операції на матці (як лапарото-
мічні, так і лапароскопічні) [3, 10, 13]. 

Мета роботи – провести аналіз випадків абдо-
мінального розродження, його структури за пока-
заннями, оцінити вплив частоти кесаревих розтинів 
на перинатальні втрати. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня було проведене на базі пологового відділення 
Полтавського міського клінічного пологового бу-
динку. За період з 2008 по 2018 р. було проаналізо-
вано структуру та частоту кесаревих розтинів та 
показники перинатальної смертності. Під час рет-
роспективного аналізу використовували історії по-
логів породіль, які завершилися шляхом кесарево-
го розтину.  

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково-медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнток.  

Статистичний аналіз матеріалів досліджень 
проводили з використанням комп'ютерної програ-
ми Statistica 6,0 (StatSoft, США) та методом варіа-
ційної статистики за критерієм Ст'юдента.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Провівши аналіз випадків абдомінального розро-

дження в пологовому відділенні Полтавського місь-
кого клінічного пологового будинку за останні  
10 років встановлено, що частота КР збільшува-
лась з 14,6% в 2008 році до 19,9% в 2017 році, що 
відображає світові тенденції в акушерстві і відпові-
дає середньостатистичним показникам по Україні 
(табл. 1).  

Аналізуючи структуру КР в Полтавському місь-
кому клінічному пологовому будинку, звертає на 
себе увагу збільшення кількості планових та змен-
шення кількості ургентних операцій. У 2015–2017 
роках показник ургентних операцій перевищував 
50%, а в 2018 році даний показник становив лише 
38,9% (табл. 2). 

Оцінюючи структуру показань до планового КР 
можна стверджувати, що основний вклад вносять 
жінки з рубцем на матці. Частота КР у вагітних з 
рубцем на матці становила 22% від загальної кіль-
кості операцій в 2015 році, 23,1% – в 2016 році, 
23,9% – в 2017 році та 32,5% – в 2018 році. Зрос-
тання даного показника можна пояснити недостат-
ньою кількістю вагінальних пологів у вагітних з  
рубцем на матці, які вимагають від лікувального 

Таблиця 1 – Показники кількості пологів, частоти ке-
саревих розтинів та перинатальної смертності в Пол-
тавському міському клінічному пологовому будинку за 
2008–2018 роки 

Рік 
Кількість 
пологів  

(абс. число) 

Частота 
кесаревих 

розтинів (%) 

Показник  
перинатальної 
смертності (%) 

2008 3026 14,6 10,7 

2009 2898 15,4 10,9 

2010 2823 16,0 6,3 

2011 2828 14,9 7,4 

2012 3279 15,6 5,1 

2013 2974 14,3 4,7 

2014 3234 14,3 4,0 

2015 3057 17,2 4,2 

2016 2951 18,4 6,0 

2017 2796 19,9 5,7 

2018 2535 18,7 3,5 

Таблиця 2 – Аналіз структури кесаревих розтинів в 
Полтавському міському клінічному пологовому будин-
ку за 2014–2018 роки 

Рік Плановий  
кесарів розтин (%) 

Ургентний  
кесарів розтин (%) 

2014 51,8 48,2 

2015 48,0 52,0 

2016 48,5 51,5 

2017 48,5 51,5 

2018 61,1 38,9 
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закладу достатніх діагностичних можливостей і 
високої кваліфікації лікарів. 

Друге місце серед показань до планового кеса-
ревого розтину належить тазовому передлежанню 
плоду. Відмічається збільшення частоти КР у вагіт-
них за даним показанням – з 12,4% від загальної 
кількості операцій у 2016 році та 13,7% у 2017 році 
до 15,0% у 2018 році. Динаміка даного показника 
пояснюється як медичними так і юридичними при-
чинами – обмеження дій лікаря протоколами ве-
дення вагітності та пологів, а також право жінки 
самій вибирати метод родорозрішення при тазово-
му передлежанні.  

Серед показань до ургентного КР найбільшу 
частоту має дистрес плода за відсутності умов для 
швидкого родорозрішення через природні пологові 
шляхи. Даний показник має тенденцію до знижен-
ня  – з 18,1% від загальної кількості операцій у  
2016 році та 16,0% у 2017 році до 12,2% у 2018 
році, що пояснюється покращенням діагностики 
гіпоксичних станів плода і більш ретельним вибо-
ром показань до оперативного родорозрішення.  

Вагоме місце серед причин КР належить ано-
маліям пологової діяльності, які не піддаються ме-
дикаментозній корекції. Спостерігається зниження 
частоти оперативного родорозрішення при даному 
показанні за останні 5 років (з 16,7% від загальної 
кількості операцій у 2014 році, 16,3% у 2015 році до 
13,3% у 2016 році, 11,9% у 2017 році до 9,9% у 
2018 році). Аналогічна динаміка зниження частоти 
КР має місце при невдалій спробі індукції пологів – 
даний показник знизився більш ніж в 2 рази (з 8,3% 
у 2016 році до 3,4% у 2018 році, р<0,05).  

Аналізуючи перинатальну смертність за період 
з 2008 до 2018 року спостерігається зниження да-
ного показника більш ніж в 3 рази (з 10,7% в 2008 
році до 3,5% в 2018 році, р<0,05) (табл. 1). Провів-

ши аналіз перинатальних втрат і врахувавши рі-
вень кесаревих розтинів можна зробити висновок, 
що є залежність між підвищенням частоти абдомі-
нального розродження та зменшенням перина-
тальних втрат. І хоча спостерігається зменшення 
перинатальної смертності при збільшенні частоти 
кесаревого розтину, не треба забувати про високий 
ризик акушерських та анестезіологічних усклад-
нень як під час операції, так і в післяопераційному 
періоді [4]. 

Таким чином, можна стверджувати, що най-
більш вагомими показаннями для проведення пла-
нового КР є рубець на матці та тазове передле-
жання плоду, а для ургентного КР – дистрес плода 
за відсутності умов для швидкого родорозрішення 
через природні статеві шляхи, аномалії пологової 
діяльності та невдала спроба індукції пологів. Тому 
вищеперераховані показання залишаються тим 
потенціалом, на який потрібно впливати для зни-
ження частоти КР. Питома вага в цьому належить 
профілактиці першої операції [15]. 

Важливим в вирішенні питання оптимізації час-
тоти КР є стандартизація медичної допомоги в аку-
шерстві, а також соціальна і правова захищеність 
лікаря акушера-гінеколога [1, 14]. 

Заключення. Проведення аналізу випадків 
абдомінального розродження, його структури за 
показанням, оцінка впливу частоти кесаревих роз-
тинів на перинатальні втрати в Полтавському місь-
кому клінічному пологовому будинку дозволило 
виявити шляхи для зниження частоти кесаревого 
розтину. 

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані дані обґрунтовують можливість подальшого 
пошуку шляхів для зниження частоти кесаревого 
розтину та перинатальних втрат. 
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УДК 618.5-089.888.61 
РОСТ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА 
Тарасенко К. В., Громова А. Н., Шафарчук В. М., Нестеренко Л. А. 
Резюме. Кесарево сечение является самой распространенной родоразрешающей операцией в со-

временном акушерстве, которая позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений для матери и 
плода. Рост частоты кесарева сечения, которое наблюдается в последние годы, является одной из проб-
лем современного акушерства. Среди акушеров-гинекологов, неонатологов и других специалистов нере-
шенным остается вопрос о роли кесарева сечения в снижении перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. В работе проведен анализ случаев абдоминального родоразрешения в Полтавском городском 
клиническом родильном доме за 2008–2018 годы, его структуры по показаниям, оценка влияния частоты 
кесаревых сечений на перинатальные потери. Проведя анализ абдоминального родоразрешения за по-
следние 10 лет установлено, что частота кесаревых сечений увеличивалась с 14,6% до 19,9%, что отра-
жает мировые тенденции в акушерстве и соответствует среднестатистическим показателям по Украине. 
Анализируя структуру кесаревых сечений, обращает на себя внимание увеличение количества плановых 
и уменьшение количества ургентных операций. Наблюдается снижение перинатальной смертности за 
период с 2008 до 2018 года более чем в 3 раза (с 10,7% в 2008 году до 3,5% в 2018 году). Наиболее зна-
чимыми показаниями для проведения планового кесарева сечения является рубец на матке и тазовое 
предлежание плода, а для ургентного кесарева сечения – дистресс плода при отсутствии условий для 
быстрого родоразрешения через естественные родовые пути, аномалия родовой деятельности и неудач-
ная попытка индукции родов. Поэтому вышеперечисленные показания остаются тем потенциалом, на 
который нужно воздействовать для снижение частоты кесарева сечения. Огромное значение в этом при-
надлежит профилактике первой операции. Проведение анализа случаев абдоминального родоразреше-
ния позволило выявить пути для снижения частоты кесарева сечения. 

Ключевые слова: беременность, кесарево сечение, перинатальная смертность, акушерские ослож-
нения. 
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The Increasing Frequency of Caesarean Section as a Problem of Modern Obstetrics 
Tarasenko K. V., Gromova A. M., Shafarchuk V. M., Nesterenko L. A.  
Abstract. Cesarean section is the most common delivery operation in modern obstetrics, which prevents 

the development of severe complications for the mother and fetus. The increasing frequency of cesarean sec-
tion observed in recent years is one of the problems of modern obstetrics. Raising the incidence of caesarean 
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section higher than 15% is not recommended by the Ministry of Health Care of Ukraine and the World Health 
Organisation because it does not affect the reduction of perinatal morbidity and mortality among children born 
by caesarean section compared to those born naturally.  

Abdominal delivery leads to an increase in the number of postpartum complications and impaired adaptive 
capacity of the newborn baby.  

Material and methods. After analyzing the abdominal delivery in the maternity ward of the Poltava City Clini-
cal Maternity Hospital over the last 10 years, we found out that the incidence of caesarean sections increased 
from 14.6% in 2008 to 19.9% in 2017, reflecting global trends in obstetrics and meeting average statistics 
across Ukraine. It is noteworthy that the number of planned operations is growing and the number of urgent op-
erations is reducing over recent five years.  

Results and discussion. Analyzing perinatal mortality for the period from 2008 to 2018, this indicator is more 
than tripled (from 10.7% in 2008 to 3.5% in 2018). Reviewing the experience of perinatal losses and considering 
the level of caesarean sections, we can conclude that there is a relationship between an increase in the fre-
quency of abdominal delivery and a decrease in perinatal losses. Although there is a decrease in perinatal mor-
tality with an increase in the incidence of Cesarean section, one should not forget the high risk of obstetric and 
anesthesiologic complications both during surgery and in the postoperative period.  

Thus, it can be argued that the most significant indications for carrying out a planned caesarean section are 
a scar on the uterus and breech position of the fetus, and for urgent caesarean section – fetal distress in the 
absence of conditions for rapid delivery through natural genital tract, anomalies of birth defects and anomalies of 
childbirth. Therefore, the above indications remain the potential to be influenced to reduce the frequency of cae-
sarean section.  

Prevention of the first operation is essential. It is important to standardize the obstetric care in addressing 
the issue of cesarean section optimization, as well as the social and legal protection of the obstetrician-
gynecologist.  

Conclusion. Analysis of cases of abdominal delivery, its structure according to indications, and assessment 
of the effect of cesarean section frequency on perinatal losses in the Poltava City Clinical Maternity Hospital 
revealed ways to reduce the frequency of caesarean section.  

Keywords: pregnancy, caesarean section, perinatal mortality, obstetric complications. 
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Незважаючи на сучасні досягнення у діагнос-
тичній та лікувальній тактиці хворих на рак сечово-
го міхура, актуальність цієї онкоурологічної пробле-
ми залишається по дійсний час. Накопичено безліч 
даних, що підтверджують участь VEGF (фактор 
росту ендотелію судин) і TNF (фактор некрозу пух-
лини) у розвитку та прогресуванні злоякісних ново-
утворень і, отже, є перспективними мішенями при 
використанні таргетної терапії. 

Метою дослідження стало визначення моле-
кулярних маркерів VEGF, TNF-α та TNF-β у сечі 
хворих на рак сечового міхура стадії Т3N0M0 і вста-
новлення їх зв’язку зі ступенем неоплазії G. 

У дослідження було включено 47 хворих на рак 
сечового міхура стадії Т3N0M0 (основна група). У 
якості контролю були використані клінічні дані 30 
здорових осіб. 

За результатами проведеного статистичного 
аналізу, у досліджуваних хворих середній рівень 
VEGF у сечі складав 245,65±7,90 пг/мл і суттєво 
перевищував даний показник у контрольній групі, 
який становив 131,23±7,80 пг/мл. При цьому, така 
різниця була статистично достовірною (p=0,04). 
При вивченні рівня VEGF у сечі хворих із ступеня-
ми неоплазії G1, G2, G3, було виявлено, що у зга-
даних підгрупах пацієнтів його середнє значення 
дорівнювало 239,59±9,84 пг/мл, 246,84±8,79 пг/мл 
та 251,57±7,22 пг/мл відповідно. 

Середній рівень TNF-a в сечі досліджуваних 
хворих складав 361,51±6,76 пг/мл, а у контрольній 
групі – 352,68±6,75 пг/мл, така різниця не була ста-
тистично достовірною (p>0,05). При визначенні 
рівнів TNF-a у хворих із різним ступенем неоплазії 
було виявлено, що у підгрупах пацієнтів із G1, G2, 
G3, середні значення цього маркеру в сечі склада-
ли 360,04±5,97 пг/мл, 361,92±6,89 пг/мл та 
363,07±7,50 пг/мл відповідно. 

Середній рівень TNF-β в сечі досліджуваних 
хворих складав 38,27±4,68 пг/мл, при цьому даний 
показник у контрольній групі становив 33,82± 

±4,62 пг/мл, а така різниця не була статистично 
достовірною (p>0,05). При ступеню неоплазії  
G1 середній рівень TNF-β в сечі хворих становив 
37,01±4,46 пг/мл, при G2 – 38,30±4,49 пг/мл та при 
G3 – 40,01±4,83 пг/мл. 

Таким чином, визначення вмісту молекулярних 
маркерів VEGF, TNF-α та TNF-β у сечі хворих на 
рак сечового міхура стадії Т3N0M0 може слугувати 
підставою для розробки нових методів ранньої 
діагностики захворювання, а також прогнозування 
перебігу та оцінки ефективності лікування. 

Ключові слова: рак сечового міхура, генотип, 
фактор росту ендотелію судин, фактор некрозу 
пухлини, поліморфізм, диференціація. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана відповідно до 
плану наукових робіт Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького і є 
фрагментом НДР «Розробка та удосконалення 
ефективності діагностичних і лікувальних методів 
онкоурологічних захворювань», № державної ре-
єстрації 0113U004542. 

Вступ. Незважаючи на сучасні досягнення у 
діагностичній та лікувальній тактиці хворих на рак 
сечового міхура (РСМ), актуальність цієї онкоуро-
логічної проблеми залишається по дійсний час. 

Згідно даних національного канцерреєстру, у 
2018 році показник захворюваності на рак сечового 
міхура складав 11,4 осіб на 100 тис. населення 
України. З числа вперше виявлених стадію Т3 ма-
ли 14,7% хворих, а показник смертність становив 8 
на 100 тис. чоловіків та 1,3 – жінок [1]. 

Одним з основних факторів виживання і поши-
рення пухлинних клітин є ангіогенез. На даний мо-
мент, накопичено безліч даних, що підтверджують 
участь VEGF (фактор росту ендотелію судин) і TNF 
(фактор некрозу пухлини), відповідальних за міто-
генну активність клітин, у розвитку та прогресуванні 
злоякісних новоутворень і, отже, є перспективними 
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мішенями при використанні таргетної терапії  
[2, 3, 4]. 

Ключову роль у формуванні нової судинної 
мережі при розвитку пухлини відіграє VEGF – гліко-
протеїн, який є одним з найважливіших стимулято-
рів ангіогенезу в різноманітних за характеристика-
ми здорових і уражених раком тканинах [5]. Свої 
функції VEGF виконує через тирозин-кіназний ре-
цептор, розташований у мембрані ендотеліальних 
клітин. Поява нових судин сприяє прогресуванню 
захворювання, збільшуючи темпи росту пухлини та 
її здатність до метастазування. Оцінка ангіогенезу 
пухлини є важливою для прогнозування перебігу 
хвороби і призначення хіміотерапії при багатьох 
злоякісних пухлинах [6, 7].  

TNF-α був ідентифікований у сироватці крові 
мишей. Як ендогенний тумороцидний агент, він 
продукується активованими під дією ендотоксина 
мононуклеарними макрофагами. Його характерна 
особливість – висока селективна токсичність по 
відношенні до пухлинних клітин. Тумороцидний 
фактор не має видової специфічності та не пошко-
джує здорові клітини. 

TNF-α та TNF-β –два близьких (подібних) білки 
(гомологічними є приблизно 30% амінокислотних 
залишків) – проявляють подібну активність до за-
пальної реакції, імунних та пухлинних процесів. 
TNF- β або лімфотоксин був виявлений у лімфати-
чних вузлах імунізованих щурів. Джерелом TNF-α  
є активований макрофаг, TNF-β – активована  
Т-клітина. Через однакові специфічні рецептори 
TNF-клітинної поверхні обидва фактори виклика-
ють лізис клітин лімфоми, некроз саркоми індуко-
ваної метилхолантреномом, активують поліморф-
но-ядерні лімфоцити, проявляють противірусну 
активність [8]. 

У літературі ми не знайшли інформацію про 
значення маркерів VEGF, TNF-α та TNF-β у діагно-
стиці та прогнозі перебігу неопластичного процесу 
у хворих на рак сечового міхура стадії Т3, що і ста-
ло предметом даного дослідження. 

Мета дослідження: визначити молекулярні 
маркери VEGF, TNF-α та TNF-β у сечі хворих на 
рак сечового міхура стадії Т3N0M0 і встановити їх 
зв’язок зі ступенем неоплазії G. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дження було залучено 47 хворих на РСМ стадії 
Т3N0M0 (основна група), серед яких було 27 чолові-
ків та 20 жінок. Середній вік чоловіків складав  
58,1±7,8 років, жінок – 59,4 ±1,3 років. У якості кон-
тролю були використані клінічні дані 30 здорових 
осіб. 

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-

нень біології та медицини: Конвенція про права 
людини та біомедицину (ETS № 164)» від 
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Кожен пацієнт підпису-
вав інформовану згоду на участь у дослідженні і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Праймери для ампліфікації VEGF взяті з робо-
ти Lee et al., умови полімеразної ланцюгової реак-
ції підбиралися експериментально. Для визначен-
ня G+405С поліморфізму ампліфіковані фрагменти 
довжиною 273 п.н. піддавали рестрикційному  
розщепленню ендонуклеазою BsmFI. Продукти 
рестрикції фракціонували в 2,2% агарозному гелі з 
бромистим етидієм і візуалізували в УФ-світлі. Па-
томорфологічне дослідження проводилось на світ-
лооптичному мікроскопі «Prima Star», препарати 
фарбувались гематоксилін-еозином, перегляда-
лись при збільшеннях 100 та 400 разів. 

Аналіз отриманих даних проводили за допомо-
гою стандартних методів статистичної обробки з 
використанням програмного забезпечення Micro-
soft Office Excel та пакета програм Statistica v6.0. 
Статистичну обробку отриманих даних проводили 
методами непараметричної статистики. В якості 
критерія достовірності різниці між групами викорис-
товували непараметричний U-критерій Манна–Уітні 
и тест Вілкоксона. Також отримані дані представ-
лені у вигляді медіани з мінімальним та макси-
мальним розбігом для непараметричних складо-
вих. 95% довірчий інтервал оцінювався з викорис-
танням моделей випадкових та фіксованих ефектів 
[9]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами проведеного статистичного аналі-
зу, у хворих на РСМ стадії Т3N0M0 середній рівень 
VEGF у сечі складав 245,65±7,90 пг/мл і суттєво пе-
ревищував даний показник у контрольній групі, який 
становив 131,23±7,80 пг/мл. При цьому, така різниця 
була статистично достовірною (p=0,04). Детальну 
статистичну характеристику показників VEGF у сечі 
досліджуваних груп наведено в таблиці 1. 

При вивченні рівня VEGF у сечі хворих із ступе-
нями неоплазії G1, G2, G3, було виявлено, що у 
згаданих підгрупах пацієнтів його середнє значен-
ня дорівнювало 239,59±9,84 пг/мл, 246,84±8,79 пг/
мл та 251,57±7,22 пг/мл відповідно. 

Як випливає з отриманих даних, дещо частіше 
ми спостерігали низький ступінь неоплазії G1, він 
був виявлений у 19 з 47 хворих, що становило 
40,43%, G1 було діагностовано у 34,04% пацієнтів, 
а ступінь G3 – у 25,53% хворих на РСМ стадії. Слід 
наголосити, що у зв’язку із ретроспективним харак-
тером дослідження, наведені вище дані не цілком 
відображують дійсну епідеміологічну ситуацію  
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щодо частоти ступенів неоплазії РСМ стадії 
Т3N0M0.  

Отримані в ході дослідження дані щодо рівнів 
TNF-a в сечі хворих на РСМ стадії Т3N0M0 не мали 
принципових відмінностей від результатів отрима-
них при вивченні стадій Т1 та Т2: у хворих на РСМ 
середній рівень TNF-a в сечі складав 361,51± 
±6,76 пг/мл, а у контрольній групі – 352,68± 
±6,75 пг/мл, така різниця не була статистично дос-
товірною (p>0,05).  

При визначенні рівнів TNF-a у хворих із різним 
ступенем неоплазії було виявлено, що у підгрупах 
пацієнтів із G1, G2, G3, середні значення цього 
маркеру в сечі складали 360,04±5,97 пг/мл, 361-
,92±6,89 пг/мл та 363,07±7,50 пг/мл відповідно, що 
поруч із детальними статистичними даними наве-
дено у таблиці 2. 

За даними проведеного дослідження, у хворих 
на РСМ стадії Т3N0M0 середній рівень TNF-β в сечі 
складав 38,27±4,68 пг/мл, при цьому даний показ-
ник у контрольній групі становив 33,82±4,62 пг/мл, 
а така різниця не була статистично достовірною 
(p>0,05). 

У хворих на РСМ та ступенем неоплазії G1 
середній рівень TNF-β в сечі становив 37,01±4,46 
пг/мл, при ступеню G2 – 38,30±4,49 пг/мл та при 
ступеню неоплазії пухлини G3 – 40,01±4,83 пг/мл 
(табл. 3). 

Song Y. Та співавт. [7] провели метааналіз 15 
різноманітних публікацій з баз даних PubMed, Em-
base и Medline для оцінки звʼязку між поліморфіз-
мом VEGF rs699947 та ризиком урологічних ново-
утворень. Авторами були доведені більш тісний 
зв’язок вказаного VEGF щодо ризику раку сечового 

Таблиця 1 – Рівень VEGF у хворих на РСМ стадії Т3N0M0 

Групи/ 
підгрупи 

Кількість хворих Середній рівень 
VEGF (VEGFсер)±D,  

пг/мл 

95% ДІ для VEGFсер, 
пг/мл 

Медіана, 
пг/мл 

min,  
пг/мл 

max,  
пг/мл абс. % 

Т3N0M0 47 100 245,65±7,90 241,18-250,12 248,65 149,73 283,98 

Т3N0M0 G1 19 40,43 239,59±9,84 230,97-248,21 243,86 149,73 280,73 

Т3N0M0 G2 16 34,04 246,84±8,79 240,87-252,81 249,80 185,36 283,73 

Т3N0M0 G3 12 25,53 251,57±7,22 243,53-259,61 259,35 153,73 283,98 

Контроль 30 - 131,23±7,80 121,71-140,75 135,14 0 150,00 

Р1,контроль - - 0,04 - - - - 

Р2,контроль     0,05         

Р3контроль - - 0,04 - - - - 

Р3,контроль - - 0,02 - - - - 

Р2,3 - - 0,54 - - - - 

Р2,4 - - 0,32 - - - - 

Р3,4 - - 0,16 - - - - 

Таблиця 2 – Рівень TNF-α у хворих на РСМ стадії Т3N0M0 

Групи/ 
підгрупи 

Кількість хворих Середній рівень 
TNF–α 

(TNF–α сер)±D, пг/мл 

95% ДІ для 
TNF–α сер, пг/мл 

Медіана, 
пг/мл 

min,  
пг/мл 

max,  
пг/мл абс. % 

Т3N0M0 47 100 361,51±6,76 359,58-363,44 361,58 350,21 375,39 

Т3N0M0,G1 19 40,43 360,04±5,97 357,35-362,73 360,18 350,21 368,75 

Т3N0M0,G2 16 34,04 361,92±6,89 358,24-365,3 360,81 350,35 374,25 

Т3N0M0,G3 12 25,53 363,07±7,50 358,83-367,31 365,0 350,32 375,39 

Контроль 30 - 352,68±6,75 350,26-350,26 350,99 342,82 365,23 

Р1,контроль - - 0,51 - - - - 

Р2,контроль     0,61         

Р3,контроль - - 0,68 - - - - 

Р4,контроль - - 0,56 - - - - 

Р2,3 - - 0,51 - - - - 

Р2,4 - - 0,64 - - - - 

Р3,4 - - 0,55 - - - - 
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міхура у гетерозиготній генетичній моделі (OR = 
= 1,48, 95%СІ = 1,17-1,89), а також підвищений ри-
зик нирково-клітинного раку у домінантних, рецеси-
вних гомо- та гетерозіготних генетичних моделях, 
але при раку передміхурової залози ніякої асоціації 
виявлено не було. В свою чергу Stingl Jankovic K. 
та співавт. [6] довели позитивний зв’язок алеля 
TNF-β5 у пацієнтів з раком передміхурової залози, 
що демонструє можливу роль в етіології захворю-
вання.  

Fu D. Та співавт. [3] при дослідженні однонук-
леотідних поліморфізмів з поліморфізмами генів 
VEGF, довели зв’язок з ризиком розвитку рака се-
чового міхура.  

Проведене нами дослідження щодо визначен-
ня молекулярних маркерів VEGF, TNF-α та TNF-β у 
сечі хворих на рак сечового міхура стадії Т3N0M0 і 
встановлення їх зв’язку зі ступенем неоплазії G 
довели, що хворих на РСМ стадії Т3N0M0 середній 
рівень VEGF в сечі складав 245,65±7,90 пг/мл і 

суттєво перевищував даний показник у контрольній 
групі, який становив 131,23±7,80 пг/мл. При цьому, 
така різниця була статистично достовірною. У діаг-
ностиці РСМ чутливість та специфічність рівню в 
сечі TNF-α, були невисокими та складали 30% та 
20% відповідно, а рівню TNF- β ще нижчими – 25% 
та 20% відповідно, що не є репрезентативним для 
даного захворювання. 

Висновки. Таким чином, визначення вмісту 
молекулярних маркерів VEGF, TNF-α та TNF-β у 
сечі хворих на рак сечового міхура стадії Т3N0M0 

може слугувати підставою для розробки нових ме-
тодів ранньої діагностики захворювання, а також 
прогнозування перебігу та оцінки ефективності 
лікування. 

Перспективи подальших досліджень будуть 
спрямовані на визначення молекулярних маркерів 
VEGF, TNF-α та TNF-β у хворих на рак сечового 
міхура у стадії Т4N0M0 та їх зв'язок із ступенем нео-
плазії пухлини. 

Таблиця 3 – Рівень TNF-β у хворих на РСМ стадії Т3N0M0 

Групи/ 
підгрупи 

Кількість хворих Середній рівень 
TNF-β 

(TNF– βсер)±D, пг/мл 

95%ДІ для 
TNF-βсер, пг/мл 

Медіана, 
пг/мл 

min,  
пг/мл 

max,  
пг/мл абс. % 

Т3N0M0 47 100 38,27±4,68 36,95-39,59 37,66 30,15 46,55 

Т3N0M0,G1 19 40,43 37,01±4,46 35,44-38,58 36,50 30,15 45,17 

Т3N0M0,G2 16 34,04 38,30±4,49 36,6-40,00 37,74 30,68 45,70 

Т3N0M0,G3 12 25,53 40,01±4,83 37,99-42,03 39,77 31,59 46,55 

Контроль 30 - 33,82±4,62 32,17-35,47 34,08 27,04 42,02 

Р1,контроль     0,45         

Р2,контроль - - 0,38 - - - - 

Р3,контроль - - 0,25 - - - - 

Р4,контроль - - 0,18 - - - - 

Р2,3 - - 0,63 - - - - 

Р2,4 - - 0,71 - - - - 

Р3,4 - - 0,32 - - - - 
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УДК 616.62-006.6-077.17 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ VEGF, TNF-α И TNF-β  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ СТАДИИ T3N0M0  
И ИХ СВЯЗЬ СО СТЕПЕНЬЮ НЕОПЛАЗИИ ОПУХОЛИ 
Федевич В. С., Мыцик Ю. О., Борис Ю. Б. 
Резюме. Несмотря на современные достижения в диагностической и лечебной тактике больных с 

раком мочевого пузыря, актуальность этой онкоурологической проблемы сохраняется по настоящее вре-
мя. Накоплено множество данных, подтверждающих участие VEGF (фактора роста эндотелия сосудов) и 
TNF (фактора некроза опухоли) в развитии и прогрессировании злокачественных новообразований и, 
соответственно, являющихся перспективными мишенями при использовании таргетной терапии. 

Целью исследования стало определение молекулярных маркеров VEGF, TNF-α и TNF-β в моче боль-
ных раком мочевого пузыря стадии Т3N0M0 и установления их связи со степенью неоплазии G. 

В исследование было включено 47 больных с раком мочевого пузыря стадии Т3N0M0 (основная груп-
па). В качестве контроля были использованы клинические данные 30 здоровых людей. 

По результатам проведенного статистического анализа, у исследуемых больных средний уровень 
VEGF в моче составлял 245,65±7,90 пг/мл существенно превышал данный показатель в контрольной 
группе, который составлял 131,23±7,80 пг/мл. При этом такая разница была статистически достоверной 
(p=0,04). При изучении уровня VEGF в моче больных со степенью неоплазии G1, G2, G3, было выявлено, 
что в упомянутых подгруппах пациентов его среднее значение составляло 239,59±9,84 пг/мл, 246,84± 
±8,79 пг/мл та 251,57±7,22 пг/мл соответственно. 

Средний уровень TNF-a в моче исследуемых больных составлял 361,51±6,76 пг/мл, а в контрольной 
группе – 352,68±6,75 пг/мл, такая разница не была статистически достоверной (p>0,05). При определе-
нии уровней TNF-a у больных с разной степенью неоплазии было выявлено, что в подгруппах пациентов 
G1, G2, G3 средние значения этого маркера в моче составляли 360,04±5,97 пг/мл, 361,92±6,89 пг/мл та 
363,07±7,50 пг/мл соответственно. 

Средний уровень TNF-β в моче исследуемых больных составлял 38,27±4,68 пг/мл, при этом данный 
показатель в контрольной группе составлял 33,82±4,62 пг/мл, и такая разница не была статистически 
достоверной (p>0,05). При степени неоплазии G1 средний уровень TNF-β в моче больных составлял 
37,01±4,46 пг/мл, при G2 – 38,30±4,49 пг/мл и при G3 – 40,01±4,83 пг/мл. 

Таким образом, определение содержания молекулярных маркеров VEGF, TNF-α и TNF-β в моче боль-
ных с раком мочевого пузыря в стадии Т3N0M0 может быть основанием для разработки новых методов 
ранней диагностики заболеваний, а также прогнозирования течения и оценки эффективности лечения.  

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, генотип, фактор роста эндотелия сосудов, фактор некроза 
опухоли, полиморфизм, дифференциация. 
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Molecular Markers of VEGF, TNF--α and TNF- β in Patients with Bladder Cancer in Stage T3N0M0 
and their Relationship with the Degree of Tumor Neoplasia 
Fedevych V. S., Mytsyk Yu. O., Borys Yu. B. 
Abstract. Despite the recent advances in the diagnostic and therapeutic tactics of patients with bladder 

cancer, the relevance of this oncological problem remains problematic up to now. 
Angiogenesis is one of the main factors in the survival and spread of tumor cells. At the moment, there is a 

wealth of evidence confirming the involvement of growth factors, in particular, VEGF (vascular endothelial 
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growth factor) and TNF (tumor necrosis factor) responsible for the mitogenic activity of cells in the development 
and progression of malignancies and, therefore, are promising targets when using targeted therapy. 

The purpose of the study was to determine the molecular markers of VEGF, TNF-α and TNF-β in the urine 
of patients with bladder cancer stage T3N0M0 and to establish their relation to the degree of G neoplasia. 

Material and methods. The study included 47 patients with bladder cancer stage T3N0M0 (main group). 
There were 27 men and 20 women among them. The age of men was 58.1±7.8 and women – 59.4 ±1.3 years. 
Clinical data from 30 healthy individuals were used as control group data. 

Results and discussion. According to the results of the statistical analysis, patients with bladder cancer 
stage T3N0M0 had the average level of VEGF in urine 245.65±7.90 pg / ml which significantly exceeded this indi-
cator in the control group, which was 131.23±7.80 pg / ml. However, this difference was statistically significant 
(p = 0.04). When studying the level of VEGF in the urine of patients with degrees of neoplasia G1, G2, G3, we 
found out that in the mentioned subgroups of patients, its average value was 239.59± 9.84 pg / ml, 246.84± 
±8.79 pg / ml and 251.57±7.22 pg / ml, respectively. 

We observed a low degree of G1 neoplasia more frequently. It was detected in 19 of 47 patients, accounting 
for 40.43%. G1 was diagnosed in 34.04% of patients, and G3 in 25.53% of bladder cancer patients in stage 
T3N0M0. It should be emphasized that due to the retrospective nature of the study, the above data did not fully 
reflect the actual epidemiological situation regarding the incidence of T3N0M0 stage bladder neoplasia. 

The data obtained during the study on the levels of TNF-a in the urine of patients with bladder cancer in 
stage T3N0M0 had no fundamental differences from the results obtained in the study of stages T1 and T2: the 
average level of TNF-a in the urine was 361.51±6.76 pg / ml and 352.68±6.75 pg / ml in the control group. This 
difference was not statistically significant (p> 0.05). 

When determining TNF-a level in patients with different degrees of neoplasia, we found out that in sub-
groups of patients with G1, G2, G3, the mean values of this marker in the urine were 360.04±5.97 pg / ml, 
361.92±6.89 pg / ml and 363.07±7.50 pg / ml, respectively. 

In patients with stage 3 T3N0M0 bladder cancer, the average level of TNF-β in the urine was 38.27±4.68 pg / ml, 
with this indicator in the control group being 33.82±4.62 pg / ml, but this difference did not was statistically sig-
nificant (p> 0.05). 

In patients with bladder cancer and the degree of G1 neoplasia, the average level of TNF-β in the urine was 
37.01±4.46 pg / ml, at the degree of G2 it was 38.30±4.49 pg / ml, and at the degree of neoplasia of the tumor 
G3 it equaled 40.01±4.83 pg / ml. 

Our study had the purpose to determine the molecular markers of VEGF, TNF-α and TNF-β in the urine of 
patients with bladder cancer stage T3N0M0 and establish their relationship with the degree of neoplasia G, and 
showed that the average level of VEGF in the urine was 245.65±7.90 pg / ml and significantly exceeded this 
indicator in the control group, which amounted to 131.23±7.80 pg / ml. However, this difference was statistically 
significant. In the diagnosis of bladder cancer, the sensitivity and specificity of urinary TNF-α levels were low 
and were 30% and 20%, respectively, and TNF-β levels they were even lower – 25% and 20%, respectively, 
which is not representative for the disease. 

Conclusion. Thus, the determination of the molecular markers of VEGF, TNF-α and TNF-β in the urine of 
patients with bladder cancer in stage T3N0M0 may serve the basis for the development of new methods for early 
diagnosis of the disease, as well as predicting the course and evaluating the effectiveness of treatment. 

Keywords: bladder cancer, genotype, vascular endothelial growth factor, tumor necrosis factor, polymor-
phism, differentiation. 
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ЗВ'ЯЗОК МАРКЕРІВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ  
З ДІАСТОЛІЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА  

У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПОЄДНАНУ  
З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  

nryndina81@gmail.com 

У хворих на ревматоїдний артрит артеріальна 
гіпертензія асоціюється з несприятливим прогно-
зом, раннім розвитком серцево-судинних усклад-
нень. Одним з провідних аспектів патогенезу як 
ревматоїдного артриту, так і артеріальної гіпертен-
зії є оксидативний стресс, порушення балансу між 
продукцією похідних вільнорадикального окиснен-
ня і перекисного окиснення ліпідів, та здатністю до 
нейтралізації цих високореактівних речовин. Висо-
кий рівень перекисного окиснення ліпідів сприяє 
апоптозу кардіоміоцитів і відіграє важливу роль в 
ремоделюванні міокарда, та розвитку діастолічної 
дисфункції. 

Мета дослідження – визначити особливості 
процесів перекисного окиснення ліпідів та зв'язок 
показників оксидативного стресу з діастолічною 
функцією лівого шлуночка у хворих на артеріальну 
гіпертензію поєднану з ревматоїдним артритом. 

Результати дослідження ґрунтуються на даних 
комплексного обстеження 96 пацієнтів з артеріаль-
ною гіпертензією II стадії в поєднанні з ревматоїд-
ним артритом, 45 пацієнтів з артеріальною гіперте-
нзією II стадії та 31 практично здорових осіб. Усім 
пацієнтам проводили ехокардіоскопію та доплер 
ехокардіоскопію за стандартним протаколом у М- 
та В-режимах. Стан процесів перекисного окиснен-
ня ліпідів оцінювали на підставі первинних та вто-
ринних продуктів перекисного окиснення ліпідів: 
ізольованих подвійних зв’язків,  шиффових основ, 
дієнових кон’югатів, дієнових кетонів та малонового 
альдегіду. З метою дослідження антиоксидантної 
системи визначали рівні вітамінів А, Е, каталази. 

Медіани показників ізольованих подвійних зв’я-
зків, дієнових кон’югатів, дієових кетонів,  шиффо-
вих основ, малонового альдегіду у хворих на арте-
ріальну гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним 
артритом були достовірно вищі на 26,72%, 31,58%, 
31,25%, 17,65% та 28,33% відповідно, проти показ-
ників хворих на артеріальну гіпертензією (р < 0,05). 
У пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднан-
ні з ревматоїдним артритом з діастолічною дисфу-

нкцією лівого шлуночка відзначались достовірно 
більш виражені процеси перикисного окиснення 
ліпідів. Показники ізольованих подвійних зв’язків, 
дієнових кон’югатів, дієових кетонів, шиффових 
основ, малонового альдегіду підгрупи хворих з но-
рмальною діастолічною функцією були достовірно 
нижчі на 20,2%, 19,9%, 17%, 12,5% та 17,6% відпо-
відно проти показників хворих з діастолічною дис-
функцією з порушенням релаксації лівого шлуноч-
ка, та на 34,2%, 37,6%, 33,9%, 33,3% та 38,8% про-
ти показників пацієнтів з псевдонормальним типом 
діастолічної дисфункції (р < 0,001). 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, рев-
матоїдний артрит, діастолічна дисфункція лівого 
шлуночка, оксидативний стрес. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана в рамках нау-
ково-дослідної роботи «Метаболічна терапія дис-
функції міокарда та корекція судинної ендотеліаль-
ної функції у хворих на ревматоїдний артрит в по-
єднанні з артеріальною гіпертензією», № держав-
ної реєстрації 0115U001772. У рамках зазначеної 
теми авторами проведено вивчення особливостей 
показників оксидативного стресу у хворих на арте-
ріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним 
артритом та зв’язок цих показників з діастолічною 
функцією лівого шлуночка. 

Вступ. У хворих на ревматоїдний артрит (РА) 
артеріальна гіпертензія (АГ) асоціюється з неспри-
ятливим прогнозом, раннім розвитком серцево-
судинних ускладнень [1]. Одним з провідних аспек-
тів патогенезу як РА так і АГ є оксидативний стрес 
порушення балансу між продукцією похідних віль-
норадикального окиснення і перекисного окиснен-
ня ліпідів, та здатністю до нейтралізації цих висо-
кореактівних речовин [2]. Основний ушкоджуючий 
механізм вільних радикалів полягає в руйнуванні 
мембран клітин, модифікації білків та ДНК шляхом 
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Високий рі-
вень ПОЛ сприяє апоптозу кардіоміоцитів і відіграє 
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важливу роль в ремоделюванні міокарда, та розви-
тку діастолічної дисфункції [3, 4, 5]. 

Порушення діастолічної функції відбувається 
раніше ніж зниження скорочувальної здатності міо-
карда і може призводити до появи клінічних ознак 
серцевої недостатності, коли показники системної 
гемодинаміки ще в нормі. 

Надзвичайно важливо виявляти та попереджа-
ти ці процеси на ранніх етапах, щоб максимально 
знизити ризик виникнення подальших необоротних 
ускладнень 

Мета дослідження: визначити особливості 
процесів перекисного окиснення ліпідів та зв'язок 
показників оксидативного стресу з діастолічною 
функцією лівого шлуночка у хворих на артеріальну 
гіпертензію поєднану з ревматоїдним артритом. 

Матеріал та методи дослідження. Результа-
ти дослідження ґрунтуються на даних комплексно-
го обстеження 96 пацієнтів з артеріальною гіперте-
нзією II стадії в поєднанні з ревматоїдним артри-
том, 45 пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
II стадії, та 31 практично здорових осіб. 

Критерії включення в дослідження: особи обох 
статей у віці від 45 до 65 років включно; наявність 
встановленого діагнозу АГ II стадії; наявність вста-
новленого діагнозу РА, який розвився після дебюту 
АГ (для пацієнтів основної групи); інформована 
згода пацієнтів для подальшого спостереження; 
стабільно підібрана базисна терапія РА (незмінна 
не менш 6 місяців до моменту включення) для хво-
рих основної групи;  

Критеріями виключення хворих з дослідження 
були: встановлений діагноз ішемічної хвороби сер-
ця; АГ III стадії; вторинні форми АГ; клінічні ознаки 
серцевої недостатності II Б – III ст., гемодинамічно 
значущі порушення ритму та вади серця; цукровий 
діабет та гіпотиреоз; порушення функції нирок 
ШКФ <60 мл/хв./1,73 м; ожиріння 3–4 ступенів; он-
кологічні захворювання;  

При проведенні діагностичних заходів спирали-
ся на протоколи МОЗ України наказом 
від 11.04.2014 «Уніфікований клінічний протокол 
первинної, вторинної, третинної допомоги та меди-
чної реабілітації хворих на ревматоїдний арт-
рит» [6]; рекомендаціями Асоціації ревматологів 
України та ACR/ EULAR 2010 року; протоколом 
діагностики та лікування згідно з Наказом № 384 
від 24.05.2012 р. «Про затвердження та впрова-
дження медико-технологічних документів зі станда-
ртизації медичної допомоги при артеріальній гіпер-
тензії», рекомендаціями Української асоціації кар-
діологів та ESC 2018 року. 

Усі досліди проводили у відповідності до Конве-
нції Ради Європи «Про захист прав людини і люд-
ської гідності в зв'язку з застосуванням досягнень 

біології та медицини: Конвенція про права людини 
та біомедицину (ETS № 164)» від 04.04.1997 р., і 
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоці-
ації (2008 р.). Кожен пацієнт підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

До основної першої групи (I групи) увійшли 93 
пацієнта з АГ II стадії в поєднанні з РА, з них 15 
(16,13%) чоловіків та 78 (83,87%) жінок. З АГ 
1ступеня 63 пацієнта, та з АГ 2 ступеня 30 пацієн-
тів. Середній вік 56 (51; 61) років. Активність за 
шкалою DAS28 4,64 (4,24; 4,88) балів відповідала 
середній активності процесу, середня тривалість 
АГ у пацієнтів I групи 9 (8; 10) років, середня трива-
лість РА 6 (4; 7) років. До контрольної другої групи 
(II групи) увійшли 45 пацієнтів з АГ II стадії з них  
10 (20%) чоловіків та 36 (80%) жінок, середня три-
валість АГ також 9 (8; 10) років. Середній вік 56 
(54; 59) років. З АГ 1 ступеня 30 пацієнтів, та з АГ  
2 ступеня 15 пацієнтів. До контрольної третьої гру-
пи (III групи) увійшли 31 практично здорова особа, 
7 (22,58%) чоловіків та 24 (77,42%) жінки. Середній 
вік 54 (51; 58) роки. Групи були відповідні за віком 
та гендерною ознакою (р = 0,16). 

Усім пацієнтам проводили ехокардіографічне 
дослідження на апараті Ultima PRO 30 (Україна) за 
стандартним протаколом у М- та В-режимах ехоло-
кації з парастернальної та апікальної позиції датчи-
ком 2,5 MHz за загальноприйнятими методиками 
EACVI (European Association of Cardiovascular Im-
aging), ASE (The American Society of Echocardiogra-
phy) [7]. Стан процесів ПОЛ оцінювали на підставі 
первинних та вторинних продуктів ПОЛ: ізольова-
них подвійних зв’язків,  шиффових основ, дієнових 
кон’югатів, дієнових кетонів та малонового альдегі-
ду. З метою оцінки антиоксидантної системи визна-
чали рівень вітамінів А, Е та каталази. Дієнові конь-
югати визначали методом В. Б. Гаврилова (1988р) 
з використанням спектрофотометра СФ-46. Гідро-
перекісі ліпідів екстрагували з плазми сумішшю 
гептану та ізопропілового спирту. Концентрацію 
малонового альдегіду визначали в реакції з 2- тіо-
барбітуровою кислотою по утворенню тримежино-
вого комплекса з максимальним поглинанням  
532 нм, молярним коефіцієнтом екстінкції 
1,58×105 Мсм. Отримані дані розраховували на 1мл 
плазми. Використовували фотоелектроколориметр 
КФК-2. З метою дослідження антиоксидантної сис-
теми визначали рівні вітамінів А і Е методом  
Томсона в модифікації Р. Г. Черняускіне (1983р). 
Концентрацію вітамінів розраховували на 1мл си-
роватки. Визначення рівня каталази здійснювали 
методом М. А. Королюк та співавторів (1988р). Ви-
мірювання оптичної щільності проводили на спект-
рофотометрі СФ-46. 
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Статистичну обробку здійснювали з викорис-
танням пакета програм PSPP (version 0.10.2, GNU 
Project, 1998-2016) і Apache Open Office (version 
4.1, ліцензії GNU GPL). Дані представлені у вигляді 
медіани та міжквартильного діапазону Me (Q25; 
Q75). При перевірці статистичних гіпотез нульову 
гіпотезу відкидали при рівні статистичної значимос-
ті (р) нижче 0,05. Використовували ROC-аналіз з 
метою визначення оптимальної точки поділу пара-
метрів, при цьому розраховували площу під ROC-
кривою (AUC – Area under the 
ROC curve) та його 95% ДІ, 
чутливість (Se) і специфіч-
ність (Sp). Статистично значу-
щою вважали величину AUC 
більше 0,5. Виявлення опти-
мальної точки поділу параме-
трів проводили за допомогою 
Youden index.  

Результати досліджен-
ня та їх обговорення. При 
проведені ехокардіоскопії 
(ЕКС) достовірної різниці між 
показниками діастолічної фу-
нкції лівого шлуночка пацієн-
тів з АГ в поєднанні з РА та 
пацієнтів з АГ не виявлено 
(р > 0,05). Результати пред-
ставлені в таблиці 1. 

За типом трансмітрально-
го потоку в групі хворих на АГ 
в поєднанні з РА з нормаль-
ним кровотоком було 14 
(15,1%) пацієнтів, з типом по-
рушення релаксації 59 (63,4%) 
пацієнтів, з псевдонормальним 
типом 20 (21,5%) пацієнтів. В 
групі хворих на АГ з нормаль-
ним кровотоком було 9 (20%) 
пацієнтів, з типом порушення 
релаксації 27 (60%) пацієнтів, 
псевдонормальним типом 9 
(20%) пацієнтів. 

Були проаналізовані пока-
зники ПОЛ, каталази, вітаміну 
А та Е у пацієнтів з АГ в поєд-
нанні з РА, у пацієнтів з АГ, та 
у групи практично здорових 
осіб. Результати представле-
ні в таблиці 2. 

У групі хворих на АГ в 
поєднанні з РА відмічались 
найбільш виражені прояви 
ПОЛ. Медіана показників рів-
ня ізольованих подвійних 

зв’язків 26,2 (21,3; 29,1) у.о./мл в групі хворих на АГ 
в поєднанні з РА була достовірно вище на 26,72% 
в порівнянні з медіаною показників групи хворих на 
АГ 19,2 (18,1; 20,3) у.о./мл (р < 0,001). Медіани по-
казників дієнових кон’югатів 28,5 (22,7; 31,4) у.о./мл 
та дієнових кетонів 4,8 (4,1; 5,3) у.о./мл в групі хво-
рих на АГ в поєднанні з РА були також достовірно 
вище на 31,58% та 31,25% відповідно, в порівнянні 
з медіанами показників дієнових кон’югатів  
19,5 (18,1; 20,4) у.о./мл, та дієнових кетонів 

Таблиця 1 – Показники діастолічної функції обстежених осіб (Ме (25 ;75),  
n= 164) 

Показник,  
одиниця 

вимірювання 

Хворі на  
АГ + РА  
(n=93) 

Хворі  
на АГ 

 (n=45) 

Практично  
здорові особи  

(n=31) p-рівень 

1 2 3 

А, мм/с 0,51 
 [0,47; 0,69] 

0,55  
[0,46; 0,69] 

0,68  
[0,65; 0,72] 

р1-2 =1,0 
р1-3, 2-3 < 0,001 

Е, мм/с 0,66  
[0,61; 0,68] 

0,65  
[0,52; 0,68] 

0,52  
[0,50; 0,57] 

р1-2 =1,0 
р1-3, 2-3 < 0,001 

А/Е 0,74  
[0,72; 1,16] 

0,81 
[0,70; 1,31] 

1,3 
[1,27; 1,34] 

р1-2 = 0,84 
 р1-3, 2-3< 0,001 

IVRT, c 108 
 [94; 114] 

105  
[90; 111] 

75 
 [65; 76] 

р1-2 = 0,244 
р1-3, 2-3 < 0,001 

DT, c 249 
 [209; 255] 

248 
[202; 250] 

182,5 
[175; 190] 

р1-2 = 0,239 
р1-3, 2-3 < 0,001 

еʹ м/с 0,081  
[0,070; 0,089] 

0,086  
[0,081; 0,089] 

0,096  
[0,092; 0,101] 

р1-2 = 0,99 
р1-3, 2-3 < 0,001 

Е/еʹ 8,27 
 [7,47; 9,57] 

7,86 
 [7,36; 8,61] 

5,46 
 [5,25; 5,8] 

р1-2 = 0,39 
р1-3, 2-3 < 0,001 

Таблиця 2 – Показники перикисного окиснення ліпідів, каталази, вітаміну А 
та Е у обстежених осіб (Ме [25 ;75], n = 164) 

Показник,  
одиниця  

вимірювання 

Хворі  
на АГ + РА  

(n=93) 

Хворі  
на АГ  
(n=45) 

Практично  
здорові осо-

би  
(n=31) 

p-рівень 

1 2 3 

Ізольовані по-
двійні зв’язки, 
у.о./мл 

26,2 
 [21,3; 29,1] 

19,2  
[18,1; 20,3] 

8,6  
[8,1; 9,4] 

р1-2,2-3,1-3< 0,001 
 

Дієнові кон’югати, 
у.о./мл 

28,5 
 [22,7; 31,4] 

19,5  
[18,1; 20,4] 

4,22  
[4,11; 4,56]  р1-2,2-3,1-3< 0,001 

Дієнові кетони,  
у.о./мл 

4,8  
[4,1; 5,3] 3,3 [3,1; 3,7] 3,1[2,9; 3,2]  р1-2,1-3 < 0,001 

 р2-3 = 0,15 

шиффові основи, 
у.о./мл 

17  
[14; 19] 14 [12; 16] 7 [5; 8]  р1-2 = 0,003 

 р2-3,1-3 < 0,001 

Малоновий аль-
дегід, нмоль/мл 

4,66  
[3,94; 5,25] 

3,34  
[3,11; 3,54] 

1,78 
 [1,63; 2,04]  р1-2,2-3,1-3< 0,001 

Вітамін А, 
мкмоль/л 

1,51  
[1,22; 1,79] 

2,2  
[1,99; 2,32] 

2,28 
 [2,1; 2,38] 

 р1-2,1-3 < 0,001 
 р2-3 = 0,79 

Вітамін Е, 
мкмоль/л 

11,03 
 [8,98; 13,11] 

19,05  
[17,2; 20,98] 

19,33  
[18,59; 21,54] 

 р1-2, 1-3 < 0,001 
 р2-3 = 0,55 

Каталаза, мкат/л 16,4  
[13,8; 19,1] 

23,2  
[20,7; 24,6 ] 

24,7  
[23,5; 25,6] 

 р1-2,1-3 < 0,001 
 р2-3 = 0,27 
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3,3 (3,1; 3,7) у.о./мл групи хворих на АГ (р < 0,001). 
Медіани показників шиффових основ 17 (14; 19) 
у.о./мл та малонового альдегіду 4,66 (3,94; 5,25) 
нмоль/мл хворих на АГ в поєднанні з РА були дос-
товірно вищі на 17,65% та 28,33% відповідно, про-
ти показників  шиффових основ 14 (12; 16) у.о./мл 
та малонового альдегіду 3,34 (3,11; 3,54) нмоль/мл 
групи хворих на АГ (р < 0,05). 

У пацієнтів основної групи хворих на АГ в поєд-
нанні з РА відзначався значний дисбаланс та зни-
ження усіх показників антиоксидантної системи. 
Медіани показників рівня вітаміну А 1,51 (1,22; 1,79) 
мкмоль/л та вітаміну Е 11,03 ( 8,98; 13,11) мкмоль/л 
у хворих на АГ в поєднанні з РА були достовірно 
нижчі на 31,33% та на 42,1% відповідно, в порівнян-
ні з показниками рівня вітаміну А 2,2 (1,99; 2,32) 
мкмоль/л та вітаміну Е 19,05 (17,2; 20,98) мкмоль/л 
групи хворих на АГ (р < 0,001). Медіана показника 
рівня каталази в групі хворих на АГ в поєднанні з РА 
16,4 (13,8; 19,1) мкат/л була достовірно нижча на 
29,31% в порівнянні з показником групи хворих на 
АГ 23,2 (20,7; 24,6 ) мкат/л (р < 0,001).  

Показники ПОЛ, вітаміну А, Е, каталази у хво-
рих на АГ в поєднанні з РА були проаналізовані в 
залежності від наявності діастолічної дисфункції 
лівого шлуночка (ЛШ). Результати представлені в 
таблиці 3. 

У пацієнтів з РА та АГ з 
нормальною діастолічною 
функцією медіана показника 
ізольованих подвійних зв’яз-
ків 20,35 (18,1; 24,3) у.о./мл 
була достовірно нижче на 
20,2% проти медіани показ-
ника пацієнтів з порушенням 
релаксації ЛШ 25,5 (21,3; 
27,8) у.о./мл та на 34,2% про-
ти медіани показника пацієн-
тів з РА та АГ з псевдонор-
мальним типом діастолічної 
дисфункції 30,95 (28,95; 32,4) 
у.о./мл (р < 0,001). Медіана 
показників дієнових кон’юга-
тів пацієнтів з РА та АГ з нор-
мальною діастолічною функ-
цією 21,85 (17,8; 27,2) у.о./мл 
була достовірно нижче на 
19,9% в порівнянні з медіа-
ною показників пацієнтів з 
порушенням релаксації ЛШ 
27,3 (20,3; 30,8) у.о./мл та на 
37,6% нижче в порівнянні з 
медіаною показників дієно-
вих кон’югатів пацієнтів з 
псевдонормальним типом 

діастолічної дисфункції 35,0 (30,05; 38,25) у.о./мл 
(р < 0,001). Медіана показників дієнових кетонів 
пацієнтів з РА та АГ з нормальною діастолічною 
функцією 3,9 (3,70; 4,3) у.о./мл була достовірно 
нижче на 17% проти медіани показників пацієнтів з 
порушенням релаксації ЛШ 4,7 (4,1; 5,1) у.о./мл, та 
на 33,9% нижче проти медіани показників дієнових 
кетонів пацієнтів з псевдонормальним типом діас-
толічної дисфункції 5,9 (5,6; 6,2) у.о./мл (р < 0,001). 
Медіани показників  шиффових основ 14 (12; 15) 
у.о./мл та малонового альдегіду 3,74 (3,61; 4,55) 
у.о./мл пацієнтів з РА та АГ з нормальною діасто-
лічною функцією були достовірно нижчі на 12,5% 
та 17,6% відповідно, проти медіани показників  
шиффових основ 16 (13; 18) у.о./мл та малонового 
альдегіду 4,54 (3,94; 4,95) нмоль/мл пацієнтів з 
порушенням релаксації ЛШ (р < 0,05), та на 33,3% 
та 38,8% нижче проти медіан показників  шиффо-
вих основ 16 (13; 18) у.о./мл та малонового альде-
гіду 6,12 (5,59; 6,24) нмоль/мл пацієнтів з псевдо-
нормальним типом діастолічної дисфункції (р < 
0,001). Медіани показників ізольованих подвійних 
зв’язків, дієнових кон’югатів, дієнових кетонів, ши-
ффових основ, малонового альдегіду пацієнтів РА 
та АГ з порушенням релаксації ЛШ були також дос-
товірно нижчі на 17,6%, 22%, 20,3%, 23,8%, 25,8% 

Таблиця 3 – Показники перикисного окиснення ліпідів, каталази, вітаміну А 
та Е у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артри-
том (Ме [25 ;75], n = 93) 

Показник,  
одиниця  

вимірюван-
ня 

Нормальна  
діастолічна  

функція 
(n =14) 

Діастолічна  
дисфункція ЛШ  
з порушенням  

релаксації 
(n =59) 

Діастолічна  
дисфункція ЛШ  
псевдонормаль-

ний тип 
(n =20) 

p-рівень 

Ізольовані 
подвійні 
зв’язки, 
у.о./мл 

20,35  
[18,1; 24,3] 

25,5  
[21,3; 27,8] 

30,95  
[28,95; 32,4] 

р1-2, 1-3 < 0,001 
р2-3 = 0,04 

Дієнові 
кон’югати, 
у.о./мл 

21,85  
[17,8; 27,2] 

27,3  
[20,3; 30,8] 

35,0  
[30,05; 38,25] 

р1-3, 2-3< 0,001 
р1-2 = 0,04 

Дієнові  
кетони,  
у.о./мл 

3,9  
[3,70; 4,3] 

4,7 
[4,1; 5,1] 

5,9  
[5,6; 6,2] 

р1-2 = 0,04 
р1-3, 2-3< 0,001 

шиффові 
основи,  
у.о./мл 

14  
[12; 15] 

16  
[13; 18] 

21  
[19; 23] 

р1-2 = 0,04 
р1-3, 2-3< 0,001 

Малоновий 
альдегід, 
нмоль/мл 

3,74  
[3,61; 4,55] 

4,54  
[3,94; 4,95] 

6,12  
[5,59; 6,24] 

р1-2 = 0,037 
р1-3, 2-3< 0,001 

Вітамін А, 
мкмоль/л 

1,81 
 [1,59; 1,98] 

1,52  
[1,32; 1,86] 

0,72  
[0,6; 1,21] 

р1-2 = 0,074 
р1-3, 2-3<0,001 

Вітамін Е, 
мкмоль/л 

13,14  
[12,33; 15,1] 

11,49  
[9,1; 13,2] 

4,96  
[4,54; 7,73] 

р1-2 = 0,04 
р1-3, 2-3< 0,001 

Каталаза, 
мкат/л 

18,7  
[16,4; 20,5] 

17,1  
[15,2; 19,6] 

10,35 
 [8,95; 12,5] 

р1-2 = 0,68 
р1-3, 2-3< 0,001 
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відповідно, проти показників пацієнтів з псевдонор-
мальним типом діастолічної дисфункції (р < 0,001). 
Медіани показників вітаміну А 1,81 (1,59; 1,98) 
мкмоль/л та каталази 18,5 (16,4; 20,5) мкат/л паці-
єнтів з РА та АГ з нормальною діастолічною функ-
цією були достовірно вище на 60,2% та 44,7% від-
повідно, проти медіан показників вітаміну А 0,72 
(0,6; 1,21) мкмоль/л та каталази 10,35 (8,95; 12,5) 
мкат/л пацієнтів з псевдонормальним типом діасто-
лічної дисфункції (р < 0,001). А медіани показників 
вітаміну А 1,52 (1,32; 1,86) мкмоль/л та вітаміну Е 
11,49 (9,1; 13,2) мкмоль/л пацієнтів з псевдонорма-
льним типом діастолічної дисфункції були також 
достовірно нижчі на 52,63% та на 39,5% проти по-
казників пацієнтів з псевдонормальним типом діас-
толічної дисфункції (р < 0,001). Достовірної різниці 
між показниками вітаміну А та каталази пацієнтів з 
РА в поєднанні з АГ з нормальною діастолічною 
функцією, та пацієнтів з порушенням релаксації 
ЛШ не відмічалось (р > 0,05). Медіана показника 
вітаміну Е 13,14 (12,33; 15,1) мкмоль/л пацієнтів з 
РА та АГ з нормальною діастолічною функцією 
була достовірно вище на 12,6% та 62,3% проти 
показників вітаміну Е 11,49 (9,1; 13,2) мкмоль/л 
пацієнтів з порушенням релаксації ЛШ, та медіа-
ною показника вітаміну вітаміну Е 4,94 (4,54; 7,73) 
мкмоль/л пацієнтів з псевдонормальним типом 
діастолічної дисфункції (р < 0,001). 

З метою виявлення цінності показників ПОЛ, 
вітамінів А та Е, каталази щодо виникнення діасто-
лічної дисфункції у хворих на АГ в поєднанні з РА 
проведений ROC- аналіз. Результати представлені 
в таблиці 4.  

Найбільша площа під ROC-кривою AUC 0,809, 
чутливість 81,01% та специфічність 71,43% відпо-
відно до порушення діастолічної функції ЛШ  
у хворих на АГ в поєднанні з РА виявлена у показ-
ника ізольованих подвійних зв’язків (95% ДІ 0,715 
to 0,883) при оптимальній точці розподілу > 21,3 
у.о./мл. Показник дієнових кетонів мав площу під 
ROC-кривою AUC 0,799 (95% ДІ 0,703 to 0,875) 
чутливість 68,35% та специфічність 92,86% відпо-
відно порушення діастолічної функції ЛШ у хворих 
на АГ в поєднанні з РА при оптимальній точці роз-
поділу > 4,4 у.о./мл.  

Favard Aslam, Salmen Bandeali та інші в метаа-
налізі який включав 25 досліджень 1614 хворих на 
РА, опублікованому в 2014 році, виявили що діас-
толічна дисфункція ЛШ у хворих на РА зустріча-
лась в два рази частіше ніж в загальній популяції 
[8]. Хронічний запальний процес активує процеси 
ПОЛ, що впливають на функцію кардіоміоцитів, 
порушують процеси енергетичного обміну та робо-
ту трансмембранних кальцієвих насосів, що приво-
дить до діастолічної дисфункції.  

Раннє виявлення біохімічних порушень показ-
ників ПОЛ і антиоксидантної системи, та своєчасна 
їх корекція, можуть попередити розвиток діастоліч-
ної дисфункції, та в подальшому серцевої недо-
статності у хворих на АГ в поєднанні з РА. 

Висновки 
1. Достовірної різниці між показниками діастолічної 

функції лівого шлуночка пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією та пацієнтів з артеріальною гіперте-
нзією в поєднанні з ревматоїдним артритом не 
виявлено (р >0,05). Але у пацієнтів з артеріаль-
ною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним 
артритом медіани показників ізольованих подвій-
них зв’язків, дієнових кон’югатів, дієових кетонів,  
шиффових основ, малонового альдегіду були 
достовірно вищі на 26,72%, 31,58%, 31,25%, 
17,65% та 28,33% відповідно, проти показників 
хворих на артеріальну гіпертензією (р < 0,05). 

2. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєд-
нанні з ревматоїдним артритом з діастолічною 
дисфункцією ЛШ відзначались достовірно більш 
виражені процеси перекисного окиснення ліпідів. 
Показники ізольованих подвійних зв’язків, дієно-
вих кон’югатів, дієових кетонів,  шиффових ос-
нов, малонового альдегіду підгрупи хворих з 
нормальною діастолічною функцією були досто-
вірно нижчі на 20,2%, 19,9%, 17%, 12,5% та  
17,6% відповідно проти показників хворих з діас-
толічною дисфункцією з порушенням релаксації 
ЛШ, та на 34,2%, 37,6%, 33,9%, 33,3% та 38,8% 
проти показників пацієнтів з псевдонормальним 
типом діастолічної дисфункції (р < 0,001). 

Таблиця 4 – Цінність показників ПОЛ вітаміну А, Е та 
каталази щодо порушення діастолічної функції лівого 
шлуночка у хворих на АГ в поєднанні з РА за резуль-
татами ROC-аналізу 

Показник,  
одиниця  

вимірювання 
Cat of AUC 95% ДІ 

AUC Se, % Sp, % 

Ізольовані 
подвійні зв’яз-
ки, у.о./мл 

>21,3 0,809 0,715 to 
0,883 

81,01 71,43 

Дієнові кон’ю-
гати, у.о./мл 

>28,5 0,773 0,674 to 
0,853 

56,96 92,86 

Дієнові кето-
ни, у.о./мл 

>4,4 0,799 0,703 to 
0,875 

68,35 92,86 

шиффові ос-
нови, у.о./мл 

>16 0,769 0,671 to 
0,850 

59,49 92,86 

Малоновий 
альдегід,  
нмоль/мл 

>3,99 0,765 0,666 to 
0,847 

78,48 71,43 

Вітамін А, 
мкмоль/л 

≤ 1,48 0,784 0,686 to 
0,863 

51,9 100 

Вітамін Е, 
мкмоль/л 

≤ 12,2 0,797 0,701 to 
0,873 

74,68 78,57 

Каталаза, 
мкат/л 

≤ 17,7 0,704 0,600 to 
0,794 

70,89 71,43 
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3. Найбільша площа під ROC-кривою AUC 0,809, 
чутливість 81,01% та специфічність 71,43% від-
повідно порушення діастолічної функції лівого 
шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію в 
поєднанні з ревматоїдним артритом виявлена у 
показника ізольованих подвійних зв’язків (95% ДІ 
0,715 to 0,883 ) при оптимальній точці розподілу 
> 21,3 у.о./мл. 

Перспективи подальшого дослідження. По-
єднання АГ з РА призводить до більш виражених 
проявів оксидативного стресу, порушень внутріш-
ньоклітинного обміну. Ці процеси протікають постій-
но, потребують моніторингу та своєчасної корекції. 
Тому надзвичайно актуальним є питання подальшо-
го вивчення впливу процесів оксидативного стресу 
на серцево-судинну систему у хворих на АГ з РА. 
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СВЯЗЬ МАРКЕРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ  
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
В СОЧЕТАНИИ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ. 
Фуштей И. М., Рындина Н. Г., Сидь Е. В. 
Резюме. У больных ревматоидным артритом артериальная гипертензия ассоциируется с неблаго-

приятным прогнозом, ранним развитием сердечно-сосудистых осложнений. Одним из ведущих аспектов 
патогенеза как ревматоидного артрита, так и артериальной гипертензии является оксидативный стресс, 
нарушение баланса между продукцией производных свободнорадикального окисления и перекисного 
окисления липидов, и способностью к нейтрализации этих высокореактивных веществ. Высокий уровень 
перекисного окисления липидов способствует апоптозу кардиомиоцитов, и играет важную роль в ремо-
делировании миокарда, развитии диастолической дисфункции. 

Цель исследования – определить особенности процессов перекисного окисления липидов и связь 
показателей оксидативного стресса с диастолической функцией левого желудочка у больных артериаль-
ной гипертензией в сочетании с ревматоидным артритом. 

Результаты исследования основаны на данных комплексного обследования 96 пациентов с арте-
риальной гипертензией II стадии в сочетании с ревматоидным артритом, 45 пациентов с артериальной 
гипертензией II стадии и 31 практически здоровых лиц. Всем пациентам проводили эхокардиоскопию и 
допплер эхокардиоскопию по стандартному протоколу в М и В-режимах. Состояние процессов перекис-
ного окисления липидов оценивали на основании первичных и вторичных продуктов перекисного окисле-
ния липидов: изолированных двойных связей,  шиффовых оснований, диеновых конъюгат, диеновых 
кетонов и малонового альдегида. С целью исследования антиоксидантной системы определяли уровни 
витаминов А, Е, каталазы. 
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Медианы показателей изолированных двойных связей, диеновых конъюгат, диеновых кетонов,  шиф-
фовых оснований, малонового альдегида у больных артериальной гипертензией в сочетании с ревмато-
идным артритом были достоверно выше на 26,72%, 31,58%, 31,25%, 17,65% и 28,33% соответственно, по 
сравнению с показателями больных артериальной гипертензией (р <0,05). У пациентов с артериальной 
гипертензией в сочетании с ревматоидным артритом с диастолической дисфункцией левого желудочка 
отмечались достоверно более выражены процессы перикисного окисления липидов. Показатели изолиро-
ванных двойных связей, диеновых конъюгатов, диеновых кетонов,  шиффовых оснований, малонового 
альдегида подгруппы пациентов с нормальной диастолической функцией были достоверно ниже на 
20,2%, 19,9%, 17%, 12,5% и 17,6% соответственно, по сравнению с показателями больных с диастоличе-
ской дисфункцией с нарушением релаксации левого желудочка, и на 34,2%, 37,6%, 33,9%, 33,3%, и 38,8% 
против показателей пациентов с псевдонормальным типом диастолической дисфункции (р <0,001). 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ревматоидный артрит, диастолическая дисфункция 
левого желудочка, оксидативный стресс. 
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Connection of Oxidative Stress Markers with Diastolic Function  
of the Left Ventricle in Patients with Arterial Hypertension and Rheumatoid Arthritis 
Fushtey I. M., Ryndina N. G., Sid’ E. V. 
Abstract. Patients with rheumatoid arthritis associate arterial hypertension with a poor prognosis and early 

development of cardiovascular complications. One of the leading aspects of the pathogenesis of both rheuma-
toid arthritis and arterial hypertension is oxidative stress, an imbalance between the production of derivatives of 
free radical oxidation and lipid peroxidation and the ability to neutralize these highly reactive substances. A high 
level of lipid peroxidation contributes to cardiomyocyte apoptosis and plays an important role in myocardial re-
modeling, manifestation of diastolic dysfunction. 

The purpose of the study was to determine the features of lipid peroxidation and the relationship of oxidative 
stress indicators with left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension in combination with 
rheumatoid arthritis. 

Material and methods. We examined 93 patients with arterial hypertension of II stage (grades 1 and 2) with 
rheumatoid arthritis, mean age 56 (51; 61) years, activity on the DAS 28 scale 4.64 (4.24; 4.88) points, and 45 
patients with arterial hypertension of II stage (grades 1 and 2), mean age 54 (51; 58) years. Сardiac ultrasound 
examination was performed for all patients in standard M and B mode. The levels of isolated double bonds, di-
ene conjugates, diene ketones, schiff  bases, malonic aldehyde in the serum were determined in all patients. 
Statistical processing was performed using the PSPP program package (version 0.10.2, GNU Project,  
1998-2016) and Apache Open Office (version 4.1, GNU GPL license). The data is presented in the form of a 
median and interquartile range Me (Q25; Q75). 

Results and discussion. There was no significant difference between the left ventricular diastolic function in 
patients with arterial hypertension and patients with arterial hypertension in combination with rheumatoid arthritis 
(p >0.05). The medians of indicators of isolated double bonds, diene conjugates, dieth ketones, schiff  bases, 
malonic aldehyde in patients with arterial hypertension in combination with rheumatoid arthritis were significantly 
higher by 26.72%, 31.58%, 31.25%, 17.65% and 28.33%, respectively, compared with patients with arterial hy-
pertension (p <0.05). Indicators of isolated double bonds, diene conjugates, diene ketones, schiff  bases, malo-
nic aldehyde subgroups of patients with normal diastolic function were significantly lower by 20.2%, 19.9%, 
17%, 12.5% and 17.6%, respectively, compared with patients with diastolic dysfunction impaired left ventricular 
relaxation, and by 34.2%, 37.6%, 33.9%, 33.3%, and 38.8% against the indicators of patients with pseudonor-
mal type of transmitral flow velosity (p <0.001). 

Conclusions. The largest area under the ROC curve was AUC 0.809, the sensitivity was 81.01% and the 
specificity was 71.43% respectively. The violation of left ventricular diastolic function in patients with arterial hy-
pertension in combination with rheumatoid arthritis was found in the index of isolated double bonds (95% CI 
0.715 to 0.883) at an optimal distribution point of> 21.3 cu / ml. 

Keywords: arterial hypertension, rheumatoid arthritis, diastolic left ventricular dysfunction, oxidative stress. 
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Одной из основных причин смерти у пациентов 
с острым панкреатитом, является развитие иммун-
ного и воспалительного ответа на инфицирован-
ный панкреонекроз. Ряд исследований показал 
снижение тяжести и частоты развития септических 
осложнений, у пациентов на энтеральном питании, 
после тяжелых механических и термических 
травм, после объёмных оперативных вмеша-
тельств, также оно позволяет сохранять и поддер-
живать барьерную функцию кишечника, что пре-
дотвращает транслокацию микрофлоры. Исходя из 
вышесказанного, можно предположить, что энте-
ральное питание будет иметь положительный эф-
фект и на течение острого панкреатита.  

Цель исследования – определение целесооб-
разности энтерального питания у пациентов с ост-
рым панкреатитом, роль питания в исходе лечения 
и развития, ассоциированных с данным заболева-
нием, осложнений.  

В данном исследовании проведен анализ ле-
чения 35 пациентов с острым панкреатитом, кото-
рые получали энтеральную либо парентеральную 
нутритивную поддержку. Пациенты были разделе-
ны на две группы, в группу, получавшую энтераль-
ное питание, было определено 18 пациентов, в 
группу с парентеральной нутритивной поддерж-
кой – 17. Группы были сопоставимы по полу и воз-
расту, для повышения точности работы, во время 
статистической обработки использовались U-
критерий Манна – Уитни для непараметрических 
данных и поправка Йейтса для параметрических 
данных. Исследование было разделено на три 
основных этапа. Первый этап: от момента поступ-
ления до 48 часов. В этот период устанавливалась 
этиология заболевания, проводилась оценка по 
шкалам Глазго и APACHE II, измерялся уровень C-
реактивного белка, тяжелые пациенты так же были 
оценены по КТ шкале Бальтазара. Второй этап: 
семидневный период лечения с нутритивной под-

держкой, парентеральной или энтеральной, со-
гласно рандомизации для своей группы. По завер-
шению этого периода пациенты снова были оцене-
ны по способу как в первом этапе. Третий этап: 
промежуток времени после 7 дневного этапа и до 
момента выписки. Оба типа питание были подоб-
раны так, чтобы могли удовлетворять суточные 
потребности в азоте и калориях. Электролитный 
баланс достигался с помощью внутривенных ин-
фузий.  

У пациентов, получавших энтеральное пита-
ние отмечалась положительная динамика в изме-
нениях по шкалам Глазго и APACHE II, динамике  
C-реактивного белка, по сравнению с пациентами 
на парентеральном питании. Также отмечалось 
снижение сроков госпитализации, частоты разви-
тия внутриабдоминального сепсиса, недостаточно-
сти органов и систем, и, как следствие, смертности 
пациентов.  

Таким образом, энтеральное питание, по срав-
нению с парентеральным, позволило достичь луч-
ших результатов лечения, снизить смертность, 
частоту развития SIRS и перитонита у пациентов с 
острым панкреатитом. Раннее энтеральное пита-
ние показало себя важной частью в комплексном 
лечении пациентов с острым панкреатитом. 

Ключевые слова: острый панкреатит, энте-
ральное питание, парентеральное питание, нутри-
тивная поддержка. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данное исследование является 
фрагментом НИР «Профілактика та хірургічне 
лікування ерозивних кровотеч у хворих з панкрео-
некрозом при застосуванні мініінвазивних 
хірургічних втручань», № гос. регистрации 
01/8U006666. 

Введение. Одной из основных причин смерти 
у пациентов с острым панкреатитом, является  
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развитие иммунного воспалительного ответа на 
инфицированный панкреонекроз [1, 2]. Данный 
иммунный воспалительный ответ, как правило, 
манифестирует в таких формах, как синдром сис-
темного воспалительного ответа (SIRS), сепсис, а 
также в развитии недостаточности органов и сис-
тем [2]. Желудочно-кишечный тракт, выключенный 
из процесса пищеварения, является одним из важ-
нейших факторов в развитии такого иммунного 
воспалительного ответа. По результатам ряда ис-
следований было доказано, что продукция эндо-
генных цитокинов, ответственных за SIRS, стиму-
лируется бактериальными эндотоксинами, кото-
рые абсорбируются кишечником, не участвующим 
в функции пищеварения [3, 4]. Другие исследова-
ния показали снижение тяжести и частоты разви-
тия септических осложнений, у пациентов на энте-
ральном питании, после тяжелых механических и 
термических травм [5–7], а также после объёмных 
оперативных вмешательств [8]. Кроме того, ре-
зультаты исследований свидетельствуют о том, 
что энтеральное питание поддерживает нормаль-
ную барьерную функцию кишечника, что снижает 
риски транслокации кишечной флоры и всасыва-
ния токсинов в кишечнике [2, 7]. Учитывая выше-
сказанное, можно предположить, что энтеральное 
питание у пациентов с острым панкреатитом также 
снизит тяжесть и частоту развития иммунного вос-
палительного ответа, что в свою очередь улучшит 
результаты лечения. Это ставит под сомнение 
полный отказ от энтерального питания, зачастую 
принятый во многих клиниках Украины.  

Цель исследования – определение целесооб-
разности энтерального питания у пациентов с ост-
рым панкреатитом, роли питания в исходе лечения 
и развития, ассоциированных с данным заболева-
нием, осложнений. 

Материал и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на базе ГУИОНХ им. В. Т. Зай-
цева НАМНУ, в исследовании были проанализиро-
ваны результаты лечения 35 пациентов с острым 
панкреатитом, находящихся на лечении в клинике 
в период с октября 2018 г. по апрель 2019 г. Ис-
следование проведено в соответствии с основны-
ми биоэтическими нормами Хельсинской деклара-
ции Всемирной медицинской ассоциации об этиче-
ских принципах проведения научно-медицинских 
исследований с поправками (2000, с поправками 
2008), Универсальной декларации по биоэтике и 
правам человека (1997), Конвенции Совета Евро-
пы по правам человека и биомедицине (1997). 
Письменное информированное согласие было 
получено у каждого участника исследования и при-
няты все меры для обеспечения анонимности па-
циентов.  

В исследование были включены пациенты с 
уровнем сывороточной α-амилазы больше или 
равно 120,0 U/L при лабораторной норме 80,0 U/L 
и клиническими признаками острого панкреатита. 
Пациенты без клинических признаков острого пан-
креатита, пациенты с хроническим панкреатитом в 
анамнезе, а также пациенты, у которых от начала 
заболевания прошло более 48 часов, были исклю-
чены из исследования. Все пациенты были оцене-
ны по шкале Глазго. Три или более балла Глазго 
указывают на тяжелое течение болезни, а менее 
трех – на легкое / среднетяжелое течение заболе-
вания. Все пациенты были рандомизированы в 
соответствии с четным или нечетным номером, 
который присваивался после поступления, чтобы 
получить энтеральное (нечетные номера) или па-
рентеральное (четные номера) питание. У пациен-
тов с тяжелым течением острого панкреатита, па-
рентеральное питание вводилось через централь-
ный венозный катетер, а энтеральное кормление 
проводилось через эндоскопически установленный 
назоэнтеральный зонд. У пациентов с легким / 
среднетяжёлым течением заболевания, паренте-
ральное питание доставлялось через перифериче-
ский венозный доступ, а энтеральное – путем пе-
рорального кормления, при условии отсутствия 
тошноты и рвоты или после их купирования. Все 
внутривенные катетеры, после их удаления, были 
отправлены на микробиологическое исследование. 

Парентеральное питание, используемое в 
группах пациентов с легким / среднетяжелым и 
тяжелым течением, обеспечивало 9,4 г азота и 
1797,3 небелковых ккал (всего 2048, ккал) в 2500 
мл раствора. Липиды составляли 38% небелковых 
калорий. Также раствор содержал витамины и мик-
роэлементы. Все внутривенно доставляемые рас-
творы парентерального питания содержали 1500 
МЕ гепарина. 

Для энтерального питания, в группе с тяжелым 
течением панкреатита, применяли осмолит, содер-
жащий 12 г азота и 1699,3 небелковых ккал (всего 
2017,2 ккал) в 2000 мл раствора. Липиды составля-
ли 32% небелковых калорий. Энтеральное пита-
ние вводилось со скоростью 30 мл/ч, если состоя-
ние пациента позволяло, скорость постепенно уве-
личивалась до 100 мл/ч. Режим питания был осно-
ван на четырех либо пятичасовых введениях осмо-
лита, с перерывом в один час между кормлениями. 

Пероральное питание у пациентов с легким 
или среднетяжелым течением острого панкреатита 
было представлено в виде готовых смесей для 
энтерального питания, содержащих 1,8 г азота и 
260,5 небелковых ккал (всего 298,8 ккал) в порции. 
Использовалось до шести порций в сутки. Объем 
применяемых в сутки питательных смесей, как 
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энтеральных, так и парентеральных, рассчитывал-
ся с целью достижения изоэнергетического и азо-
тистого баланса. Во всех случаях энтерального и 
парентерального питания, водный и электролит-
ный баланс поддерживался внутривенной инфузи-
ей кристаллоидных и/или коллоидных растворов. 

Исследование было разделено на три основ-
ных этапа. Первый этап: от момента поступления 
до 48 часов. В этот период устанавливалась этио-
логия заболевания, проводилась оценка по шкалам 
Глазго и APACHE II, измерялся уровень C-
реактивного белка (СРБ), тяжелые пациенты так же 
были оценены по КТ шкале Бальтазара (СТ Severi-
ly Index — CTSI). Второй этап: семидневный пери-
од лечения с нутритивной поддержкой, паренте-
ральной или энтеральной, согласно рандомизации 
для своей группы. По завершению этого периода 
пациенты снова были оценены по способу как в 
первом этапе. Третий этап: промежуток времени 
после 7 дневного этапа и до момента выписки. 

На всем протяжении пребывания пациентов в 
клинике проводилась комплексная оценка их со-
стояния, включая диагностику SIRS, перитонита, 
развития недостаточности органов и систем, про-
водилась оценка необходимости оперативного 
вмешательства. Показаниями служило развитие 
полиорганной недостаточности, несмотря на трех-
дневную интенсивную терапию, верифицирован-
ный инфицированный панкреонекроз, наличие 
большой, симптоматической или инфицированной 
псевдокисты поджелудочной железы. Антибиотики 
первично не назначались, но добавлялись в тера-
пию при микробиологически доказанной инфекции 
или вторичном росте СРБ. В остальном лечение 
проводилось в соответствии с локальным протоко-
лом оказания помощи пациен-
там с острым панкреатитом. 

В исследовании основное 
внимание уделялось развитию 
SIRS, сепсиса, развитию не-
достаточности органов и сис-
тем, сроку госпитализации и 
смертности. Статистический 
анализ между группами про-
водился с использованием U-
критерия Манна-Уитни для 
непараметрических данных, с 
использованием поправки 
Йейтса для параметрических 
данных. Внутригрупповой ана-
лиз проводился с использова-
нием Т-критерия Уилкоксона. 
Статистическая значимость 
была принята за значение 
р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Тридцать пять пациентов с острым панкреатитом 
соответствовали критериям зачисления. 18 из них 
были рандомизированы в группу с энтеральным 
питанием и 17 в группу с парентеральным питани-
ем. Обе группы были сопоставимы по возрасту, 
полу и степени тяжести заболевания (табл. 1). На 
момент поступления, между группами, не было 
выявлено существенных различий в тяжести забо-
левания, баллах APACHE II и Глазго, КТ шкале 
Бальтазара и уровню СРБ (табл. 1). В группе с 
парентеральным питанием кормление проходило 
согласно с планом. В группе с энтеральным пита-
нием у пяти пациентов, после первого дня кормле-
ния, количество порций пришлось снизить до 2–3 в 
день, на период до двух дней, в связи с тошнотой. 
После медикаментозного купирования тошноты, 
энтеральное питание было возобновлено у всех 5 
пациентов в полном объеме. В двух случаях у па-
циентов с установленным назоэнтеральным зон-
дом было отмечено его смещение в желудок, в 
обоих случаях зонд был переустановлен и питание 
продолжалось. Ни у одного пациента, получавшего 
энтеральное питание, не отмечалось развития 
диареи.  

Среднее количество небелковых калорий в 
группе с энтеральным питанием составило 1434,3 
ккал (диапазон составил от 1276 до 1596, 2 ккал) в 
сутки, тогда как в группе с парентеральным пита-
нием 1611,4 ккал (диапазон от 1429,7 до 1797,3 
ккал). Эта разница была статистически значимой 
(р<0,0004). Доля азота в группах с энтеральным 
питанием составляла 9,27 (6,65-11,12) г в сутки, в 
группах с парентеральным – 9,4 (7,1-11,56) г  
(р = 0,08). 

Таблица 1 – Данные пациентов за первый период исследования 

Данные Энтеральное питание Парентеральное 
питание 

Количество пациентов 18 17 

Возраст средний и диапазон 53 (37 – 71) 55 (40 – 73) 

Пол 11 (Ж) 7 (М) 10 (Ж) 7 (М) 

Тяжесть заболевания 
Тяжелое течение 
Легкое/ среднетяжелое 

  
8 
10 

  
8 
9 

Баллы по шкале Глазго 2 (1 – 3) 2 (1 – 4) 

APACHE II 8 (6–10) 9,5 (8–13) 

Баллы по шкале Бальтазар 3 (2,5 – 5) 4,5 (2,5 – 5,5) 

СРБ 146 (121–211) мг /л 135 (103–198) мг/л 

Причины острого  
панкреатита 
Биллиарный панкреатит 
Лекарственный панкреатит 
Алкогольный панкреатит 
Криптогенный 

  
12 
3 
2 
1 

  
10 
4 
2 
1 
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После семи дней энтерального питания отме-
чалось значительное снижение уровня СРБ со 
среднего значения в 146 (диапазон 121–211) мг /л 
до 82 (54–138) мг/л (р <0,005) и APACHE II баллы 
снизились с 8 (6–10) до 6 (4–8) (р <0,0001). В груп-
пе, получавшей парентеральное питание, значение 
СРБ изменилось со 135 (103-198) мг/л до 128 (74–
169) мг/л) и APACHE II с 9,5 (8–13) до 8 (6–12). В 
баллах шкалы Бальтазара не было значительных 
изменений, в группе с энтеральным питанием изна-
чальное значение 3 (2–5), после 7 дней лечения – 3 
(3–5), в группе парентерального питания изначаль-
но 3 балла (2–5), после 7 дней лечения – 3 (2–6). 

Результаты лечения у пациентов, получавших 
энтеральное питание, были заметно лучше, чем у 
пациентов, получавших парентеральное. Из 11 
пациентов на энтеральном питании, у которых в 
первом периоде исследование был установлен 
SIRS, по истечению 7 дней нутритивной поддержки 
SIRS определялся только у двух (р <0,05). Не бы-
ло никаких существенных изменений (12 против 
10) в случае SIRS после семи дней парентераль-
ного питания. У трех пациентов в группе, получав-
шей парентеральное питание, микробиологически 
подтвержден интраабдоминальный сепсис: два 
пациента с инфицированным панкреонекрозом и 
один с абсцессом печени. Оба пациента с панкрео-
некрозом требовали проведения некрэктомии и 
дренирования забрюшинного пространства. Также 
у 5 пациентов, получавших парентеральное пита-
ние, развилась недостаточность одного или более 
органов и систем: три случая с недостаточностью 
одной системы (дыхательной) и два с недостаточ-
ностью трех органов и систем (почек, дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем). Два из этих паци-
ентов умерли, не смотря на проводимую интенсив-
ную терапию. Один на седьмой день лечения, без 
подтвержденного сепсиса, второй пациент – на 14 
день, с признаками некроза поджелудочной желе-
зы и инфицированием некротических масс, прово-
дилась некрэктомия и дренирование забрюшинно-
го пространства (табл. 2). 

По результатам микробиологического исследо-
вания, ни у одного из пациентов не было зарегист-
рировано случая развития катетер ассоциирован-
ной инфекции. Сроки пребывания в клинике у па-
циентов из группы с энтеральным питанием соста-
вили 12,5 (9–14) дней, а в группе парентерального 
питания – 15 (11–28) дней. Также пять пациентов, 
из группы парентерального питания, требовали 
лечения в условиях палаты интенсивной терапии, 
в среднем, в течение 10 дней, в то время как ни 
один пациент из группы энтерального питания не 
требовал лечения в ПИТ. Таким образом, получен-
ные данные подтверждают то, что энтеральная 

нутритивная поддержка у пациентов с острым пан-
креатитом не только возможна, но и имеет поло-
жительное влияние на течение и исход заболева-
ния, что согласуется с данными полученными в 
ходе других исследования [4, 9]. Также, повыше-
ние секреторной активности поджелудочной желе-
зы может нивелироваться благодаря сопутствую-
щей консервативной терапии и не оказывает нега-
тивного воздействия на течение заболевания [10]. 

Выводы 
1. При остром панкреатите энтеральное питание 

тактически значимо. Даже при тошноте имеется 
возможность его продолжения, при условии сни-
жения объема и параллельном медикаментоз-
ном купировании тошноты, тем самым продол-
жая энергетическую поддержку пациента и под-
держивая азотистый баланс. 

2. При прочих равных условиях, энтеральное пита-
ние снижает необходимость и сроки лечения 
пациента в условиях ПИТ. В группе пациентов, 
получавших энтеральное питание, объективно 
отмечалось снижение необходимости и сроков 
нахождения пациентов в ПИТ, по сравнению с 
пациентами, получавшими парентеральное пи-
тание. 

3. Результаты лечения у пациентов на энтераль-
ном питании значительно лучше, наблюдается 
снижение частоты развития SIRS, внутрибрюш-
ного сепсиса, недостаточности органов и сис-
тем, снижает частоту оперативных вмеша-
тельств, тяжесть течения заболевания и смерт-
ность. После второго этапа исследования уров-
ни СРБ значительно снизился в группе с энте-
ральным питанием, в среднем до 82 мг/л, что 
ниже 120 мг/л – порогового критерия для тяже-
лого течения панкреатита. Также отмечается 
снижение балов по шкале APACHE II ниже 8, что 
тоже является порогом для тяжелого течения 
острого панкреатита по критериям Атланты. 

Таблица 2 – Данные пациентов за второй и третий 
периоды 

Данные Энтеральное 
питание 

Парентеральное  
питание 

SIRS 11 до, 2  
после 7 дней 

12 до, 10  
после 7 дней 

Внутрибрюш-
ной сепсис 0 3 

Недостаточ-
ность орга-
нов и систем 

0 5 

Оперативные 
вмешатель-
ства 

1 (цисто-
еюностомия) 

3 (1 цистоеюностомия,  
2 некрэктомии с дрени-

рованием забрюшинного 
пространства) 

Смертность 0 2 (на 7 и 14 сутки) 

Уровень СРБ 82 (от 54  
до 138) мг/л 128 (от 74 до 169) мг/л 
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4. Не было отмечено никаких существенных изме-
нений в результатах КТ исследования, в незави-
симости от типа питания. Таким образом, можно 
предположить, что энтеральное питание не име-
ет достаточно значимого влияния на экзокрин-
ную функцию поджелудочной железы, способно-
го вызывает внутрипротоковую гипертензию, 
которая могла бы негативно сказаться на тече-
нии заболевания.  

5. Применение энтерального питание у пациентов 
с острым панкреатитом экономически целесооб-
разно. Энтеральное питание требует меньших 
финансовых затрат, чем парентеральное и, как 
минимум, не менее эффективно, также не было 
выявлено его негативного влияния на течение 
заболевания. Следует предпочитать данную 
нутритивную поддержку хотя бы из экономиче-
ских соображений. 

6. Энтеральное питание гораздо легче сбалансиро-
вать по составу витаминов и микроэлементов. 
Как следствие энтеральное питание может быть 
более полноценным по сравнению с паренте-
ральным. 

7. Энтеральное питание имеет положительное 
влияние на течение острого панкреатита и за-
служивает дальнейшего изучения на больших и 
более однородных выборках. 
Перспективы дальнейшего исследования. 

Перспективным представляется исследование 
влияния качественного и количественного содер-
жания жиров, в энтеральном питании, на течение 
острого панкреатита, и подбор оптимального со-
става питательной смеси. 
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНТЕРАЛЬНОГО 
І ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ПАНКРЕАТИТОМ 
Ханько Є. В., Волченко І. В. 

Резюме. Однією з основних причин смерті у пацієнтів з гострим панкреатитом, є розвиток імунно-
запальної відповіді на інфікований панкреонекроз. Ряд досліджень показав зниження тяжкості і частоти 
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розвитку септичних ускладнень, у пацієнтів на ентеральному харчуванні, після важких механічних  
і термічних травм, після об'ємних оперативних втручань, також ентеральне харчування дозволяє зберіга-
ти та підтримувати бар'єрну функцію кишечника, що запобігає транслокації мікрофлори. Виходячи з ви-
щесказаного, можна припустити, що ентеральне харчування матиме позитивний ефект на перебіг гостро-
го панкреатиту. 

Метa дослідження – визначення доцільності ентерального харчування у пацієнтів з гострим панкреа-
титом, роль харчування в результаті лікування і розвитку, асоційованих з даним захворюванням, усклад-
нень. У даному дослідженні проведено аналіз лікування 35 пацієнтів з гострим панкреатитом, які отриму-
вали ентеральне або парентеральную нутритивну підтримку.  

Пацієнти були розділені на дві групи, в групу, що одержувала ентеральне харчування, було зарахова-
но 18 пацієнтів, в групу з парентеральною нутритивною підтримкою – 17. Групи були порівнянні за статтю 
та віком, для підвищення точності роботи, під час статистичної обробки використовувалися U-критерій 
Манна–Уітні для непараметричних даних та поправка Єйтса для параметричних даних. Дослідження було 
розділено на три основних етапи. Перший етап: від моменту надходження до 48 годин. У цей період вста-
новлювалася етіологія захворювання, проводилася оцінка за шкалами Глазго і APACHE II, вимірювався 
рівень C-реактивного білка, важкі пацієнти так само були оцінені по КТ шкалою Бальтазара. Другий етап: 
семиденний період лікування з нутритивной підтримкою, парентеральною або ентеральною, згідно ран-
домізації для своєї групи. По завершенню цього періоду пацієнти знову були оцінені за способом як в 
першому етапі. Третій етап: проміжок часу після 7 денного етапу і до моменту виписки. Обидва типи хар-
чування були підібрані так, щоб могли задовольняти добові потреби в азоті і калоріях. Електролітний ба-
ланс досягався за допомогою внутрішньовенних інфузій.  

У пацієнтів отримували ентеральне харчування відзначалася позитивна динаміка в змінах за шкала-
ми Глазго та APACHE II, динаміці C-реактивного білка, в порівнянні з пацієнтами на парентеральному 
харчуванні. Також відзначалося зниження термінів госпіталізації, частоти розвитку інтраабдомінального 
сепсису, недостатності органів та систем, та, як наслідок, смертності пацієнтів.  

Таким чином, ентеральне харчування, в порівнянні з парентеральним, дозволило досягти кращих 
результатів лікування, знизити смертність, частоту розвитку SIRS та перитоніту у пацієнтів з гострим пан-
креатитом. Раннє ентеральне харчування показало себе важливою частиною в комплексному лікуванні 
пацієнтів з гострим панкреатитом. 

Ключові слова: гострий панкреатит, ентеральне харчування, парентеральне харчування, нутритив-
на підтримка. 
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Comparison of the Effectiveness of Enteral and Parenteral Nutrition  
in Patients with Acute Pancreatitis 
Khanko Ye., Volchenko I. 
Abstract. One of the main causes of death in patients with acute pancreatitis is the development of the im-

muno-inflammatory response to infected pancreatic necrosis. A number of studies have shown a decrease in 
the severity and incidence of septic complications in patients on enteral nutrition, after severe mechanical and 
thermal injuries, after extensive surgical interventions. It also allows maintaining the intestinal barrier function, 
which prevents the translation of microflora. Based on the foregoing, it can be assumed that enteral nutrition will 
have a positive effect on the course of acute pancreatitis.  

The purpose of this study was to determine the feasibility of enteral nutrition in patients with acute pancreati-
tis, the role of nutrition in the outcome of treatment and development of complications associated with this dis-
ease. 

Material and methods. This study analyzed the treatment of 35 patients with acute pancreatitis who received 
enteral or parenteral nutritional support. Patients were divided into two groups. The enteral nutrition group in-
cluded 18 patients, and the group with parenteral nutritional support had 17 patients. The groups were compara-
ble by sex and age to improve accuracy. The Mann U-test was used during statistical processing for nonpara-
metric data and Yates correction – for parametric data. 

Results and discussion. The study was divided into three main stages. The first stage: from the moment of 
reception to 48 hours. During this period, the etiology of the disease was established, Glasgow and APACHE II 
scores were evaluated, C-reactive protein levels were measured, and severe patients were also evaluated on a 
Balthazar Severily Index CT scale. The second stage: a seven-day treatment period with nutritional support, 
parenteral or enteral, according to the randomization for each group. At the end of this period, the patients were 
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again evaluated by the same method as in the first stage. The third stage: the period of time after the 7th day 
stage and until discharge. Both types of food were selected so that they could satisfy the daily requirements for 
nitrogen and calories. Electrolyte balance was achieved by intravenous infusion.  

There was a positive dynamics in the changes on the Glasgow and APACHE II scales, the dynamics of C-
reactive protein in patients receiving enteral nutrition compared with patients on parenteral nutrition. There was 
also a decrease in the duration of hospitalization, the incidence of intra-abdominal sepsis, insufficiency of or-
gans and systems, and, as a consequence, mortality of patients.  

Conclusion. Thus, enteral nutrition, compared with parenteral nutrition, allowed achieving better treatment 
results, reducing mortality, the incidence of systemic inflammatory response syndrome and peritonitis in patients 
with acute pancreatitis. Early enteral nutrition has proven to be an important part in the comprehensive treat-
ment of patients with acute pancreatitis. 

Keywords: acute pancreatitis, enteral nutrition, parenteral nutrition, nutritional support. 
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ДИНАМІКА МАРКЕРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ЕРИТРОЦИТІВ ЯК РЕАКЦІЯ ХВОРИХ  
З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ АОРТИ  

НА ПРОВЕДЕНЕ ОПЕРАТИВНЕ ВТРУЧАННЯ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ 
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Розробка раціональних методик інтраоперацій-
ного захисту головного мозку є вкрай актуальним 
питанням в кардіоанестезіології, рішення якого 
буде сприяти зниження частоти розвитку цереб-
ральних порушень.  

Мета роботи – аналіз динаміки маркерів функ-
ціонального стану еритроцитів як реакція хворих з 
хірургічною патологією аорти на проведене опера-
тивне втручання з використанням штучного крово-
обігу.  

Проведено дослідження 118 хворих з хірургіч-
ною патологією аорти. Пацієнти були розподілені 
на 2 групи за принципом застосування в складі 
інтенсивної терапії додаткових речовин, у групу І 
увійшли 46 пацієнтів, яким додатково до алгоритму 
інтенсивної терапії було призначено розчин меглю-
міна натрію сукцинат (реамберін), у групу ІІ – 46 
пацієнтів, яким додатково до алгоритму інтенсив-
ної терапії було призначено розчин D-фруктозо- 
1,6-дифосфат натрієвої солі гідрату (езофосфіна).  

Перед оперативним втручанням у хворих з 
хірургічною патологією аорти визначали в’язкість 
плазми, індекс агрегації еритроцитів і індекс де-
формації еритроцитів, а також досліджували мор-
фометричні і функціональні властивості еритроци-
тів: кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобі-
ну, гематокрит, рівень гемолізу, середній об'єм 
еритроциту, середній вміст гемоглобіну в окремому 
еритроциті, середню концентрація гемоглобіну в 
еритроциті, ширину розподілу еритроцитів за об'є-
мом, а також цитоархітектоніку еритроцитів з ви-
значенням індексів. Аналіз динаміки показників 
здійснювали у трьох точках контролю – у день пе-
ред операцією, через 12 годин після операції і на  
3-ю добу перебування у стаціонарі.  

Показник концентрації Нв-вільного у пацієнтів 
групи ІІ в порівнянні з групами К і І робить призна-
чення розчину D-фруктозо-1,6-дифосфат натрієвої 

солі гідрату додатково до основного протоколу 
лікування хворих з хірургічною патологією аорти 
патогенетично обумовленим, сприяє підвищенню 
гемолітичної стійкості еритроцитів і кращому відно-
вленню стану еритроцитів. 

Ключові слова: маркери функціонального 
стану еритроцитів, хірургічна патологія аорти, опе-
ративне втручання, штучний кровообіг. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана в межах НДР 
кафедри медицини невідкладних станів, анестезіо-
логії та інтенсивної терапії ХНМУ «Вибір методів 
знеболення та інтенсивної терапії у пацієнтів з син-
дромом системної запальної відповіді», № держ. 
реєстрації 0116U005232. 

Вступ. Відомо, що операції зі штучним кровоо-
бігом (ШК), при яких існує тривалий контакт крові з 
біосумісними, але сторонніми поверхнями, що су-
проводжуються деструкцією тромбоцитів і білків. 
Деформованість еритроцитів в цих умовах знижу-
ється вже через 30 хвилин роботи апарату ШК. 
При цьому зниження деформованості еритроцитів 
у оперованих хворих більше, ніж на 20% від почат-
кового значення, супроводжується підвищенням 
частоти дисфункції печінки, нирок і серця після 
операції [1].  

Горизонтальне положення хворого і дія загаль-
ної анестезії призводять до уповільнення кровото-
ку на 50%, створюючи умови для максимальної 
прояви гемореологічних розладів [2]. Тому, з точки 
зору прогнозу розвитку післяопераційних усклад-
нень, в найбільш несприятливій ситуації будуть 
хворі, у яких оперативне втручання здійснюється 
на тлі вже наявних гемореологічних порушень [3]. 

Відомо, що трансмембранний транспорт кис-
ню – фундаментальний процес в житті аеробних 
організмів. Кисень транспортується від легенів до 
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тканин кровоносною системою. Одним з головних 
елементів цієї транспортної системи є еритроцит. 
Червоні кров'яні тільця (еритроцити) – найчислен-
ніші з формених елементів. Зрілі еритроцити не 
містять ядра і мають характерну форму двояковог-
нутих дисків [4, 5]. В еритроцитах міститься білок, 
що містить залізо – гемоглобін, який забезпечує 
головну функцію еритроцитів – транспорт газів, в 
першу чергу – кисню. Саме гемоглобін надає крові 
характерну червоне забарвлення. У легенях гемо-
глобін зв'язує кисень, перетворюючись на оксиге-
моглобін, він має світло-червоний колір. У тканинах 
кисень звільняється з зв'язку, знову утворюється 
гемоглобін, і кров темніє. Крім кисню, гемоглобін в 
формі карбогемоглобіну переносить з тканин в ле-
гені і невелику кількість вуглекислого газу [6, 7]. 

Оксигенація клітин і тканин організму в значній 
мірі залежить не тільки від здатності гемоглобіну 
зв'язувати і вивільняти кисень, але також і від рео-
логічних властивостей крові, які багато в чому ви-
значаються здатністю еритроцитів до деформації 
та об'єднання в агрегати, оскільки їх функції здійс-
нюються через вільну поверхню мембран [8]. 

Відомо, що еритроцити забезпечують дихання 
тканин. Близько 97% від загальної маси еритроцита 
складає гемоглобін. Проходячи через легені, кров 
збагачується киснем саме за рахунок гемоглобіну, 
іонна структура якого утворює неміцний зв’язок з 
молекулою кисню. У тканинах гемоглобін залишає 
необхідний для дихання газ, замінюючи його вже 
відпрацьованим вуглекислим газом, і відносить на-
зад до легеневих альвеол. Виведення гемоглобі-
ном вуглекислоти дозволяє знижувати рівень кис-
лотності в організмі, тим самим, підтримуючи рівно-
вагу pH і виконуючи функцію регулятора [9, 10]. 

Саме тому питання оптимізації анестезіологіч-
ного забезпечення у пацієнтів с хірургічною корек-
цією патології аорти залишається відкритим, акту-
альними. Отже, розробка раціональних методик 
перед-, інтра- і післяопераційної захисту головного 
мозку є вкрай актуальним питанням в кардіоанес-
тезіології, рішення якого буде сприяти зниження 
частоти розвитку церебральних порушень [11, 12]. 

Метою роботи був аналіз динаміки маркерів 
функціонального стану еритроцитів як реакція хво-
рих з хірургічною патологією аорти на проведене 
оперативне втручання з використанням штучного 
кровообігу. 

Матеріал і методи дослідження. В основі 
даного дослідження лежить аналіз результатів дос-
лідження у 118 хворих з хірургічною патологією 
аорти (ХПА) терміном від 1-ї доби до 1 місяця з 
моменту проведення оперативного втручання, що 
знаходилися на лікуванні на базі відділення хірургі-
чного лікування патології аорти Національного ін-

ституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амо-
сова НАМН України в період 2015–2018 рр. 

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково-медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожного учасника дослідження і вжиті всі захо-
ди для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Пацієнти були розподілені на 2 групи за прин-
ципом застосування в складі інтенсивної терапії 
(ІТ) додаткових речовин, що за своїми заявленими 
властивостями можуть впливати на стан післяопе-
раційної когнітивної функції (ПКД).  

У групу І увійшли 46 пацієнтів, яким додатково 
до алгоритму ІТ було призначено розчин меглюмі-
на натрію сукцинат (реамберін) внутрішньовенно 
крапельно із швидкістю 90 крапель за хвилину без-
посередньо перед початком перфузії і на 30-й хви-
лині штучного кровообігу по 200 мл 1,5% розчину 
(N-метілглюкамін (меглюмін)) – 8,725 г, бурштино-
ва кислота – 5,28 г.  

В групу ІІ увійшли 46 пацієнтів, яким додатково 
до алгоритму ІТ було призначено розчин D-
фруктозо-1,6-дифосфат натрієвої солі гідрату 
(езофосфіна) внутрішньовенно крапельно із швид-
кістю 10 мл за хвилину безпосередньо перед поча-
тком перфузії і на 30-й хвилині штучного кровообігу 
по 5 г у розведенні 50 мл розчинника.  

Контрольну групу склали 26 пацієнтів, які мали 
хірургічну патологію аорти, за всіма критеріями 
співпадали із пацієнтами груп І і ІІ, але не мали в 
складі ІТ додаткового призначення речовин з ме-
тою профілактики ПКД.  

З метою контроля рандомізації і виключення 
впливу коморбідних факторів на стан еритроцитів 
перед оперативним втручанням у хворих з ХПА, які 
склали групи К, І і ІІ, ми визначали в’язкість плазми, 
ІАЕ і ІДЕ. 

У пацієнтів з ХПА ми досліджували морфомет-
ричні і функціональні властивості еритроцитів з 
метою визначення впливу додаткового призначен-
ня до основного протоколу фармацевтичних речо-
вин з метою профілактики церебральних усклад-
нень у післяопераційному періоді, насамперед ПКД.  

Визначали насамперед кількість еритроцитів, 
концентрацію гемоглобіну, гематокрит, рівень ге-
молізу, середній об'єм еритроциту, середній вміст 
гемоглобіну в окремому еритроциті, середню кон-
центрація гемоглобіну в еритроциті, ширину розпо-
ділу еритроцитів за об'ємом, а також цитоархітек-
тоніку еритроцитів з визначенням індексів. Аналіз 
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динаміки морфометричних і функціональних влас-
тивостей еритроцитів ми здійснювали у трьох точ-
ках контролю – у день перед операцією, через 12 
годин після операції і на 3-ю добу перебування у 
стаціонарі. Вибір саме цих контрольних моментів 
був обумовлений фармакодинамікою застосованих 
нами додаткових лікувальних заходів, а саме впли-
вом на адаптацію організму пацієнтів, в тому числі 
метаболізму головного мозку, до умов ШК і дефор-
маційного еритроцитарного стресу. 

Для можливості використання критерія Стью-
дента обчислювали критерій Фішера-Снедекора – 
відношення більшої дисперсії до меншої. Для ви-
значення наявності зв’язку та тісноти цього зв’язку 
між окремими подіями застосовано визначення 
величини коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона. 

Результати дослідження. Були визначені в’я-
зкість плазми, ІАЕ і ІДЕ (табл. 1).  

При порівнянні даних, приведених в таблиці 1, 
можна стверджувати, що перед операцією прове-
дений нами статистичний аналіз реологічних влас-
тивостей крові пацієнтів, що складали групи К, І і ІІ, 
насамперед гематокрит, в'язкість крові, індекс аг-
регації еритроцитів і індекс деформації еритроци-
тів не мали вірогідних відмінностей, тобто передо-
пераційний стан організму і його вплив на функціо-
нування еритроцитів і їх можлива реакція на гемо-
ліз знаходилися в однакових умовах, в тому числі 
перед проведення ШК. 

Для визначення впливу хірургічного лікування і 
анестезії з використанням ШК на динаміку морфо-
метричних і функціональних властивостей еритро-
цитів у досліджуваних хворих за рівень порівняння 
ми приймали середній їх показник між групами К, І і 
ІІ за день до проведення операції (табл. 2). 

При порівнянні даних, приведених в таблиці 2, 
можна стверджувати, що перед операцією прове-
дений нами статистичний аналіз морфометричних і 
функціональних властивостей еритроцитів пацієн-
тів, що складали групи К, І і ІІ, насамперед кількість 
еритроцитів, концентрація гемоглобіну, гематокрит, 
рівень гемолізу, середній об'єм еритроциту, серед-

ній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті, сере-
дня концентрація гемоглобіну в еритроциті, шири-
на розподілу еритроцитів за об'ємом, а також цито-
архітектоніка еритроцитів з визначенням індексів, 
що характеризують їх здатність до трансформації, 
свідчить на користь відсутності вірогідних відмінно-
стей між групами пацієнтів з ХПА, тобто їх ідентич-
ної спроможності реагування на анестезію з вико-
ристанням ШК під час проведення оперативного 
втручання. 

Динаміка концентрації гемоглобіну у досліджу-
ваних пацієнтів представлена на рисунку 1, в таб-
лиці 3.  

При проведенні статистичного аналізу вмісту 
RBC у обстежених хворих було визначено, що в 
групі К, де пацієнти в періопераційному періоді 
отримували препарати для анестезії і інтенсивної 
терапії відповідно до існуючого загального прото-
колу, і в групах І і ІІ, де пацієнтам було призначено 
додатково препарати з метою попередження роз-
витку ПКД, відповідно до вихідного рівня RBC за 
день до операції через 12 годин після оперативно-
го втручання із використанням ШК їх цифри віро-
гідно (р<0,05) були меншими у всіх трьох групах 

Таблиця 1 – Показники гемореології в групах К, І і ІІ у 
хворих з ХПА за день до операції 

Показники  
гемореології 

Група К 
n = 26 

Група І 
n = 46 

Група ІІ 
n = 46 

В'язкість 
крові,  
мПа× 

20 с-1 4,19±0,03 4,16±0,06 4,18±0,04 

100 с-1 3,67±0,04 3,64±0,07 3,66±0,03 

200 с-1 3,48±0,12 3,51±0,10 3,49±0,10 

ІАЕ, у.о. 1,12±0,03 1,13±0,02 1,12±0,04 

ІДЕ, у.о. 1,04±0,01 1,04±0,02 1,04±0,01 

HCT, % 38,2 ± 3,1 37,6 ± 5,1 37,9 ± 3,9 

Примітка: р > 0,05. 

Таблиця 2 – Показники морфометричних і функціона-
льних властивостей еритроцитів в групах К, І і ІІ у хво-
рих з ХПА за день до операції 

Гемогло-
бін, г/л 

Група К 
n = 26 

Група І 
n = 46 

Група ІІ 
n = 46 

Середній  
стартовий  

рівень 

Еритроци-
ти, × 1012 4,58±0,43 4,42±0,54 4,17±0,53 4,39±0,51 

Гематок-
рит, % 38,2±3,1 37,6±5,1 37,9±3,9 37,9±4,1 

Гемогло-
бін, г/л 

13-
4,2±11,2 136,1±9,4 137,6±7,9 135,9±9,5 

Вільний  
гемогло-
бін, мг/дл 

11,26± 
±1,92 

12,61± 
±2,08 

12,39± 
±1,89 12,08±2,01 

МСV, мкм 88,2±4,1 88,6±3,8 88,1±4,2 88,3±4,1 

MCH, пг 29,2±1,2 28,9±1,6 29,3±1,1 29,1±1,3 

MCHC, % 33,2±0,7 33,4±0,9 33,9±0,8 33,5±0,8 

RDW, % 13,2±1,1 13,4±0,7 13,3±0,9 13,3±0,9 

Дискоци-
ти, % 75,6±1,12 76,4±1,04 74,8±1,14 75,6±1,1 

Зворотні  
дискоци-
ти, % 

15,6±0,62 14,1±0,92 16,1±0,74 15,3±0,76 

Незворот-
ні диско-
цити, % 

8,8±0,47 9,5±1,1 9,1±0,62 9,1±0,73 

ІТ, % 0,39±0,04 0,38±0,07 0,38±0,04 0,38±0,05 

ІОТ, % 0,26±0,02 0,26±0,07 0,26±0,06 0,26±0,05 

ІНТ, % 0,13±0,04 0,14±0,02 0,13±0,06 0,13±0,04 

Примітка: р > 0,05. 
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хворих. При цьому у пацієнтів групи К через 12 
годин після оперативного втручання кількість RBC 
складала 3,01±0,29×1012, що було 31,4% менш ніж 
вихідний рівень, в групі І і ІІ - 3,24±0,32×1012 і 
3,29±0,36×1012, що було на 26,2% і 25% менш ніж 
стартові показники. Це свідчить на безумовну ко-
ристь від призначення додаткових речовин з меха-
нізмом дії, що впливає на обмін кисню в організмі, 
насамперед на реактивну кількість еритроцитів 
через 12 годин після оперативного втручання у 
пацієнтів з ХПА в умовах ШК.  

Незважаючи на те, що кількість RBC вірогідно 
не відрізнялася в цю точку контролю між групами 

К, І і ІІ, відсоткова різниця між стартовими цифра-
ми більш адекватною була визначена у хворих 
групи ІІ, де з метою профілактики можливої ПКД 
ми призначали призначали розчин D-фруктозо-1,6-
дифосфат натрієвої солі гідрату (езофосфіна) вну-
трішньовенно крапельно із швидкістю 10 мл за хви-
лину безпосередньо перед початком перфузії і на 
30-й хвилині штучного кровообігу по 5 г у розведен-
ні 50 мл розчинника.  

Надалі на 3-ю добу перебування у стаціонарі 
кількість еритроцитів в крові дещо збільшилася у 
всіх досліджуваних хворих і складала 
3,41±0,44×1012, 3,42±0,61×1012 і 3,46±0,38×1012 в 
групах К, І і ІІ, що було менш ніж стартові значення 
на 22%, 22% і 21,2% відповідно. 

Отже можна відзначити, що, незважаючи на 
схожу динаміку відновлення кількості еритроцитів в 
крові у всіх хворих з ХПА на 3-ю добу лікування, 
найгірша реакція на деформаційний стрес була 
відзначена у пацієнтів групи К через 12 годин після 
оперативного втручання. Цей факт може заглибити 
рівень гіпоксії у пацієнтів, що може впливати на 
реакцію головного мозку з відповідними клінічними 
проявами. 

Динаміка рівня Нt в крові у всіх досліджуваних 
пацієнтів представлена в таблиці 3, на рисунку 2. 

При проведенні статистичного аналізу рівня Нt 
у обстежених хворих було визначено, що в групах 
К, І і ІІ відповідно до вихідного рівня концентрації 
Нt за день до операції і через 12 годин після опера-
тивного втручання із використанням ШК його циф-
ри вірогідно (р<0,05) були меншими у всіх трьох 
групах хворих 

При цьому у пацієнтів групи К через 12 годин 
після оперативного втручання Нt складав 27,5± 
±3,6%, що було 28% менш ніж вихідний рівень, в 
групі І і ІІ – 28,4±4,7% і 28,2±3,9%, що було на 25% 
менш ніж стартові показники. Враховуючи, що різ-
ниці показника Нt між групами в цю точку контролю 

Таблиця 3 – Динаміка морфометричних і функціона-
льних властивостей еритроцитів у хворих груп К, І і ІІ з 
ХПА 

Групи 

Строки обстеження, доба 

День 
 перед опе-
рацією, -1 

12 годин 
після  

операції, 1 
3 

Еритроцити, × 1012 (4,39±0,51 – стартовий рівень) 

Група К 4,58±0,43 3,01±0,29* 3,41±0,44 

Група І 4,42±0,54 3,24±0,32* 3,42±0,61 

Група ІІ 4,17±0,53 3,29±0,36* 3,46±0,38 

Гемоглобін, г/л (135,9±9,5 – стартовий рівень) 

Група К 134,2±11,2 95,9±10,2* 128,1±12,4 

Група І 136,1±9,4 98,4±13,9* 124,2±6,8 

Група ІІ 137,6±7,9 101,1±12,7* 127,7±8,2 

Гематокрит, % (38,2±3,1 – стартовий рівень) 

Група К 38,2±3,1 27,5±3,6* 34,6±4,1 

Група І 37,6±5,1 28,4±4,7* 32,1±5,3 

Група ІІ 37,9±3,9 28,2±3,9* 32,4±3,8 

Вільний гемоглобін, мг/дл  
(12,08±2,01 – стартовий рівень) 

Група К 11,26±1,92 49,17±6,04* 21,54±7,31 

Група І 12,61±2,08 46,49±4,26* 19,72±5,01 

Група ІІ 12,39±1,89 29,09±6,22* 14,04±3,26 

Примітка: * р<0,05. 

Рис. 1. Динаміка RBC у хворих груп К, І і ІІ з ХПА 

 

Рис. 2. Динаміка Нt у хворих груп К, І і ІІ з ХПА 
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практично не спостерігалося, можна стверджувати 
про схожі умови перебування хворих під час опе-
ративного втручання з використанням ШК. Ідентич-
но синхронним було і відновлення цифр Нt к 3-й 
добі перебування у стаціонарі, що відповідно скла-
дало 34,6±4,1%, 32,1±5,3% і 32,4±3,8% в групах К, І 
і ІІ, перевищувало стартовий рівень на 13-15% і 
свідчило про неускладнений післяопераційний пе-
ріод. 

Динаміка рівня Нв в крові у всіх досліджуваних 
пацієнтів представлена в таблиці 3, на рисунку 3. 

При проведенні статистичного аналізу вмісту 
Нв у обстежених хворих було визначено, що в групі 
К, де пацієнти в періопераційному періоді отриму-
вали препарати для анестезії і інтенсивної терапії 
відповідно до існуючого загального протоколу, і в 
групах І і ІІ, де пацієнтам було призначено додатко-
во препарати з метою попередження розвитку 
ПКД, відповідно до вихідного рівня концентрації Нв 
за день до операції і через 12 годин після операти-
вного втручання із використанням ШК її цифри ві-
рогідно (р<0,05) були меншими у всіх трьох групах 
хворих. При цьому у пацієнтів групи К через 12 
годин після оперативного втручання концентрація 
Нв складала 95,9±10,2 г/л, що було 29% менш ніж 
вихідний рівень, в групі І і ІІ – 98,4±13,9 г/л і 101,1± 
±12,7 г/л, що було на 27% і 25% менш ніж стартові 
показники.  

Враховуючи факт перенесення деформаційно-
го стресу еритроцитів, обумовленого механічним 
впливом апарату ШК, зменшення концентрації Нв в 
крові через 12 годин після оперативного втручання 
у пацієнтів з ХПА пов'язано з виникненням гемолі-
зу. Стосовно концентрації загального Нв можна 
стверджувати, що загальна реакція організму на 
застосування ШК під час операції була майже од-
наковою у всіх трьох групах у пацієнтів з ХПА, де-
кілька більш вираженою в групі К в порівняння з 
групами І і ІІ без вірогідної різниці між групами. Од-

нак стосовно якісного пошкодження еритрону мож-
на стверджувати лише по концентрації саме віль-
ного Нв в крові, концентрація якого прямо пропор-
ційно залежить від ступеня гемолізу еритроцитів. 

Динаміка цифр вільного Нв представлена в 
таблиці 3, на рисунку 4. При проведенні статис-
тичного аналізу вмісту Нв-вільного у обстежених 
хворих було визначено, що в групі К, де пацієнти в 
періопераційному періоді отримували препарати 
для анестезії і інтенсивної терапії відповідно до 
існуючого загального протоколу, і в групах І і ІІ, де 
пацієнтам було призначено додатково препарати з 
метою попередження розвитку ПКД, відповідно до 
вихідного рівня концентрації Нв-вільного за день 
до операції і через 12 годин після оперативного 
втручання із використанням ШК його цифри віро-
гідно (р<0,05) були меншими у всіх трьох групах 
хворих. 

При цьому у пацієнтів групи К через 12 годин 
після оперативного втручання концентрація Нв-
вільного складала 49,17±6,04 мг/дл, що було в 4 
рази вірогідно (р<0,05) вище стартових цифр. В 
хворих групи І в цю точку контролю цифри Нв-
вільного були 46,49±4,26 мг/дл, що також переви-
щувало вірогідно (р<0,05) вихідний рівень майже у 
4 рази. В свою чергу, у пацієнтів групи ІІ концентра-
ція Нв-вільного через 12 годин після проведення 
оперативного втручання в умовах загальної анесте-
зії із застосуванням ШК складала 29,09±6,22 мг/дл, 
що вірогідно (р<0,05) у 2,5 рази перевищувало ви-
хідний рівень його показника і вірогідно (р<0,05) 
було меншим від цифр Нв-вільного в групах К і І. 

Обговорення отриманих результатів. Врахо-
вуючи визначені вірогідні (р<0,05) відмінності цифр 
Нв-вільного у хворих всіх трьох груп від стартового 
показника і наявність вірогідного (р<0,05) зниження 
вмісту Нв-вільного в крові у пацієнтів групи ІІ по 
відношенню до груп К і І, можна припустити залеж-
ність цих відмінностей саме від реалізації механіз-
му реагування хворих на деформаційний стрес, 

Рис. 3. Динаміка Нв у хворих груп К, І і ІІ з ХПА 

 

Рис. 4. Динаміка Нв-вільного у хворих груп К, І і ІІ з ХПА 
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обумовлений використанням ШК (яке проводилося 
в однакових умовах всім хворим). Іншими словами 
можна відзначити, що у пацієнтів групи ІІІ, де з ме-
тою профілактики можливої ПКД ми призначали 
розчин D-фруктозо-1,6-дифосфат натрієвої солі 
гідрату (езофосфіна) внутрішньовенно крапельно 
із швидкістю 10 мл за хвилину безпосередньо пе-
ред початком перфузії і на 30-й хвилині штучного 
кровообігу по 5 г у розведенні 50 мл розчинника, 
мембрани еритроцитів було вірогідно більш стійки-
ми, тобто мали переважно більшу резистентність 
щодо механічних впливів і більшу стійкість при 
перфузії.  

При порівнянні концентрації Нв-вільного у дос-
ліджуваних пацієнтів на 3-ю добу перебування у 
стаціонарі, динаміка відновлення вмісту його цифр 
в крові співпадала з реакцією організму на опера-
ційний стрес в умовах ШК. Так у пацієнтів групи К 
на 3-й день лікування цифри Нв-вільного в крові 
складали 21,54±7,31 мг/дл, що було вище ніж вихід-
ні показники в 1,7 рази, однак вірогідної відмінності 
відзначено при цьому не було, що обумовлене ве-
ликим розбігом значень у варіаційному ряді хворих. 

У групі І концентрація Нв-вільного на 3-й день 
перебування пацієнтів в стаціонарі складала 19,72± 
±5,01 мг/дл, що було в 1,7 раза вище ніж стартовий 
рівень без вірогідної відмінності між ними.  

Слід відмітити схожість цифр і динаміку показ-
ника Нв-вільного у хворих груп К і І, що виключає 
значущість впливу додаткового до основного пері-
операційного протоколу лікування меглюміна на-
трію сукцинату в групі І на резистентність мембран 
еритроцитів до деформаційного стресу. 

У свою чергу, у хворих групи ІІ на 3-й день спо-
стереження концентрація Нв-вільного в крові скла-
дала 14,04±3,26 мг/дл, що було лише на 16% ви-
щим від вихідного рівня, на 40% менш ніж цифри 
Нв-вільного в групі І і на 50% в групі К. 

Висновки. Отже динаміка показника концент-
рації Нв-вільного у пацієнтів групі ІІ в порівнянні з 
групами К і І робить призначення розчину D-
фруктозо-1,6-дифосфат натрієвої солі гідрату до-
датково до основного протоколу лікування хворих з 
ХПА патогенетично обумовленим, сприяє підви-
щенню гемолітичної стійкості еритроцитів, можли-
во завдяки підвищенню еластичності їх мембрани, 
і сприяє кращому відновленню стану еритроцитів, 
в тому числі стану кисневого балансу в цілому. 

Перспективи подальшого дослідження. У 
майбутньому планується провести аналіз динаміки 
результатів нейропсихологічного тестування як 
реакції хворих з хірургічною патологією аорти на 
проведене оперативне втручання з використанням 
ШК. 
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УДК 616-001.-031.14-056.257-078:577.75.8 
ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ  
КАК РЕАКЦИЯ БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ АОРТЫ  
НА ПРОВЕДЕНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Хижняк К. А., Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. 

Резюме. Разработка рациональных методик интраоперационной защиты головного мозга является 
крайне актуальным вопросом в кардиоанестезиологии, решение которого будет способствовать сниже-
нию частоты развития церебральных нарушений. 

Цель работы – анализ динамики маркеров функционального состояния эритроцитов как реакция 
больных с хирургической патологией аорты на проведено оперативное вмешательство с использовани-
ем искусственного кровообращения. 

Проведено исследование 118 больных с хирургической патологией аорты. Пациенты были разделе-
ны на 2 группы по принципу применения в составе интенсивной терапии дополнительных веществ, в 
группу І вошли 46 пациентов, которым дополнительно к алгоритму интенсивной терапии был назначен 
раствор меглюмин натрия сукцинат (реамберин), в группу II – 46 пациентов, которым дополнительно ал-
горитму ИТ был назначен раствор D-фруктозо-1,6-дифосфат натриевой соли гидрата (эзофосфина). 

Перед оперативным вмешательством у больных с хирургической патологией аорты определяли вяз-
кость плазмы, индекс агрегации эритроцитов, индекс деформации эритроцитов, а также исследовали 
морфометрические и функциональные свойства эритроцитов: количество эритроцитов, концентрацию 
гемоглобина, гематокрита, уровень гемолиза, средний объем эритроцита, среднее содержание гемогло-
бина в отдельном эритроците, среднюю концентрация гемоглобина в эритроците, ширину распределе-
ния эритроцитов по объему, а также цитоархитектонику эритроцитов с определением индексов. Анализ 
динамики показателей осуществляли в трех точках контроля – в день перед операцией, через 12часов 
после операции и на третий день пребывания в стационаре. 

Показатель концентрации Нв-свободного у пациентов группы ІІ по сравнению с группами К и І делает 
назначения раствора D-фруктозо-1,6-дифосфат натриевой соли гидрата дополнительно к основному 
протоколу лечения больных с хирургической патологией аорты патогенетически обусловленным, способ-
ствует повышению гемолитической устойчивости эритроцитов и лучшему восстановлению их состояния. 

Ключевые слова: маркеры функционального состояния эритроцитов, хирургическая патология аор-
ты, оперативное вмешательство, искусственное кровообращение. 
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Dynamics of Markers of the Functional State of Erythrocytes  
as a Reaction of Patients with Surgical Aortic Pathology  
to Surgical Intervention using Cardiopulmonary Bypass 
Khizhnyak K. A., Volkova J. V., Sharlai K. Y. 
Abstract. The development of rational methods of intraoperative protection of the brain is an extremely im-

portant issue in cardiac anesthesiology, the solution of which will help reduce the incidence of cerebral disor-
ders. 

Abnormal blood circulation operations are known to be accompanied by destruction of platelets and pro-
teins, because of a long-term contact of blood with biocompatible, but exterior surfaces. Erythrocytes deformity 
in these conditions is reduced after 30 minutes of abnormal blood circulation apparatus work. At the same time 
reducing the deformity of erythrocytes in operated patients is accompanied by an increase in the frequency of 
dysfunction of the liver, kidneys and heart after surgery in more than 20% case. 

The purpose of the work was to analyze the dynamics of the functional state of erythrocyte markers as a 
reaction of patients with surgical aortic pathology surgery using cardiopulmonary bypass. 

Material and methods. We conducted the study of 118 patients with surgical pathology of the aorta. The 
patients were divided into 2 groups according to the principle of using additional substances as a part of inten-
sive care, 46 patients were included in group I, and in addition to the intensive care algorithm, meglumin sodium 
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succinate (reamberin) was prescribed. Group II included 46 patients who additionally the intensive care algo-
rithm was assigned a solution of D-fructose-1.6-diphosphate sodium salt of the hydrate (esophosphine). 

Results and discussion. Before surgery, plasma viscosity, erythrocyte aggregation index, erythrocyte defor-
mation index were determined in patients with surgical pathology of the aorta. We also studied morphometric 
and functional properties of erythrocytes such as red blood cell count, hemoglobin concentration, hematocrit, 
hemolysis level, mean erythrocyte volume, average hemoglobin content in a single erythrocyte, average erythro-
cyte, the width of the distribution of erythrocytes in volume, and cytoarchitecture of erythrocytes with the defini-
tion of indices. The analysis of the dynamics of the indices was carried out at three control points on the day 
before the operation, 12 hours after the operation and on the third day of staying in hospital. 

Conclusions. The concentration of Hb-free in patients of group II compared with groups K and I made the 
appointment of a solution of D-fructose-1,6-diphosphate sodium salt of hydrate in addition to the main treatment 
protocol of patients with surgical pathology of the aorta pathogenetically determined, improved the hemolytic 
stability of erythrocytes and recovery their condition. 

Keywords: erythrocyte functional state markers, surgical aortic pathology, surgery, extracorporeal circula-
tion. 
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Метою дослідження було визначення ефектив-
ності удосконаленої методики діагностики та ліку-
вання 92 постраждалих з вогнепальними поранен-
нями діафрагми, що доставлені з зони проведення 
антитерористичної операції та операції об’єднаних 
сил (АТО/ООС), шляхом оцінювання структури 
зв’язків між їх морфо-функціональними показника-
ми з використанням факторного аналізу. 

Під час дослідження постраждалі з вогнепаль-
ними пораненнями діафрагми були розподілені на 
дві групи. В першу групу (основну) увійшло 62 
(67,3%) поранених, що надійшли на лікування з 
червня 2015 по травень 2018 року. У цих поране-
них застосована діагностично-лікувальна тактика 
за розробленими нами алгоритмами із використан-
ням удосконалених методів діагностики та діагнос-
тичного інструментарію (відеоторакоскопія, лазер-
на візуалізація ран, флуоресцентна діагностика з 
визначенням нежиттєздатних тканин, магнітодетек-
ція, проведення хірургічної обробки та ушивання 
ран за показаннями з урахуванням морфо-
функціональних особливостей діафрагми).  

У другу групу (порівняння) увійшли 30 (32,6%) 
поранених, які надійшли на лікування до Військово-
медичного клінічного центру Північного регіону 
(ВМКЦ ПнР) з зони проведення АТО з травня 2014 
по травень 2015 року. У більшості поранених групи 
порівняння були застосовані традиційні методики 
діагностики та лікування: клінічне обстеження, рен-
тгенологічне, спіральна комп’ютерна томографія, 
інтраопераційний відкритий огляд діафрагми, хіру-
ргічна обробка та ушивання ран традиційним спо-
собом, без чітко визначених показань. 

Під час проведення дослідження враховували-
ся вік постраждалих, розмір ран діафрагми, вираз-
ність больового синдрому за візуально-аналоговою 
шкалою, показники екскурсії діафрагми, результати 
оцінювання життєвої ємності легень. З метою вра-

хування важкості стану постраждалих було запро-
поновано індекси поєднаного поранення органів 
грудної клітки та черевної порожнини. Ці індекси 
розраховувалися як суми балів, нарахованих за 
кожне пошкодження органу у відповідному відділі 
(за кожне пошкодження 1 бал).  

У результаті порівняння показників постражда-
лих обох груп встановлено, що у поранених другої 
групи (порівняння) досліджені показники достовір-
но гірші, ніж у поранених першої (основної) групи.  

З використанням факторного аналізу виявлено 
зв’язок між станом дихальної функцій, розміром 
рани діафрагми, кількістю поранених органів та 
виразність больового синдрому. Показано, що по-
казники дихальної функції у поранених основної 
групи залежать від наявних травматичних ушко-
джень, а в групі порівняння показник функціональ-
них проб ЖЄЛ/нЖЄЛ знаходиться окремо від пока-
зника екскурсії діафрагми та залежить від кількості 
поранень органів грудної клітки, а його погіршення 
відбувається на тлі зростання виразність больово-
го синдрому. 

Таким чином, відеоендоскопічна діагностика 
всіх наявних пошкоджень органів грудної клітки, 
проведення хірургічної корекції рани з метою зни-
ження впливу больового синдрому на екскурсію 
діафрагми сприяє ранньому відновленню дихаль-
ної функції та попереджає розвиток післяоперацій-
них ускладнень.  

Ключові слова: вогнепальне поранення діаф-
рагми, екскурсія діафрагми, больовий синдром за 
візуальною аналоговою шкалою, індекс поранення 
органів грудної клітки, індекс поранення органів 
черевної порожнини, життєва ємність легень.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР ка-
федри військової хірургії Української військово-
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медичної академії за темою «Розробити систему 
оцінки тяжкості бойової хірургічної травми», 
№ державної реєстрації 0116U007313, шифр 
«Політравма-V». 

Вступ. Діафрагма є основним дихальним м'я-
зом, скорочення м’язових волокон якої забезпечує 
понад 70% дихальної функції. Цілісність діафрагми 
забезпечує розмежування грудної порожнини, в 
якій спостерігається негативний тиск, від черевної - 
з позитивним тиском та запобігає міграції органів 
живота в грудну порожнину. Пошкодження діафра-
гми призводить до порушення фізіологічного меха-
нізму, який забезпечує функцію дихання, з перемі-
щенням органів живота до грудної порожнини. Змі-
ни торакоабдомінального градієнту тиску призво-
дять до порушення респіраторних механізмів, ком-
пресії порожнистої вени та зменшення венозного 
повернення крові до серця, що викликає розвиток 
респіраторного та кардіоваскулярного колапсу [10]. 
Пошкодження діафрагми є діагностичним та ліку-
вальним викликом для будь-якого хірурга [2]. Діаф-
рагмальне пошкодження є потенційно життєнебез-
печним станом для постраждалого, а затримка в 
діагностуванні та лікуванні значно підвищує рівень 
летальності від цього виду травми.  

В останнє десятиріччя спостерігається значне 
збільшення частоти поранень діафрагми [11]. За 
даними American College of Surgeons National 
Trauma Data Bank з 833309 постраждалих, які в 2012 
році надійшли в лікарні з приводу травм, 3873 пост-
раждалих (0,46%) мали пошкодження діафрагми. З 
них 1240 (32%) постраждалих мали закриту травму і 
2543 (68%) – відкрите поранення діафрагми [4].  

У країнах з низьким рівнем травматизму та 
проявів міжособистісного насильства відкриті пора-
нення діафрагми є дуже рідкісними, особливо вна-
слідок застосування вогнепальної зброї. Більшість 
сучасних авторів у доступній літературі визначають 
неможливість аналізу результатів діагностики та 
лікування постраждалих з вогнепальним поранен-
ням діафрагми (ВПД) в зв’язку з недостатньою 
кількістю клінічних спостережень [4]. 

Тому особливу актуальність проблема набуває 
під час локальних воєн та збройних конфліктів.  

Важкість поранення діафрагми може бути не-
дооцінена, що пов’язане з наявністю супутніх ура-
жень інших органів, тяжкістю шоку, відсутністю кон-
кретних високочутливих діагностичних та лікуваль-
них методів.  

Метою дослідження було визначення ефекти-
вності удосконаленої методики діагностики та ліку-
вання постраждалих з ВПД, що доставлені з зони 
проведення АТО/ООС, шляхом оцінювання струк-
тури зв’язків між їх морфо-функціональними показ-
никами з використанням факторного аналізу. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня виконано у хірургічній клініці ВМКЦ ПнР Мініс-
терства оборони України (МОУ). Усі досліди прово-
дили у відповідності до Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав людини і людської гідності в 
зв'язку з застосуванням досягнень біології та меди-
цини: Конвенція про права людини та біомедицину 
(ETS № 164)» від 04.04.1997 р., і Гельсінської де-
кларації Всесвітньої медичної асоціації (2008 р.). 
Кожен пацієнт підписував інформовану згоду на 
участь у дослідженні і вжиті всі заходи для забез-
печення анонімності пацієнтів. 

Виконано ретроспективний аналіз надання ме-
дичної допомоги постраждалим під час проведення 
АТО та ООС на сході України (Донецька та Луган-
ська області) з ВПД. У дослідженні було використа-
но дані військовослужбовців МОУ, службовців ін-
ших силових відомств та бійців добровольчих ба-
тальйонів.  

За 2014 по 2018 роки в хірургічну клініку доста-
влено 1005 постраждалих з зони проведення 
ООС з проникаючими вогнепальними пораненнями 
грудей та живота. З них у 92-ох поранених було 
одночасне проникання ранячого снаряду в грудну 
та черевну порожнини з пошкодженням діафрагми. 
За нашими даними частота ВПД становить 13% від 
загальної кількості поранених в груди та живіт,  
8% – від поранених в груди та 5% – від поранених 
в живіт.  

Основним критерієм включення постраждалих 
у дослідження була наявність поодиноких або мно-
жинних ВПД будь-якої локалізації. Всі поранені 
були чоловічої статі. 

З метою врахування ступеню важкості стану 
поранених було розраховано два індекси. Перший 
індекс названо індексом поєднаних поранень орга-
нів грудної клітки (ІП ОГК) та індекс поранення ор-
ганів черевної порожнини (ІП ОЧП). Обидва індек-
си розраховувалися шляхом підсумовування балів, 
які присуджувалися за наявністю відповідного 
ушкодження органів. Кожне ушкодження оцінюва-
лося в 1 бал. Таким чином, одержані показники 
дозволили оцінити важкість стану кожного хворого. 

Всі постраждалі були розподілені на дві групи. 
В першу групу (основну) увійшли 62 (67,3%) пора-
нених, що надійшли на лікування з червня 2015 по 
травень 2018 року. У поранених основної групи 
застосована діагностично-лікувальна тактика за 
розробленими алгоритмами із використанням удо-
сконалених методів діагностики та діагностичного 
інструментарію (відеоторакоскопія, лазерна візуа-
лізація ран, флуоресцентна діагностика з визна-
ченням нежиттєздатних тканин, магнітодетекція, 
проведення хірургічної обробки та ушивання ран 
за показаннями з урахуванням морфо-
функціональних особливостей діафрагми).  
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У другу групу (порівняння) увійшли 30 (32,6%) 
поранених, які надійшли на лікування до ВМКЦ 
ПнР з зони проведення АТО з травня 2014 по тра-
вень 2015 року. У більшості поранених групи порів-
няння були застосовані традиційні методики діаг-
ностики та лікування: клінічне обстеження, рентге-
нологічне, спіральна комп’ютерна томографія, ін-
траопераційний відкритий огляд діафрагми, хірургі-
чне оброблення та ушивання ран традиційним спо-
собом, без чітко визначених показань. 

У табл. 1 наведено розподіл хворих досліджу-
ваних груп за віком. 

Розподіл поранених досліджуваних груп за 
віком (табл. 1) східний у всіх вікових групах, окрім 
вікової групи 41-50 років, що дозволяє порівнювати 
результати досліджень.  

Медіана та квартилі (25%; 75%) віку поранених 
групи порівняння становили 33,5 (26;43) роки; ос-
новної групи – 32 (25;37) роки.  

Для оцінювання ефективності лікування в дос-
ліджуваних групах постраждалих з ВПД проведе-
ний аналіз наступних показників: вік постраждалих, 
розмір рани діафрагми, виразність больового синд-
рому (ВБС) за візуальною аналоговою шкалою 
(VAS - Visual Analogue Scale) (ВАШ) [7, 8, 9], індек-
си поєднаних поранень органів грудної клітки та 

живота, обсяг екскурсії діафрагми (ЕД) в післяопе-
раційному періоді, визначений за допомогою рент-
геноскопії і ультразвуку [3], показника життєвої єм-
ності легень (ЖЄЛ/нЖЄЛ,%), оціненого за стандар-
тними методиками проведення спірографії. 

Для оброблення результатів дослідження вико-
ристано описову статистику, непараметричні кри-
терії (Манна-Уітні, Вілкоксона та χ2), кореляційний 
та факторний аналіз. 

Статистичне оброблення результатів дослі-
дження проведено з використанням пакету прик-
ладних програм STATISTICA 6.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У табл. 2 наведено середні значення показників 
респіраторних функцій, визначених різними мето-
дами у досліджуваних групах постраждалих.  

Проведені порівнянні показників дихальних 
функцій постраждалих першої та другої групи 
(табл. 2) підтвердили наявність достовірних відмін-
ностей між ними, а також більш високі значення 
показників постраждалих першої групи, яким діаг-
ностику та лікування проводили за запропоновани-
ми нами методами. 

Оцінювання зв’язків між показниками екскурсії 
діафрагми, отриманими різними методами 
(рентгеноскопія (Rg) та ультразвукове дослідження 
(УЗД)), показало, що у перший групі вони корелю-
ють (r=0,57; р<0,05) між собою. У другій групі також 
виявлено значимий зв’язок (r=0,83; р<0,05). 

Для оцінювання особливостей стану поранених 
досліджуваних груп було вивчено такі показники: 
розмір рани діафрагми, ВБС за ВАШ, ІП ОЧП, ІП 
ОГК, показники ЕД, визначені за рентгенологічним 
та ультразвуковим дослідженням, показники спіро-
графії ЖЄЛ/нЖЄЛ,%. 

Попередній аналіз даних показав, що у перший 
групі постраждалих має місце їх значний розкид, 
що може свідчити про неоднорідність досліджува-
ної групи. У зв’язку з цим було проведено класте-
ризацію показників поранених першої групи за  
алгоритмом k-середніх (чітка кластеризація).  

Таблиця 1 – Розподіл поранених досліджуваних груп 
за віком, (%) 

Вік, роки Основна група 
(n=62) 

Група порівняння 
(n=30) 

До 20 5 (8,0±3,4) 2 (7,0±4,7) 

21–30 20 (32±5,9) 8 (28±8,3) 

31–40 24 (40±6,2) 10 (34±8,8) 

41–50 7 (11± 3,9)* F=0,068; 
χ2=3,95 9 (28±8,3) 

Старше 51 6 (9,0±3,6) 1(3,0±2,8) 

Примітки: n – кількість поранених у відповідній групі; 
* – відмінності у частоті виникнення поранених у віковій 
групі між першою та другою групою достовірні за крите-
рієм χ2 (р<0,05). 

Таблиця 2 – Середні значення показників респіраторної функцій 

Групи 

1 основна група (n=62) 2 група порівняння (n=30) 

ЕД за даними  
рентгеноскопії, 

мм 

ЕД за УЗ-
дослідженням, 

мм 

ЖЕЛ/нЖЕЛ 
% 

ЕД за даними  
рентгеноскопії, 

мм 

ЕД за УЗ-
дослідженням, 

мм 

ЖЕЛ/нЖЕЛ, % 

34,1±1,9 36,2±2,61 
Z=5,4912; 
р=0,00000 

  

74,9±2,9 19±2,1* 
U=-7,7249; 
р=0,000000 

22,2±2,91 * 
Z=4,65; 

р=0,000003 
U=-7,71645; 
р=0,000000 

64,0±2,7* 
U=7,59291; 
р=0,000000 

Примітки: * – відмінності у середніх значеннях показників поранених першої та другої групи достовірні за критері-
єм Манна-Уітні (р<0,05); 1 – відмінності між значеннями показника поранених одної групи, визначеними різними 
методами, достовірні за критерієм Вілкоксона. 
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В результаті основна група була 
поділена на два кластери. До пер-
шого кластеру було віднесено 46 
(74±5,6)% поранених, до другого – 
16 (26±5,6)%. Показники постраж-
далих групи порівняння не класте-
ризувалися.  

Після кластеризації було розра-
ховано середні значення всіх дослі-
джуваних показників (табл. 3). 
Оскільки показники ЕД, визначені 
за УЗД, мали розкид, було розрахо-
вано їх Ме та квартилі (25%; 75%). 

Порівняння значень показників 
постраждалих основної групи, від-
несених до різних кластерів показа-
ло, що достовірно кластери відріз-
няються за розміром рани, ІП ОГК, 
ЕД, результатами функціональних 
проб. Можна відмітити, що кращі 
показники були у поранених, відне-
сених до другого кластеру, ніж до 
першого. 

Окрім того, було проведене 
порівняння значень показників по-
ранених першого та другого класте-
рів основної групи з показниками 
поранених групи порівняння. При 
порівнянні значень показників поранених групи 
порівняння з показниками поранених першого кла-
стера встановлено, що за розміром рани, ІП ОЧП 
та ЕД, визначеної за результатами УЗД, достовірні 
відмінності відсутні. Але у поранених групи порів-
няння достовірно більш виражена ВБС, проте є 
достовірно менше значення ІП ОГК.  

Це пояснюється впливом методики хірургічного 
лікування постраждалих основної групи на ВБС та 
недостатнім рівнем діагностики пошкоджень пора-
нених групи порівняння.  

Окрім того, достовірні відмінності виявлені за 
показниками ЕД, що визначені за допомогою рент-
геноскопії та за результатами функціональних 
проб. Можна відмітити, що у поранених групи порі-
вняння показники в цілому гірші, ніж у поранених 
першого кластера основної групи. 

За результатами порівняння показників постра-
ждалих другого кластера основної групи з показни-
ками поранених групи порівняння виявлено досто-
вірні відмінності по більшості показників (табл. 3), 
що підтверджує гірші значення показників поране-
них групи порівняння. 

На рис. 1 наведено факторну структуру, побу-
довану за показниками поранених основної групи, 
на рис. 2 – групи порівняння. Оскільки показники 
ЕД, отримані різними методами, корелюють, для 

побудови факторних моделей використано показ-
ник екскурсії, одержаний за даними рентгеноскопії. 
Не було враховано також ІП ОЧП, оскільки він дос-
товірно не відрізняється у поранених досліджува-
них груп. 

Всі факторні структури пластичні, оскільки сфо-
рмовані двома факторами. У першому кластері 
перший фактор – «дихально-травматичний» – 
впливає на розмір рани, ІП ОЧП, ЕД та показник 
функціональної проби ЖЄЛ/НЖЄЛ. Його внесок  
у загальну дисперсію становить 39%. Дія цього 

Таблиця 3 – Середні значення показників досліджуваних груп 

Показники 
Основна группа 

Група порівняння 
(n=30) 1 кластер 

(n=46) 
2 кластер 

 (n=16) 

Вік 32,6±9,2 33,4±11,5 34,2±9,5 

Розмір рани, см 3,7±0,9 1,8±0,5* 
U=24,0; р=0,000000 

3,6±1,32 
U2=45,5; р=0,00001 

ВБС за ВАШ, 
бали 6,4±1,1 7,0±1,0 7,5±1,21 

U1=367,5; р=0,000786 

Індекс поранен-
ня ОЧП 2,4±1,0 2,5±1,0 2,5±1,2 

Індекс поранен-
ня ОГК 4,5±1,4 5,8±1,3* 

U=187; р=0,002842 

2,8±0,51,2 
U1=190,5; р=0,00000 
U2=14,0; р=0,000001 

ЕД (Rg), мм 34,9±2,3 40,0±2,2* 
U=32,5; р=0,000000 

22,1±3,31,2 
U1=-7,2; р=0,00000 
U2=0,0; р=0,000000 

ЕД (УЗД), мм 23 (0; 35) 37 (32,5;38,5)* 
U=175,5; р=0,001546 

20(0;21)2 
U2=72,5; р=0,000156 

Результати  
функціональних 
проб легень 
(ЖЄЛ/нЖЄЛ), % 

75±2,9 73,8±2,7* 
U=245,0; р=0,038590 

64,1±2,71,2 
U1=10,0; р=0,00000 
U2=0,0; р=0,00000 

Примітка: * – відмінності у значеннях показника між першим та другим 
кластером достовірні за критерієм Манна-Уітні; 1 – відмінності у значеннях 
показників хворих першого кластера та групи порівняння достовірні за 
критерієм Манна-Уітні; 2 – відмінності у значеннях показників хворих дру-
гого кластера та групи порівняння достовірні за критерієм Манна-Уітні. 

 

Рис. 1. Факторна структура показників поранених  
першої (основної) групи 
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фактора призводить до покращення дихальних 
функцій на тлі зменшення розміру рани та кількості 
поранених органів черевної порожнини, що відпові-
дає сучасним уявленням про роль поранення діаф-
рагми та внутрішніх органів на функцію дихання. 

Другій фактор, внесок якого в загальну диспер-
сію вдвічі менший, впливає на ВБС та ІП ОГК. Дія 
цього фактора, названого «травматично-
больовим», призводить до збільшення ВБС на тлі 
більшої кількості поранень органів грудної клітки. 
Загальний внесок факторів у дисперсію становить 
58%, що вказує на наявність значної випадкової 
складової, яка також впливає на досліджувану сис-
тему показників. 

У структурі другого кластеру основної групи 
виявлено меншу кількість значимих зв’язків (5), що 
вказує на менше напруження досліджуваної систе-
ми у порівнянні з першим кластером, де наявні 
шість зв’язків. У другому кластері зібрані поранені, 
в яких виявлено найкращі показники (табл. 3). У 
цьому кластері функція дихання залежить лише від 
розміру рани та покращується на тлі його змен-
шення. Внесок першого фактору – «дихально-
травматичного» – у загальну дисперсію становить 
38%. Другій фактор за структурою такий же, як і у 
першому кластері основної групи. Цій фактор – 
«травматично-больовий» - вносить у загальну дис-
персію 22%. Загальний вклад факторів у дисперсію 
становить 60%, що вказує на значну випадкову 
складову. 

На рис. 2 наведено факторну структуру показ-
ників поранених групи порівняння, в якій діагности-
ку та лікування проводили за традиційними мето-
дами. У поранених цієї групи виявлено найгірші 
показники у порівнянні з показниками поранених 
обох кластерів основної групи. 

Факторна структура (рис. 2) пластична, оскіль-
ки сформована двома факторами. Перший фактор 

також названо нами «дихально-травматичним», він 
впливає лише на розмір рани та ЕД. Внесок цього 
фактору у загальну дисперсію становить 34%. За 
структурою цей фактор відрізняється від факторів 
першого та другого кластерів основної групи най-
меншою кількістю показників, на які він впливає. 
Тобто у групі порівняння ЕД залежить лише від 
розміру рани. Другий фактор – «функціонально-
травматично-больовий» – впливає на показники 
функціональних проб ЖЄЛ/нЖЄЛ, кількість пора-
нень органів грудної клітки, ВБС. Цей показник по-
гіршується на тлі збільшення кількості поранень, 
що супроводжується збільшенням ВБС. Внесок 
другого фактору в загальну дисперсію становить 
25%. Загальний внесок обох факторів у дисперсію 
становить 59%, що так саме свідчить про наявність 
значної випадкової складової. 

Відмінності у структурі другого фактора між 
основною та групою порівняння полягають у тому, 
що в основній групі (обидва кластери) показник 
функціональних проб ЖЄЛ/нЖЄЛ не входить у дру-
гий фактор. Він знаходиться у першому факторі 
разом з показником ЕД. Тобто показники дихальної 
функції у поранених основної групи залежить від 
наявних травматичних ушкоджень. 

У групі порівняння показник функціональних 
проб ЖЄЛ/нЖЄЛ знаходиться окремо від показни-
ка ЕД та залежить від кількості поранень органів 
грудної клітки, а його погіршення відбувається на 
тлі зростання ВБС. Тому для якісного відновлення 
легеневої функції з метою попередження післяопе-
раційних ускладнень важливе проведення візуаль-
ної діагностики всіх наявних пошкоджень ОГК, про-
ведення хірургічної корекції рани діафрагми з ме-
тою зниження впливу ВБС на дихальну функцію. 

Висновки 
1. Порівняння показників досліджуваних груп пост-

раждалих основної групи та групи порівняння 
показало достовірну різницю за показниками ЕД 
та функціональних проб. Встановлено, що у по-
ранених групи порівняння досліджувані показни-
ки в цілому достовірно гірші, ніж у поранених 
основної групи. 

2. З використанням факторного аналізу визначений 
зв’язок між покращенням дихальної функцій на 
тлі зменшення розміру рани діафрагми, кількості 
поранених органів та відповідно ВБС. Так, ЕД 
пошкодженого відділу діафрагми за даними за 
рентгеноскопії в основній та групі порівняння 
збільшилась з 19±2,1 мм до 34,1±1,9 мм відпо-
відно, показники спірографії ЖЄЛ/нЖЄЛ з  
64,0±2,7% до 74,9±2,9%. ВБС 5 балів за ВАШ в 
групі порівняння мали лише 2 (7,0±4,7%) постра-
ждалих, то в основній - 19 (30±5,8%). ВБС в  
9 балів було в 5 (16±6,8%) постраждалих групи 
порівняння, тоді як в основній групи таких  
постраждалих не було. Це відповідає сучасним 

Рис. 2. Факторна структура показників поранених  
групи порівняння 
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уявленням про роль поранення діафрагми та 
внутрішніх органів на функцію дихання.  

3. Відеоендоскопічна діагностика всіх наявних пошко-
джень ОГК, проведення хірургічної корекції рани з 
метою зниження впливу больових відчуттів на екс-
курсію діафрагми сприяє ранньому відновленню 
дихальної функції та попереджає розвиток післяо-
пераційних ускладнень.  

Перспективами подальших досліджень ста-
не визначення патоморфозу вогнепальних ран діа-
фрагми з метою наступного удосконалення мето-
дів діагностики та лікування вогнепальних пора-
нень діафрагми та розробки методу прогнозування 
розвитку післяопераційних ускладнень. 
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УДК 616-082-001.45:611.26:615.07 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СВЯЗЕЙ  
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТРАДАВШИХ  
С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ ДИАФРАГМЫ  
С ПОМОЩЬЮ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
Хоменко И. П., Кочина М. Л., Шипилов С. А. 
Резюме. Целью исследования было определение эффективности усовершенствованной методики 

диагностики и лечения пострадавших с огнестрельными ранениями диафрагмы, доставленых из зоны 
проведения АТО/ООС, путем оценки структуры связей между их морфо-функциональными показателями 
с использованием факторного анализа. 

В процессе проведения исследований все пострадавшие с ранением диафрагмы были разделены на 
две группы. В первую группу (основную) вошли 62 (67,3%) раненых, поступивших на лечение c июня 
2015 по май 2018 года. У этих раненых была использована лечебно-диагностическая тактика в соответ-
ствии с разработанными нами алгоритмами, включающими усовершенствованные методы диагностики и 
диагностический инструментарий (видеоторакоскопию, лазерную визуализацию ран, флуоресцентную 
диагностику с определением нежизнеспособных тканей, магнитодетекцию, проведение хирургической 
обработки и ушивание ран по показаниям с учетом морфофункциональных особенностей диафрагмы). 

Во вторую группу (сравнения) вошли 30 (32,6%) раненых, поступивших на лечение в Военно-
медицинский клинический центр Северного региона (ВМКЦ СР) из зоны проведения АТО с мая 2014 по 
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май 2015 года. У большинства раненых группы сравнения были использованы традиционные методики 
диагностики и лечения: клиническое обследование, рентгенологический метод, спиральная компьютер-
ная томография, интраоперационный открытый обзор диафрагмы, хирургическая обработка и ушивание 
ран традиционным способом, без четко определенных показаний. 

При проведении исследований учитывались возраст пострадавших, размер ран диафрагмы, степень 
выраженности болевого синдрома по ВАШ, показатели экскурсии диафрагмы, результаты оценки жиз-
ненной емкости легких. 

С целью учета тяжести состояния пострадавших были предложены индексы ранения органов груд-
ной клетки и брюшной полости. Эти индексы рассчитывались как суммы баллов, начисленных за каждое 
повреждение органа в соответствующем отделе (за каждое повреждение 1 балл). 

В результате сравнения показателей пострадавших обеих групп установлено, что у раненых второй 
группы (сравнения) исследованные показатели достоверно хуже, чем у раненых основной группы. 

С использованием факторного анализа выявлена связь между состоянием дыхательной функций, 
размером раны диафрагмы, количеством поврежденных органов и степенью выраженности болевого 
синдрома. Показано, что показатели дыхательной функции у раненых основной группы зависят от имею-
щихся травматических повреждений, а в группе сравнения показатель функциональных проб ЖЕЛ/дЖЕЛ 
не связан с показателем экскурсии диафрагмы и зависит от количества поврежденных органов грудной 
клетки, а его ухудшение происходит на фоне роста выраженности болевого синдрома. 

Таким образом, видеоэндоскопическая диагностика всех имеющихся повреждений органов грудной 
клетки и проведение хирургической коррекции раны с целью снижения влияния болевого синдрома на 
экскурсию диафрагмы способствует раннему восстановлению дыхательной функции и предупреждает 
развитие послеоперационных осложнений. 

Ключевые слова: огнестрельное ранение диафрагмы, экскурсия диафрагмы, болевой синдром по 
визуальной аналоговой шкале, индекс ранения органов грудной клетки, индекс ранения органов брюш-
ной полости, жизненная емкость легких. 

 
UDC 616-082-001.45:611.26:615.07 
Investigation of the Structure  
of the Morpho-Functional Indicator Relationships between  
the Firearms Wounds of Diaphragm with Factor Analysis 
Khomenko I. P., Kochina M. L., Shypilov S. A. 
Abstract. Diaphragmatic damage is a potentially life-threatening condition for the victim, and delay in diag-

nosis and treatment significantly increases the mortality rate from this type of injury. Diaphragmatic damage is a 
diagnostic and curative challenge for any surgeon. 

The purpose of the study was to determine the effectiveness of the advanced diagnostic and treatment 
methods for victims of firearms wounded by the diaphragm delivered from the Armed Conflict in the East of 
Ukraine / Operation of the United Forces zone by assessing the structure of the morpho-functional index rela-
tionships using factor analysis. 

Material and methods. During 2014-2018, 1005 victims from the Armed Conflict in the East of Ukraine / Op-
eration of the United Forces zone were delivered to the surgical clinic with penetrating firearms wounds in the 
chest and abdomen. The final analysis included 92 wounded with simultaneous penetrated the wounded projec-
tile into the chest and abdominal cavity and damage to the diaphragm. The average age of the wounded com-
parison group was Me = 33.5 (26; 43) years; the main group had Me = 32 (25; 37) years.  

To evaluate the treatment efficacy of the diaphragm affected by firearms, the following parameters were 
analyzed: the age of the affected area, the size of the diaphragm wound, the severity of the pain syndrome for 
the visual-analog scale, the index of combined wounds of the chest and abdomen, the scope of the diaphragm 
excursion in the postoperative period with the help of X-ray and ultrasound, the results of the vital capacity of the 
lungs according to the standard methods of conducting spirography. To investigate the relationship between the 
indicators of the wounded, factor analysis was used. 

Results and discussion. During the analysis, the initial information was presented as a matrix. In order to 
take into account the peculiarities of the somatic state of the victims, appropriate indexes of damage to the chest 
and abdomen were introduced. To construct the final analytical solution in the analysis of data, a clusterization 
was conducted. After the clusterization, the average values of all the studied parameters were calculated.  

Comparison of the indicators of the studied groups showed a significant difference in the parameters of  
the diaphragm excursion, the results of functional tests. It can be noted that the wounded comparison group is 
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generally worse than the wounded main group.The correlation between the improvement of respiratory functions 
on the background of reducing the size of the diaphragm wound, the number of wounded organs and the corre-
sponding pain syndrome, is consistent with contemporary notions of the role of wounding the diaphragm and 
internal organs on the respiratory function.Video-endoscopic diagnostics of all available damages of the chest 
organs, surgical correction of the wound to reduce the effect of pain sensations on the diaphragm excursion 
promotes early restoration of respiratory function and prevents the development of postoperative complications. 

Conclusions. The proposed tactics for the examination and treatment of the main group with wounded inju-
ries with the use of videothoracoscopy, laser imaging of wounds, fluorescence diagnostics with the definition of 
nonviable tissues, magnetodetection, surgical treatment and wound suturing according to the indications taking 
into account the morpho-functional features of the diaphragm is effective, which is confirmed analysis of the 
structure of connections of morpho-functional parameters using factor analysis. 

Keywords: firearms wound of the diaphragm, excursion of the diaphragm, pain syndrome in visual-analog 
scale, index of injury of the chest, index of injury of the abdominal cavity, lung capacity. 
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Мета дослідження – дослідження змін печінки 
у хворих на неалкогольний стеатоз печінки та стеа-
тогепатит залежно від наявності коморбідної хроні-
чної хвороби нирок. 

Обстежено 384 хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки: з яких 84 хворих на неалкогольну 
жирову хворобу печінки із ожирінням І ступеня (1 
група), яка містила 2 підгрупи: 32 хворих на неал-
когольний стеатоз та 52 хворих на неалкогольний 
стеатогепатит; 270 хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки із коморбідним ожирінням І ступе-
ня та хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії (2 гру-
па), у тому числі 110 хворих на неалкогольний сте-
атоз печінки та 160 хворих на неалкогольний стеа-
тогепатит. Групу контролю склали 90 хворих на 
хронічну хворобу нирок І-ІІІ стадії із нормальною 
масою тіла (3 група). Середній вік пацієнтів склав 
(45,8±3,81) років.  

Дослідження показало, за коморбідності з хро-
нічною хворобою нирок у хворих на неалкогольний 
стеатоз печінки індекс стеатозу печінки був у 3,5 
рази вищий, ніж у практично здорових осіб (р<0,05), 
у той час, як у хворих на неалкогольний стеатогепа-
тит – у 4,6 рази вищий (р<0,05) із наявністю вірогід-
ної різниці між групами (р<0,05). Аналіз показника 
NASH-test вказує на наявність у хворих на неалко-
гольний стеатоз із хронічною хворобою нирок ознак 
метаболічного синдрому із розвитком ймовірного 
(можливого) неалкогольного стеатогепатиту 
(зростання показника у 2,6 рази, р<0,05).  

Коморбідний перебіг неалкогольного стеатоге-
патиту із хронічною хворобою нирок характеризу-
ється вищим ступенем стеатозу печінки - неалко-
гольним стеатогепатитом (гепато-ренальний індекс 
у 1,3 рази вищий у порівнянні з групою хворих на, 
p<0,05)), та вищим діагностичним порогом значень 
гепаторенального індексу, який у сильній взаємо-
залежності корелює зі ступенем стеатозу печінки, 
визначеним за Steato-test (r=0,87; p<0,001).  

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба 
печінки, хронічна хвороба нирок, ожиріння, гепато-
ренальний індекс. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Патогенетичні механізми взаємообтяження 
та клінічні особливості перебігу неалкогольної жи-
рової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, 
обґрунтування диференційованого лікування», № 
держ. реєстрації 0111U006303.Термін виконання 
2017–2019 рр. 

Вступ. Коморбідний перебіг неалкогольної жи-
рової хвороби печінки (НАЖХП) та хронічної хворо-
би нирок (ХХН) на тлі ожиріння досить часто остан-
нім часом звертає на себе увагу як практичних ліка-
рів, так і дослідників [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Поширеність 
НАЖХП у популяції становить 10–33% (Н. В. Хар-
ченко, Г. А. Анохина, 2011). За останні 5 років в 
Україні захворюваність на НАЖХП зросла на 76,6%. 
У 12–40% хворих на НАСП упродовж 8–13 років 
розвивається НАСГ із ФП. У 25% розвиваються ЦП 
із печінковоклітинною недостатністю (ПКН) (15%) чи 
прециротичні зміни (10%) (Г. Д. Фадеенко, І. Е. Куш-
нир, 2018). У 7% хворих з компенсованим ЦП упро-
довж 10 років може розвинутись гепатоцелюлярна 
карцинома, а 45–50% з них потребують трансплан-
тації печінки, або помирають внаслідок ПКН 
(В. Т. Ивашкин, 2016; Л. Д. Лазебник, Л. А. Звениго-
родская, 2012). Середній вік пацієнтів становить 
50 років (Н. В. Харченко, Г. А. Анохина, 2011). Роз-
виток неалкогольної жирової хвороби печінки 
(НАЖХП) зумовлено низкою доведених чинників: 
інсулінорезистентність, хронічна постпрандіальна 
гіперглікемія, глюкозотоксичність, глікозилювання 
структурних та транспортних білків, гіперліпідемія, 
дисліпідемія, гепатотоксичність гіполіпідемічних 
засобів тощо) та низкою ще не встановлених чинни-
ків, вивчення яких є дуже актуальним [8–10].  
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Широко впроваджуються у практику неінвазивні 
методи дослідження печінки: фіброеластографія 
печінки, ультрасонографічна (УСГ) еластографія 
печінки за хвилею зсуву УСГ сигналу, а також біохі-
мічний фібротест, запатентований T. Poynard [7]. 
Незважаючи на високий рівень вивчення закономір-
ностей прогресування фіброзу печінки при неалко-
гольному стеатогепатиті (НАСГ) на тлі ожиріння [5, 
8], особливості змін у печінковій тканині при стеатозі 
та НАСГ за коморбідності з хронічною хворобою 
нирок (ХХН) залежно від стадії вивчені недостатньо. 

Метою дослідження було з’ясування ймовір-
них змін печінки у хворих на неалкогольний стеа-
тоз печінки та стеатогепатит залежно від наявності 
коморбідної хронічної хвороби нирок та ожиріння.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 
384 хворих на НАЖХП: з яких 84 хворих на НАЖХП 
із ожирінням І ступеня (1 група), яка містила 2 підг-
рупи: 32 хворих на неалкогольний стеатоз печінки 
(НАСП) та 52 хворих на НАСГ; 270 хворих на 
НАЖХП із коморбідним ожирінням І ступеня та 
ХХН І-ІІІ стадії (2 група), у тому числі 110 хворих на 
НАСП та 160 хворих на НАСГ. Групу контролю 
склали 90 хворих на ХХН І–ІІІ стадії із нормальною 
масою тіла (3 група). Для визначення залежності 
перебігу НАЖХП від форми та стадії ХНН групи 
хворих були рандомізовані за віком, статтю, ступе-
нем ожиріння, активністю НАСГ. Середній вік паці-
єнтів склав (45,8±3,81) років. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», 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, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Діагноз НАСГ встановлювали згідно з уніфіко-
ваним клінічним протоколом, затвердженим нака-
зом МОЗ України № 826 від 06.11.2014 р., за наяв-
ності критеріїв виключення хронічного дифузного 
захворювання печінки вірусного, спадкового, автоі-
мунного чи медикаментозного ґенезу, як причини 
холестатичного чи цитолітичного синдромів, а та-
кож результатів УСГ обстеження. Діагностику та 
лікування ХХН здійснювали згідно рекомендаціями 
клінічних настанов ДУ "Інститут нефрології НАМН 
України" (2012) [2]. У дослідження були включені 
хворі на ХХН І–ІІІ стадії без нефротичного синдро-
му із хронічним ускладненим пієлонефритом у фазі 
стихання загострення або із латентним перебігом. 
Для визначення структурних змін паренхіми печін-
ки та нирок проводили УСГ дослідження. З метою 

кількісної оцінки змін ехогенності печінки викорис-
тали метод еходенситометрії із обчисленням гепа-
то-ренального індексу (ГРІ) (Webb M. et al., 2009). 
Для оцінки наявності та ступеня стеатозу гепатоци-
тів проводили біохімічний Стеато-тест, для оцінки 
стадії фіброзу печінки використовували Фібротест 
(Т. Poynardt, Франція) в умовах лабораторії Sinevo.  

Статистичний аналіз отриманих результатів 
проводили відповідно до виду проведеного дослі-
дження та типів числових даних, які були отримані. 
Нормальність розподілу перевіряли за допомогою 
тестів Лілієфорса, Шапіро-Уїлка та методом прямої 
візуальної оцінки гістограм розподілу власних зна-
чень. Кількісні показники, які мали нормальний роз-
поділ, представлені у вигляді середнє (М) ± стан-
дартне відхилення (S). При непараметричному 
розподілі дані представлені у вигляді медіани (Me) 
як міри положення, верхнього (Q75) і нижнього 
квартилів (Q25) у якості міри розсіювання. Для по-
рівнянь даних, які мали нормальний характер роз-
поділу, використовували параметричні тести з оці-
нкою t-критерію Стьюдента, F-критерію Фішера. У 
випадку ненормального розподілу, використовува-
ли: медіанний тест, розрахунок рангового U-
критерію Манна-Уїтні, для множинного порівнян-
ня – Т-критерій Вілкоксона (у випадку дослідження 
залежних груп). Для порівняння дискретних вели-
чин у незалежних групах застосовували критерій 
χ2 максимальної правдоподібності (log-likelhood) 
(МП χ2), для порівняння пар дискретних величин 
використовувався розрахунок модифікації точного 
критерію Фішера (mid-p). Для прогнозування пере-
бігу НАСГ та ХХН, визначення діагностичної значу-
щості показників використовували ROC-аналіз з 
обчисленням площі, обмеженої ROC-кривою 
(AUC). Для проведення статистичного та графічно-
го аналізу отриманих результатів використовували 
програмні пакети Statistica for Windows версії 8.0 
(Stat Soft inc., США), Microsoft Excel 2007 (Microsoft, 
США). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Обстеження хворих шляхом інтегрального Steato-
тесту та виявлення його причини шляхом Ash та 
NASH тестів показало наступні результати дослі-
джень (табл. 1). У хворих на НАСП та НАСГ без 
коморбідної патології було встановлено істотний 
ступінь стеатозу печінки, причому при НАСГ він 
перевищив референтні значення у 3,3 рази 
(р<0,05), а при НАСП – у 1,8 рази (р<0,05). За ко-
морбідності з ХХН у хворих на НАСП індекс стеа-
тозу печінки був у 3,5 рази вищий, ніж у ПЗО 
(р<0,05), у той час, як у хворих на НАСГ – у 4,6 
рази вищий (р<0,05) із наявністю вірогідної різниці 
між групами (р<0,05). Аналіз Ash тесту (табл. 1) 
вказує на те, що алкоголь обстежені пацієнти, які 
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були включені в дослідження, не вживали, тому 
алкогольна етіологія процесу була виключена. 
Аналіз показника NASH-test вказує на наявність у 
хворих на НАСП із ХХН ознак МС із розвитком ймо-
вірного НАСГ (зростання показника у 2,6 рази, 
р<0,05). Водночас, у хворих на НАСГ на тлі ожирін-
ня зареєстровано наявність вірогідного неалко-
гольного стеатогепатиту (показник перевищив ре-
ферентні значення у 3,1 рази, р<0,05), однак, який 
є істотно нижчим від показника у хворих на НАСГ із 
ХХН (перевищення референтних значень у 3,7 
рази, р<0,05). 

Розподіл обстежених хворих на НАСП за сту-
пенем стеатозу за NASH-test, виходячи з отрима-
них результатів, згідно зі шкалою Клейнера 
(NAFLD activity score): S0 – немає стеатозу (менше 
5% гепатоцитів зі стеатозом); S1 – мінімальний 
стеатоз: 6–32% гепатоцитів зі стеатозом; S2 – по-
мірний стеатоз: 33–65% гепатоцитів зі стеатозом; 
S3 – виражений стеатоз: 66–100% гепатоцитів зі 
стеатозом, наведений у табл. 3.6. Встановлено, що 
у хворих на НАСП обох груп порівняння не було 
встановлено S0 стадії стеатозу. S1 стадія була 
зареєстрована у 59,4% пацієнтів з НАСП проти 
21,0% випадків НАСП із ХХН, що в останньому 
випадку є вірогідно нижчим у 2,8 рази (р<0,05).  

Частота S2 стадії у хворих на НАСП склала 
відповідно 25,0% проти та 47,2% у групі НАСП із 
ХХН, що є вірогідно вищим у 1,9 рази (р<0,05) у 
групі з коморбідною ХХН. Частота S3 стадії у хво-

рих на НАСП склала відповідно 15,6% та 31,8%, 
що є вірогідно вищим у 2,1 рази (р<0,05) у групі з 
коморбідною ХХН. Таким чином, коморбідність з 
ХХН сприяло зростанню частоти випадків S2 та S3 
у хворих на НАСП (р<0,05). 

У хворих на НАСГ обох груп порівняння не бу-
ло встановлено S0 стадії стеатозу. S1 стадія була 
зареєстрована у 55,8% пацієнтів з НАСП проти 
15,6% випадків НАСГ із ХХН, що в останньому ви-
падку є вірогідно нижчим у 3,7 рази (р<0,05) 
(табл. 3). Частота S2 стадії у хворих на НАСГ скла-
ла відповідно32,7% проти та 58,1% у групі НАСГ із 
ХХН, що є вірогідно вищим у 1,8 рази (р<0,05) у 
групі з коморбідною ХХН. Частота S3 стадії у хво-
рих на НАСГ склала відповідно 11,5% та 26,3%, що 
є вірогідно вищим у 2,4 рази (р<0,05) у групі з комо-
рбідною ХХН. Таким чином, коморбідність з ХХН 
сприяла зростанню частоти випадків S2 та S3 у 
хворих на НАСГ (р<0,05). 

При проведенні УСГ печінки в обстежених хво-
рих виявило вірогідний ступінь гепатомегалії, сере-
дньозернисту трансформацію та ущільнення 
(мозаїчну гіперехогенність, “строкатість” паренхіми) 
печінки внаслідок її жирової інфільтрації (ступінь 
дорзального згасання ехосигналу) та запалення. 
При порівнянні розмірів печінки, отриманих шля-
хом УСГ дослідження у хворих на НАСП із ХХН 
ступінь гепатомегалії був вищий у порівнянні з по-
казниками у хворих на НАСП (табл. 4): перевищен-
ня нормальних розмірів правої частки у 1,4 рази 

Таблиця 1 – Показники Steato-тесту у хворих на неалкогольний стеатоз печінки, стеатогепатит та оижріння 
залежно від наявності коморбідної ХХН, (M±m) 

Показники,  
од. вимір. ПЗО, n=30 

Групи обстежених хворих 

НАСП, n=32 НАСП, ХНН, n=110 НАСГ, n=52 НАСГ, ХНН, n=160 

Steato-test, у.о. 0,19±0,01 0,53±0,01 * 0,67±0,01 */** 0,62±0,01 */** 0,88±0,01 */**/***/# 

Аsh-test, у.о. 0,12±0,01 0,11±0,01 0,09±0,01 0,14±0,01 0,11±0,01 

NASH-test, у.о. 0,25±0,01 0,53±0,01 * 0,65±0,01 */** 0,78±0,01 */** 0,93±0,01 */**/***/# 

Примітки: * - різниця вірогідна у порівнянні з показником у ПЗО (р<0,05); ** - різниця вірогідна у порівнянні з 
показником у хворих на НАСП (Р<0,05); *** - різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на НАСГ 
(Р<0,05); # - різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на НАСП із ХХН (Р<0,05). 

Таблиця 2 – Розподіл обстежених хворих на неалкого-
льний стеатоз печінки за ступенем стеатозу печінки (за 
показником біохімічного Steato-тесту) залежно від ная-
вності коморбідної ХХН, (M±m) 

Cтупінь 
стеатозу 
печінки 

Групи обстежених хворих 

НАСП, n=32 НАСП, ХХН, n=110 

n % n % 

S0 0 0 0 0 

S1 19 59,4 23 21,0 * 

S2 8 25,0 52 47,2 * 

S3 5 15,6 35 31,8 * 

Примітка: * – різниця вірогідна у порівнянні з показни-
ком у хворих на НАСП (р<0,05). 

Таблиця 3 – Розподіл обстежених хворих на неалко-
гольний стеатогепатит за ступенем стеатозу печінки 
(за показником біохімічного Steato-тесту) залежно від 
наявності коморбідної ХХН, (M±m) 

Cтупінь 
стеатозу 
печінки 

Групи обстежених хворих 

НАСГ, n=52 НАСГ, ХНН, n=160 

n % n % 

S0 0 0 0 0 

S1 29 55,8 25 15,6 * 

S2 17 32,7 93 58,1 * 

S3 6 11,5 42 26,3 * 

Примітка: * – різниця вірогідна у порівнянні з показ-
ником у хворих на НАСГ (р<0,05). 
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проти збільшення у 1,3 рази (р<0,05) при НАСП; 
збільшення розмірів лівої частки у 1,4 рази проти 
збільшення у 1,3 рази (р<0,05) при НАСП без ХХН. 
Водночас, ГРІ за коморбідності з ХХН при НАСП 
зростав ще істотніше: у 2,3 рази проти 1,6 рази при 
НАСП без коморбідності (р<0,05).  

Аналіз показників гепатомегалії у хворих на 
НАСГ із ХХН у порівнянні з показниками у хворих 
на НАСГ без коморбідності також вказує на істотні 
зміни: перевищення нормальних розмірів правої 
частки відповідно у 1,6 рази проти збільшення у 1,5 
рази (р<0,05) при НАСГ; збільшення розмірів лівої 
частки у 1,7 рази проти збільшення у 1,5 рази 
(р<0,05) при НАСГ без коморбідності. Показник ГРІ 
за коморбідності з ХХН при НАСГ зростав ще істот-
ніше: у 2,5 рази проти 1,7 рази при НАСГ без комо-
рбідності (р<0,05) (табл. 4).  

Підвищення ГРІ асоційоване з кількістю нако-
пичених ліпідів у паренхімі органа, про що свідчить 
наявність прямої статистично достовірної сильної 
кореляції між ступенем стеатозу (за даними Steato-
test) та ГРІ (r=0,87; p<0,001). Кореляційної взаємо-
залежності між ГРІ та клініко-лабораторними пока-
зниками у ПЗО не було виявлено ((р>0,05).). Од-
нак, у пацієнтів із НАСП та НАСГ на тлі ожиріння 
зміни ехогенності печінки, зумовлені наявністю 
НАСП, різною мірою були асоційовані з антропоме-
тричними та лабораторними показниками. Прямий 
статистично достовірний зв’язок різної сили вста-
новлений між ГРІ та ІМТ (r=0,70; p<0,001), ОТ/ОС 
(r=0,71; p<0,001), АлАТ (r=0,32; p<0,05), ЛФ (r=0,37; 
p<0,05), ГГТ (r=0,29; p<0,05), вмістом ТГ у крові 
(r=0,54; p<0,001). Водночас, у хворих на НАСГ із 
ХХН матриця кореляційний зв’язків дещо змінила 
свою силу: прямий достовірний вищої сили взаємо-
зв’язок встановлений між ГРІ та ІМТ (r=0,75; 

p<0,001), ОТ/ОС (r=0,76; p<0,001), АлАТ (r=0,38; 
p<0,05), ЛФ (r=0,43; p<0,05), ГГТ (r=0,41; p<0,05), 
вмістом ТГ у крові (r=0,67; p<0,001). 

Для визначення діагностичної значущості ГРІ 
нами використано ROC-аналіз, згідно з яким зрос-
тання цього показника є ефективним маркером 
діагностики НАСГ, при якому AUROC для ГРІ ста-
новив 0,97 (95% ДІ 0,96–0,98; р<0,001). Порогове 
значення для ГРІ, при підвищенні якого діагносту-
вався НАСГ, розраховано на рівні >1,49, а чутли-
вість, специфічність, PPV та NPV відповідно стано-
вили 93,3%; 100%; 100% та 72,8%. Аналіз резуль-
татів діагностичного тесту для хворих із коморбід-
ним перебігом НАСГ та ХХН вказує на те, AUROC 
для ГРІ становила 0,99 (95% ДІ 0,98–1,0; р<0,001), 
також зросли чутливість та NPV відповідно до  
96,8% і 87,2% при розрахованому оптимальному 
пороговому значенні ГРІ >1,52. Для ГРІ відзначено 
помірне підвищення порогового значення пара-
лельно зі зростанням діагностичної цінності. Це є 
свідченням того, що підвищення ехогенності па-
ренхіми печінки є чутливим маркером УСГ-сигналу 
для детекції зростання ступеня стеатозу.  

Висновок. Таким чином, коморбідний перебіг 
НАСГ із ХХН характеризується вищим ступенем 
стеатозу печінки (гепато-ренальний індекс у 1,3 
рази вищий у порівнянні з групою хворих на НАСГ, 
p<0,05)), та вищим діагностичним порогом значень 
гепаторенального індексу, який у сильній взаємо-
залежності корелює зі ступенем стеатозу печінки, 
визначеним за Steato-test (r=0,87; p<0,001). 

Перспективою подальших досліджень у 
цьому напрямку є розробка способів профілактики 
та корекції встановлених змін у хворих залежно від 
форми неалкогольної жирової хвороби печінки за 
коморбідності із хронічною хворобою нирок.  

Таблиця 4 – Результати ультрасонографічного дослідження печінки хворих на неалкогольний стеатоз печінки 
та стеатогепатит залежно від наявності коморбідної ХХН, (M±m) 

Показники,  
од. вимір. ПЗО, n=30 

Групи обстежених хворих 

НАСП, n=32 НАСП, ХНН, n=110 НАСГ, n=52 НАСГ, ХНН, n=160 

Розмір правої частки 
печінки, мм 117,1±2,3 162,5±1,1 * 169,3±1,2 */** 171,6±1,3 */** 178,5±1,1 */**/***/# 

Розмір лівої частки 
печінки, мм 76,2±1,2 103,5±1,2 * 108,3±1,1 */** 110,1±1,2 */** 118,3±1,3 */**/***/# 

ГРІ, у.о. 1,13±0,07 1,83±0,01 * 2,55±0,01 */** 1,97 ±0,01 */** 2,81 ±0,01 */**/***/# 

Примітки: * – різниця вірогідна у порівнянні з показником у ПЗО (р<0,05); ** – різниця вірогідна у порівнянні з 
показником у хворих на НАСП (Р<0,05); *** – різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на НАСГ 
(Р<0,05); # – різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на НАСП із ХХН (Р<0,05). 
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УДК 616.36-091.8:[616.36-003.826:616.61-002.3:613.25] 
ОСОБЕНОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 
И СТЕАТОГЕПАТИТЕ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ НАЛИЧИЯ КОМОРБИДНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  
Хухлина О. С., Антонив А. А., Мандрик О. Є.,  
Ляхович О. Д., Косар Л. Ю.  
Резюме. Цель исследования – выяснение возможных изменений печени больных неалкогольным 

стеатозом печени и стеатогепатитом в зависимости от наличия коморбидной хронической болезни почек 
и ожирения. 

Обследовано 384 больных неалкогольной жировой болезнью печени: из которых 84 больных неалко-
гольной жировой болезнью печени с ожирением I степени (1 группа), которая содержала 2 подгруппы:  
32 больных неалкогольным стеатозом и 52 больных неалкогольным стеатогепатитом; 270 больных неал-
когольной жировой болезнью печени с коморбидным ожирением I степени и хронической болезнью почек 
I-III стадии (2 группа), в том числе 110 больных  неалкогольным стеатозом и 160 больных неалкогольным 
стеатогепатитом. Группу контроля составили 90 больных  хронической болезнью почек I-III стадии с нор-
мальной массой тела (3 группа). Средний возраст пациентов составил (45,8±3,81) лет. 

Исследование показало, что при коморбидности с хронической болезнью почек у больных неалко-
гольным стеатозом индекс стеатоза печени был в 3,5 раза выше, чем у практически здоровых людей  
(р <0,05), в то время как у больных неалкогольным  стеатогепатитом – в 4,6 раза выше (р <0,05), с нали-
чием достоверной разницы между группами (р <0,05). Анализ показателя NASH-test указывает на нали-
чие у больных неалкогольным стеатозом с хронической болезнью почек признаков метаболического син-
дрома с развитием вероятного (возможного) неалкогольного стеатогепатита (рост показателя в 2,6 раза, 
р <0,05).  

Таким образом, коморбидность течения неалкогольного стеатогепатита с хронической болезнью по-
чек характеризуется высокой степенью стеатоза печени (гепаторенальный индекс в 1,3 раза выше по 
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сравнению с группой больных  неалкогольным стеатогепатитом, p <0,05)), и выше диагностическим поро-
гом значений гепаторенального индекса, который значительно коррелирует со степенью стеатоза пече-
ни, определенным по Steato-test (r =0,87; p <0,001). 

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, хроническая болезнь почек, гепаторе-
нальный индекс.  
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The Features of the Nonalcoholic Steatosis and Steatohepatitis depending  
on the Presence of Comorbid Chronic Kidney Disease  
Khukhlina O. S., Antoniv A. A., Mandryk O. Ie.,  
Lyakhovich O. D., Kosar L. Yu. 
Abstract. The purpose of the study was to find out the likely changes in the liver of patients with non-

alcoholic liver steatosis and steatohepatitis depending on the presence of comorbid chronic kidney disease and 
obesity. 

Material and methods. 384 patients with non-alcoholic fatty liver disease were examined: 84 of them with 
non-alcoholic fatty liver disease with obesity of the I degree (1 group). This group contained 2 subgroups:  
32 patients with non-alcoholic steatosis and 52 patients with non-alcoholic steatohepatitis. Group 2 included  
270 patients with non-alcoholic fatty liver disease with comorbid obesity of the I degree and chronic kidney dis-
ease І-ІІІ stage, 110 of them were with non-alcoholic steatosis and 160 patients with non-alcoholic steatohepati-
tis. The control group consisted of 90 patients with chronic kidney disease of the І-ІІІ stage with normal body 
weight (group 3). The average age of patients was (45.8 ± 3.81) years. 

Results and discussion. The study showed that in the case of patients with chronic kidney disease, the in-
dex of steatosis in the liver was 3.5 times higher than in the practically healthy persons (p <0.05), whereas in 
patients with NASH it was 4.6 fold higher (p <0,05) with the presence of a probable difference between the 
groups (p <0,05). The analysis of the NASH-test indicates that metabolic syndrome with the development of 
probable (possible) non-alcoholic steatohepatitis (increase in the rate of 2.6 times, p <0.05) in patients with non-
alcoholic steatosis with chronic kidney disease.  

Conclusions. The comorbidity of non-alcoholic steatohepatitis with chronic kidney disease was character-
ized by a higher degree of liver steatosis (hepatorenal index 1.3 times higher than the group of patients with 
NASH, p <0.05), and the higher diagnostic threshold of values of the hepatotoxic index, which in strong interde-
pendence correlates with the degree of steatosis of the liver, determined by Steato-test (r = 0.87; p <0.001). 

The prospect of further research in this direction is development of methods for prevention and correction of 
established changes in patients depending on the form of non-alcoholic fatty liver disease for comorbidity with 
chronic kidney disease. 

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, chronic kidney disease, obesity, hepatorenal index. 
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The article deals with the question of the arterial 
hypertension grade influence on the levels of pro-
inflammatory interleukin-6 and adropin in hypertensive 
patients. Considering the relationship between hyper-
tension and obesity and diabetes mellitus type 2, it 
was important to determine the levels of inflammatory 
markers in patients with isolated hypertension and in 
patients with concomitant hypertension, obesity and 
diabetes, depending on the degree of blood pressure.  

The purpose of the work was to reveal an influ-
ence of the grade of arterial hypertension on inflam-
mation indicators depending on the presence of con-
comitant pathologists.  

Material and methods. The study involved 127 
patients with hypertension of stage II, 1-2nd degree, 
42% men, the average age was 61.9 ± 6.1 years. Pa-
tients were divided into groups depending on the de-
gree of hypertension: the first consisted of 68 patients 
with grade 1 arterial hypertension; the second, 59 
patients with grade II hypertension, each group being 
divided into 3 subgroups: the 1st – with isolated course 
of hypertension, the 2nd – combination of hypertension 
with obesity, and the 3rd – polymorbid hypertensive 
patients with obesity and type 2 diabetes. 

Results and discussion. The study results showed 
that there is a general pattern for all groups in the 
form of elevated levels of pro-inflammatory interleukin-
6 in patients with hypertension compared to control. At 
the same time, the difference when comparing control 
and isolated course of hypertension of I grade was 
unreliable (p>0.05). In the group of patients with iso-
lated arterial hypertension, the level of adropin in pa-
tients with II grade of hypertension was significantly 
lower than the control group, but was not significant in 
case of comparison I grade with control group 
(p>0.05). In patients with both grades I and II hyper-
tension when combined with diabetes mellitus and 
obesity, difference of adropin levels achieved the val-
ues of reliability compared to control group (p<0.01). 
There were no statistically significant differences in 
the levels of interleukin-6 and adropin between grade I 
and II of arterial hypertension, except for the group of 
patients with isolated hypertension, where this differ-
ence turned out to be significant (p <0.05). 

Conclusions. The degree of increase in hyperten-
sion affects the concentrations of adropin and inter-
leukin-6, and this effect is more pronounced in an iso-
lated course of hypertension, while in patients with 
arterial hypertension in combination with diabetes and 
obesity, this effect is not so significant. This difference 
may be determined by the additional potentiation ef-
fect of obesity and diabetes on inflammatory markers. 

Keywords: inflammation, arterial hypertension, 
obesity, diabetes mellitus, adropin. 

 
The work interrelation with scientific pro-

grams, plans, themes. This research is a fragment of 
the scientific work of the department of internal and 
occupational diseases of the KhNMU "Improvement of 
the cardiovascular risk assessment for patients with 
chronic obstructive pulmonary disease", state registra-
tion № 0116U004989. 

Inroduction. A variety of modern data confirms 
links of inflammation with hypertension [3, 15]. The 
relationship between obesity and arterial hypertension 
is considered to be causal relationships, due to the 
potential two-way relationship between high blood 
pressure and obesity [6].  

Nowadays studies confirm the fact that obesity is 
considered highly associated with low-grade inflamma-
tion. Fatty tissue plays an important role as an endo-
crine organ, expressing cytokines: IL-1, IL-6, TNFα, 
leptin, resistin. Adipocytes by producing these peptides 
lead to the chronic inflammation, which diverges from 
usual type of inflammation due to the absence of typical 
signs of inflammation, but it is similar due to the same 
disorders caused by typical inflammation mediators [2]. 

Obesity can be the reason of a pro-inflammatory 
condition through the rising levels of inflammatory 
peptides: interleukins, and diminishing of adiponectin. 
Obese patients have increased IL-6 that effect the 
liver to produce CRP. At the same time, obesity re-
duces adiponectin concentration. Moreover, the in-
flammation causes vascular and endothelial dysfunc-
tion through depression nitric oxide and increased 
oxidative stress. Moreover, oxidative stress together 
with inflammation instigates hypertension, atheroscle-
rosis, and metabolic disorders [7].  
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Interleukin-10 is considered to be a major anti-
inflammatory cytokine synthesized by activated T-
helper type 2 (Th2), basophils, oversaturated cells, 
and switching B-lymphocytes to IgE production. It in-
hibits the synthesis of activated monocytes of proin-
flammatory cytokines - TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, sup-
presses IL-2, and therethrough enhances anti-
inflammatory response. The genes of these ILs are 
located in one cluster on the chromosomal site 5q24-
31, which is adhered with atopic inflammation that 
was repeatedly shown [8].  

Recent studies of insulin resistance suggest that 
some peptides (e.g. irisin, vaspin, vsfatin, adropin) are 
secreted by several tissues (muscle, liver, and adi-
pose tissue) regulating lipid and carbohydrate me-
tabolism in key insulin-targeting tissues. [5,11,16]. 
Adropin is important for energy homeostasis, lipid me-
tabolism and maintains insulin sensitivity [12]. Kumar 
et al. showed that adropin protected from obesity-
related hyperinsulinemia and hepatostathosis by regu-
lating lipids and glucose metabolism [12].  

Actually, recent investigations expanded our 
knowledge of the mechanisms supporting the energy 
homeostasis by adropin, but many issues remain un-
resolved. This situation makes us review traditional 
diagnosis considering the new information, in particu-
lar on adropin, due to accumulated data about the last 
one.  

The purpose of the study was to compare the 
levels of inflammatory interleukin-6 and adropin in 
hypertensive obese patients with diabetes mellitus 
2 type according to the grade of hypertension.  

Material and methods. 127 patients with arterial 
hypertension were examined, which were divided into 
2 groups according to the level of blood pressure 
level. The first group consisted of 68 patients with 
arterial hypertension II stage 1 degree (less than 
160 mm Hg.), which included patients with isolated 
AH – 24 patients, with hypertension and obesity – 
21 patients and with hypertension, diabetes and obe-
sity – 23 patients. The second group (SBP over 
160 mm Hg.) included 59 patients who were diag-
nosed with arterial hypertension of II stage 2 degree, 
which also were divided into 3 subgroups: the first 
subgroup had 23 patients with isolated hypertension, 
the 2nd subgroup included 19 patients with obesity, 
and the 3rd one encompassed 17 patients with hyper-
tension and with diabetes and obesity. The average 
age of the subjects was 61.9 ± 6.1 years, males were 
42%. The mean values of systolic blood pressure 
(SBP) in the examined patients were 163.5 ± 7.9 mm 
Hg, and the mean diastolic blood pressure (DBP) was 
95.3 ± 4.9 mm Hg. The heart rate (HR) was 85.9 ± 7.9 
beats per minute. Chronic heart failure was not severe 
than II class NYHA. The study also included 20 peo-

ple without signs of hypertension, diabetes and obe-
sity (heart rate was not beyond the norm) as a control 
group (their average age was 51.5 years, 40 to 
59 years, men were 12, women – 8). All enrolled pa-
tients signed patient informed consent, the study con-
ducted in accordance to the Helsinki Declaration of 
the World Medical Association, the Statute of the 
Ukrainian Bioethics Association, the standard provi-
sions on ethics of the Ministry of Health of Ukraine No. 
66 dated February 13, 2006. 

The groups were matched by sex, age, severity of 
the clinical condition, concomitant pathology. A statis-
tical analysis was done with help of Statistica 8.0 soft-
ware, as the distribution was close to the normal para-
metric methods were used, and results are presented 
as M±m. 

Results and discussion. There is a general pat-
tern for all groups in the form of increased levels of 
proinflammatory IL-6 in all hypertensive patients com-
pared with the control. At the same time, this differ-
ence did not reach reliability when comparing the con-
trol and the isolated course of hypertension of I grade 
(р>0.05). Analysis of the interleukins concentrations 
showed significant increasing its levels in patients with 
isolated arterial hypertension II grade and in the 
groups when combined with obesity and the group 
with combination of obesity and diabetes mellitus 2 
type compared with the control group (p>0.05). 

In a combined course of hypertension with obesity 
and in a group with comorbidity of hypertension with 
obesity and diabetes, there was the most marked in-
creasing of IL-6 compared to control (p<0.01). Signifi-
cant differences between I grade and II grade of hy-
pertension were not found, except the group of pa-
tients with only hypertension where this difference 
reached the value of statistical significance (p<0.05). 

This indicates a subclinical course of inflammation 
in patients with arterial hypertension combined with 
obesity. When combined with both obesity and diabe-
tes, inflammation became more valuable. 

Obviously, such a process can be considered as 
a consequence of obesity, accompanied by the action 
of intermediate toxic substances, products of metabo-
lism of fatty acids and proliferation of cells of the 
macrophage type in adipose tissue [10] (Figure). 

In the group of patients with isolated arterial hy-
pertension, the level of adropin in patients with II 
grade of hypertension was significantly lower than the 
control group, but did not reach the values of reliability 
in case of 1 grade compared with controls (p>0.05). 
Adropin decreased significantly in the group of pa-
tients with combination of hypertension I and II grades 
and obesity in comparison with controls (p<0.05). In 
patients with both grades I and II of hypertension 
when combined with diabetes mellitus and obesity, 
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difference of adropin levels also achieved the values 
of reliability compared to control group (p<0.01).  

In the group of patients with isolated hypertension 
diminished adropin level in II grade compared to I 
grade was significant (p<0.05), but in the rest of 
groups with comorbidity – combined with obesity and 
in combination with both obesity and diabetes mellitus 
2 type – significant differences between the grades of 
hypertension was not noted (p>0.05). 

To some extent, our findings correlate with the 
Gulen’s investigation. Gulen showed that the adropin 
levels did not differ significantly between the patients 
with or without target organ damage, and at the same 
time adropin was reliably increased in normotensive 
patients compared to hypertensive ones (p<0.001) [9]. 

The work of Bolayir found a significant link be-
tween night-time blood pressure and adropin, hsCRP 
levels. They suggested that low adropin level in non-
dipper hypertensive patients correlates with elongated 
influence of increased blood pressure [1]. 

Adoprin, by increasing the level of eNOS, is in-
volved in endothelial function and inhibition of athero-
sclerosis [14]. This peptide may be an important, unfa-
vorable component of cardiometabolic disease. This 
thesis was confirmed by Yu et al. clinical studies [17]. 
They found that patients with stable ischemic heart 
disease had lower serum adropin concentrations com-
pared with the corresponding control group, and pa-
tients with myocardial infarction had lower adropin 
concentrations than those with persistent coronary 
heart disease.  

Demircelik et al. [4] showed that serum adropine 
had lower levels in patients with late SVG occlusion 
compared to the control group with SVG patent. They 

concluded that circulating levels of adropin might be 
the new marker of occlusion of SVG. CAD is often 
associated with insulin resistance and T2DM. How-
ever, it is unclear whether there is a coexistence of 
CAD and T2DM, which are potentially reducing the 
levels of adropin. 

Adipose tissue secretes matter adipokines, which 
lead to a variety of metabolic effects. They affect the 
functions and system of the organism in the brain, 
liver, muscle, endothelium, immune system. Inflam-
matory disorders in hypertension can be considered to 
be an important factor determining the origin and 
course of the disease, and the cause of its deteriora-
tion, development and progression of hypertension. 
Mechanisms of inflammatory effects can have immu-
nological and hemodynamic, intoxicative and genetic 
basis. 

Mechanisms of immunological disorders that 
damage the tissue are hypercoagulation due to the 
violation of the regulatory function of procoagulants, 
the activation of β-lipidocytes and complement, there-
fore leads to the formation of immune complexes, as 
well as the formation of proinflammatory cytokines 
[13]. 

Conclusions. Levels of interleukins 6 in patients 
with isolated arterial hypertension were elevated com-
pared to the control group, meanwhile when hyperten-
sion was combined with obesity and in comorbidity 
with diabetes and obesity, such difference was more 
perceivable. 

The degree of hypertension influence on the 
adropin and interleukin concentrations, and this influ-
ence was more pronounced in case of isolated course 
of hypertension, but in hypertensive patients com-
bined with diabetes and obesity this influence was not 
so considerable. Such difference is possibly deter-
mined by additional potentiating action of obesity and 
diabetes on the inflammatory markers. The changes 
of inflammatory agents and novel signaling peptides 
are important in understanding of progressing of hy-
pertension course and can help to find new diagnostic 
and therapeutic approaches in patients with comorbid-
ity, but further investigations are needed.  

Prospects for further research reside in a 
deeper study of various new and well-studied pro-
inflammatory and anti-inflammatory agents in hyper-
tensive patients with comorbidity. 

Fig. Levels of adropin and interleykin-6 in dependance  
of hypertension grade 
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УДК [616.379-008.64-056.257-002]-078:577.17.083.185:616.12-008.331.1 
ВПЛИВ СТУПЕНЯ ГІПЕРТОНІЇ НА ЗАПАЛЕННЯ І РІВЕНЬ АДРОПІНУ  
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ З ОЖИРІННЯМ 
Шелест Б. О. 
Резюме. В роботі розглядається оцінка впливу ступеня артеріальної гіпертензії на рівні прозапально-

го інтерлейкіну-6 і адропіну. Виходячи з даннях про взаємозв'язок гіпертензії з ожирінням і цукровим діа-
бетом 2 типу, уявлялося важливим визначити рівні запальних маркерів у хворих з ізольованим перебігом 
гіпертензією і у пацієнтів з поєднаним перебігом гіпертонії, ожиріння та цукрового діабету в залежності від 
підвищення артеріального тиску. Дана робота дозволила виявити відмінність в рівні впливу гіпертензії на 
показники запалення в залежності від наявності супутньої патології.  

У дослідженні взяли участь 127 хворих з артеріальною гіпертензією II стадії, 1-2-го ступеня, 42% чо-
ловіків, середній вік склав 61.9 ± 6.1 років. Хворі були розділені на групи в залежності від ступеня АГ: пер-
шу склали 68 пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1 ступеня; другу – 59 хворих з ІІ ступенем АГ, при 
цьому кожна група розбивалася на 3 підгрупи: 1 – з ізольованим перебігом АГ, 2 поєднання АГ з ожирін-
ням і 3 поліморбідних гіпертензивні пацієнти з ожирінням і цукровим діабетом 2 типу.  

У дослідженні показано, що існує загальна тенденція у гіпертензивних пацієнтів з усіх груп у вигляді 
підвищених рівнів прозапального інтерлейкіна-6 порівняно з контролем. У групі пацієнтів з ізольованим 
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перебігом артеріальної гіпертензії II-го ступеня рівень адропіну виявився значно нижчим значень конт-
рольної групи, але при порівнянні гіпертензії I ступеня з контролем різниця в концентрації адропіну не 
досягнула статистичної значущості (p> 0,05). Було встановлено, що cтатистично значущих відмінностей в 
рівнях інтерлейкіну-6 і адропіна між I і II ступенем артеріальної гіпертонії виявлено не було, за винятком 
групи пацієнтів з ізольованою АГ, де ця різниця досягла статистичної значущості (p<0,05). 

Ступінь гіпертонії впливає на концентрації адропіна і інтерлейкіну-6, причому цей вплив більш вира-
жений при ізольованому перебігу гіпертонії, при цьому у пацієнтів з артеріальною гіпертонією в поєднанні 
з діабетом і ожирінням цей вплив стає менш значним.  

Ключові слова: запалення, артеріальна гіпертензія, ожиріння, цукровий діабет, адропін. 
 
УДК [616.379-008.64-056.257-002]-078:577.17.083.185:616.12-008.331.1 
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ГИПЕРТОНИИ НА ВОСПАЛЕНИЕ И УРОВЕНЬ АДРОПИНА  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ОЖИРЕНИЕМ 
Шелест Б. А.  
Резюме. Современные данные свидетельствуют о взаимосвязи гипертензии с ожирением и сахар-

ным диабетом 2 типа. Целью работы было определить различие в уровне влияния артериальной гипер-
тензии на показатели воспаления в зависимости от наличия сопутствующей патологии.  

В исследовании приняли участие 127 больных с артериальной гипертензией II стадии, 1-2-й степени, 
42% мужчин средний возраст составил 61,9 ± 6,1 лет. Больные были разделены на группы в зависимости 
от степени АГ: первую составили 68 пациентов с артериальной гипертензией 1 степени; вторую – 59 
больных со ІІ степенью АГ, при этом каждая группа разбивалась на 3 подгруппы:1 – с изолированным 
течением АГ, 2 – сочетание АГ с ожирением и 3 – полиморбидные гипертензивные пациенты с ожирени-
ем и сахарным диабетом 2 типа.  

В исследовании показано, что существует общая тенденция для гипертензивных пациентов из всех 
групп в виде повышенных уровней провоспалительного интерлейкина-6 по сравнению с контролем. В 
группе пациентов с изолированной артериальной гипертензией II степени уровень адропина был значи-
тельно ниже, чем в контрольной группе, при этом разница не достигала статистической значимости в 
случае сравнения I степени гипертензии с контролем (p>0,05). Было установлено что статистически зна-
чимых различий в уровнях интерлейкина-6 и адропина между I и II степенью артериальной гипертонии 
обнаружено не было, за исключением группы пациентов с изолированной АГ, где эта разница оказалась 
значимой (p<0,05). Степень повышения артериальной гипертензии оказывает воздействие на концентра-
ции адропина и интерлейкина-6, причем это влияние более выражено при изолированном течении гипер-
тонии, при этом у пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с диабетом и ожирением это влия-
ние не столь значительно. 

Ключевые слова: воспаление, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, адропин. 
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Проблема діагностики та лікування гастроезо-
фагеальної рефлюксної хвороби останнім часом 
привертає до себе увагу лікарів різних країн світу у 
зв’язку з ростом її поширеності, особливо у хворих 
похилого віку, широким спектром скарг екстраезо-
фагеального характеру, розвитком серйозних 
ускладнень. 

Метою роботи було за допомогою модифіко-
ваного опитувальника GERD-Q вивчити пошире-
ність респіраторних екстраезофагеальних симпто-
мів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 
хворих похилого віку.  

Дослідження проведене шляхом анкетування 
хворих, даних езофагогастродуоденоскопії та спіро-
метрії. Типові та респіраторні екстраезофагеальні 
симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хворо-
би верифікували за допомогою модифікованого 
опитувальника GERD-Q (10 питань 0-3 бали за кож-
не). Додатково опитували щодо харчової поведінки, 
тютюнопаління, вживання кави та алкоголю. За до-
помогою модифікованого опитувальника GERD-Q 
оцінено ефективність антисекреторної терапії інгібі-
тором протонної помпи омепразолом 40 мг/д на 
симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хворо-
би через 7 днів та 1 місяць від початку лікування. 

Обстежено 60 хворих із типовими для гастрое-
зофагеальної рефлюксної хвороби скаргами (38 
жінок, 22 чоловіка), середній вік 65,5±7,4 років. У 
75% хворих виявлено наявність респіраторні екст-
раезофагеальні симптоми гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби (25% – «нижній» тип, 50% – 
«верхній»). За допомогою езофагогастродуоденос-
копії гастроезофагеальну рефлюксну хворобу без 
езофагіту виявлено в 73,3% хворих із респіраторні 
екстраезофагеальні симптоми гастроезофагеаль-
ної рефлюксної хвороби, наявність езофагіту І-ІІ 
стадії – у 26,7% хворих. Ознаки бронхообструктив-
ного синдрому за даними спірометрії виявлено у 
18,2% хворих із гастроезофагеальною рефлюкс-

ною хворобою без езофагіту та у 44,5% хворих на 
гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із езофа-
гітом. Виразність бронхообструктивного синдрому 
прямо корелювала з тривалістю гастроезофагеа-
льної рефлюксної хвороби, наявністю шкідливих 
звичок. Згідно результатів, отриманих по модифі-
кованому опитувальнику GERD-Q, сума балів у 
хворих із респіраторними екстраезофагеальними 
симптомами гастроезофагеальної рефлюксної хво-
роби без езофагіту в середньому складала 
15,25±,2,15, у хворих із респіраторними екстраезо-
фагеальними симптомами гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби із езофагітом – 21,82±4,14. 
Оцінка результатів лікування по модифікованому 
опитувальнику GERD-Q виявила вірогідну позитив-
ну динаміку у зменшенні суми балів за шкалою че-
рез 1 тиждень до 12,61±2,12 у хворих із респіратор-
ними екстраезофагеальними симптомами гастрое-
зофагеальної рефлюксної хвороби без езофагіту та 
до 18,32±3,11 у хворих із респіраторними екстрае-
зофагеальними симптомами гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби із езофагітом. Через 4 тижні 
суми балів за модифікованим опитувальником  
GERD-Q були 6,58±1,76 та 8,64±2,34 відповідно.  

Таким чином, у хворих похилого віку частота 
респіраторних екстраезофагеальних симптомів 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби збільшу-
ється у порівнянні із загальною популяцією. Важ-
кість проявів респіраторних екстраезофагеальних 
симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хворо-
би («нижній» тип, бронхообструктивний синдром) 
корелює із прогресуванням гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби, розвитком езофагіту, непра-
вильним способом життя. Лікування омепразолом 
протягом 4 тижнів було ефективним в усіх хворих за 
даними модифікованого опитувальника GERD-Q. 
Враховуючи неповне зникнення респіраторних екс-
траезофагеальних симптомів гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби, хворим рекомендовано  
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продовження призначеної терапії до 8 тижнів та 
модифікацію способу життя.  

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюк-
сна хвороба, респіраторні екстраезофагеальні сим-
птоми, опитувальник GERD-Q, діагностика, ліку-
вання. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота є фрагментом 
НДР «Особливості коморбідного перебігу захворю-
вань внутрішніх органів: чинники ризику, механізми 
розвитку та взаємообтяження, фармакотерапія»  
№ держ. реєстрації 0114U002475. 

Вступ. Проблема діагностики та лікування гас-
троезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) 
останнім часом привертає до себе увагу лікарів 
різних країн світу у зв’язку з ростом поширеності 
ГЕРХ, особливо у хворих похилого віку, широким 
спектром скарг екстраезофагеального характеру, 
розвитком серйозних ускладнень [1, 2, 3]. Епідеміо-
логічні дані свідчать, що захворюваність на ГЕРХ в 
Україні становить більше 11%, а розповсюдженість 
зростає зі збільшенням віку пацієнтів, що призво-
дить до зміни структури клінічної картини хвороби 
та домінування позастравохідних проявів захворю-
вання (некардіального болю за грудиною, перебоїв 
у роботі серця, хронічного сухого кашлю). Саме 
тому у людей похилого віку ГЕРХ представляє со-
бою не тільки окрему гастроентерологічну пробле-
му, а і фактор ускладнення діагностики та лікуван-
ня ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертен-
зії, порушень серцевого ритму, хронічних обструк-
тивних захворювань легень, бронхіальної астми 
тощо [4]. 

Збільшення поширеності ГЕРХ у людей похи-
лого віку пов’язано зі зростанням кількості факторів 
розвитку гастроезофагеального рефлюксу за раху-
нок збільшення маси тіла хворих, підвищення тиску 
в абдомінальній порожнині, ослаблення моторики 
стравоходу і зменшення тонусу нижнього страво-
хідного сфінктера, збільшення частоти діафраг-
мальної кили, ослаблення захисних властивостей 
епітелію, зменшення кількості слини і вмісту в ній 
бікарбонатів, прийому медикаментів, які збільшу-
ють ризик гастроезофагеального рефлюксу (анти-
гіпертензивні, нітрати, нестероїдні протизапальні 
препарати, ацетилсаліцилова кислота) [4, 5]. 

Позастравохідні симптоми ГЕРХ проявляються 
у вигляді кардіальних, респіраторних, отоларинго-
логічних та стоматологічних «масок», що, на фоні 
зменшення частоти та інтенсивності типових проя-
вів, ускладнює діагностику та лікування таких хво-
рих [2, 6]. 

Ще однією стороною проблеми стає застосу-
вання інвазивних методів верифікації діагнозу 

ГЕРХ у хворих похилого віку [7, 8]. Добовий рН-
моніторинг, езофагеальна манометрія та інші ме-
тоди, залишаючись «золотим стандартом» діагнос-
тики, мають деякі обмеження та протипоказання у 
літніх людей. Тому розробка та впровадження неін-
вазивних діагностичних засобів (опитувальники 
тощо) є актуальним та перспективним шляхом діаг-
ностики ГЕРХ, особливо у людей похилого віку та 
при домінуванні позастравохідних симптомів цього 
захворювання [4, 5, 9]. 

Мета роботи. За допомогою модифікованого 
опитувальника (МО) GERD-Q вивчити поширеність 
респіраторних екстраезофагеальних симптомів 
ГЕРХ у хворих похилого віку.  

Матеріал та методи дослідження. Під спосте-
реженням знаходилося 60 хворих із типовими для 
ГЕРХ скаргами (38 жінок, 22 чоловіка), середній вік 
65,5±7,4 років, які не палять, не приймають інгібіто-
ри ангіотензинперетворюючого ферменту та мають 
нормальну рентгенологічну картину легень. Крите-
рієм виключення із дослідження була наявність 
діагностованої бронхіальної астми, ХОЗЛ, інших 
гострих та хронічних захворювань бронхо-
легеневої системи. Дослідження проведене шля-
хом добровільного анкетування хворих, даних езо-
фагогастродуоденоскопії (ЕФГДС) та спірометрії.  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», 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, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Модифікований опитувальник (МО GERD-Q) 
розроблений на базі стандартної анкети GERD-Q, 
яка широко застосовується в усьому світі для пер-
винної діагностики ГЕРХ (табл. 1) [7, 8, 9, 10]. 

Згідно рекомендаціям до застосування цієї ан-
кети, печія і регургітація – свідчать на користь діаг-
нозу ГЕРХ (характеристики ГЕРХ за Монреальсь-
ким визначенням); нудота і епігастральний біль – 
прояви, що ставлять діагноз ГЕРХ під сумнів, та-
кож окремо оцінюється вплив наявних ознак захво-
рювання на якість життя хворих (питання 5 та 6) 
[11, 12, 13]. 

Для досягнення мети дослідження була прове-
дена модифікація стандартного опитувальника із 
додаванням спеціальних питань щодо наявності 
респіраторних екстраезофагеальних симптомів 
(РЕЕС) ГЕРХ (табл. 2). Типові та РЕЕС ГЕРХ вери-
фікували за допомогою МО GERD-Q (10 питань  
0–3 бали за кожне).  
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Після заповнення хворими анкети проводили 
сумарну оцінку виразності проявів у балах, а також 
наявність «верхнього» чи «нижнього» типу РЕЕС. 
Критерієм наявності ГЕРХ була кількість балів ≥ 8 
(група питань А+D), виникнення «верхнього» типу 
РЕЕС – ≥6 (група питань В), «нижнього» типу – ≥6 
(група питань С). 

Вплив наявних ознак на якість життя хворих 
оцінювали за групою D питань у МО GERD-Q. До-
датково опитували хворих щодо харчової поведін-
ки, тютюнопаління, вживання кави та алкоголю 
(табл. 3).  

Наявність та виразність рефлюкс-езофагіту 
оцінювали за допомогою результатів ЕГДС на  

Таблиця 1 – Стандартна Анкета опитувальник при ГЕРХ – GERD-Q 

Питання 0 днів 1 день 2–3 дні 4–7 днів 

Як часто у вас виникає печія? 0 1 2 3 

Як часто Ви відчуваєте закидання їжі чи рідини у глотку чи рот? 0 1 2 3 

Як часто у Вас виникає біль у верхній частині живота? 3 2 1 0 

Як часто у Вас виникає нудота? 3 2 1 0 

Як часто у Вас виникає порушення сну у зв’язку із печією та регургітацією? 0 1 2 3 

Як часто Ви застосовуєте ліки для лікування печії чи регургітації 
(антациди чи препарати, які Вам порекомендував лікар)? 0 1 2 3 

Таблиця 2 – Модифікований опитувальник при ГЕРХ – МО GERD-Q 

Група Питання 0 днів 1 день 2–3 дні 4–7 днів 

А 
Як часто у вас виникає печія? 0 1 2 3 

Як часто Ви відчуваєте закидання їжі чи рідини у глотку чи рот? 0 1 2 3 

В 

Як часто у Вас виникає охриплість голосу? 0 1 2 3 

Як часто Ви помічаєте покахикування? 0 1 2 3 

Як часто у Вас виникає відчуття підвищеного слизоутворення у 
горлі? 0 1 2 3 

С 

Як часто Вас турбує кашель (особливо в нічний час, або після 
прийому їжі) ? 0 1 2 3 

Як часто Вас турбує задишка із утрудненим видихом, особливо 
після прийому їжі? 0 1 2 3 

Як часто у Вас виникає нічне хропіння із паузами в диханні? 0 1 2 3 

D 

Як часто у Вас виникає порушення сну у зв’язку із печією та регу-
ргітацією? 0 1 2 3 

Як часто Ви застосовуєте ліки для лікування печії чи регургітації 
(антациди чи препарати, які Вам порекомендував лікар)? 0 1 2 3 

Таблиця 3 – Результати проведеного опитування за МО GERD-Q 

Група Питання Хворі (n=60; %) Бали (M±m) 

А 
Як часто у вас виникає печія? 60 (100%) 2,61±0,16 

Як часто Ви відчуваєте закидання їжі чи рідини у глотку чи рот? 56 (93,3%) 2,82±0,23 

В 

Як часто у Вас виникає охриплість голосу? 26 (43,3%) 2,33±0,32 

Як часто Ви помічаєте покахикування? 28 (46,7%) 2,13±0,18 

Як часто у Вас виникає відчуття підвищеного слизоутворення у горлі? 30 (50%) 1,86±0,38 

С 

Як часто Вас турбує кашель (особливо в нічний час, або після прийо-
му їжі) ? 32 (53,3%) 2,34±0,11 

Як часто Вас турбує задишка із утрудненим видихом, особливо після 
прийому їжі? 15 (25%) 1,92±0,21 

Як часто у Вас виникає нічне хропіння із паузами в диханні? 18 (30,0%) 2,83±0,15 

D 

Як часто у Вас виникає порушення сну у зв’язку із печією та регургіта-
цією? 42 (70,0%) 2,25±0,21 

Як часто Ви застосовуєте ліки для лікування печії чи регургітації 
(антациди чи препарати, які Вам порекомендував лікар)? 46 (76,7%) 1,78±0,19 
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початку дослідження. Об’єктивізацію наявності 
бронхообструктивного синдрому (БОС) проводили 
шляхом комп’ютерної спірометрії спірометром 
«Spirobank» (MIR, Італія).  

За допомогою МО GERD-Q оцінювали ефекти-
вність антисекреторної терапії ІПП омепразолом 
40 мг/д на симптоми ГЕРХ через 7 днів та 1 місяць 
від початку лікування. Критеріям виключення із 
дослідження була наявність діагностованої бронхі-
альної астми, ХОЗЛ, інших гострих та хронічних 
захворювань бронхо-легеневої системи. 

Статистичний аналіз проведений за допомогою 
пакета прикладних програм IBMR SPSSR Statistics. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У всіх обстежених хворих (100%) виявлено наяв-
ність типових ознак ГЕРХ (трупа питань А). У 45 
хворих (75%) виявлено наявність РЕЕС ГЕРХ  
(25% – «нижній» тип, 50% – «верхній»).  

Дані літератури свідчать, що клінічна маніфес-
тація респіраторних ознак при ГЕРХ виникає, по-
перше, внаслідок прямої аспірації шлункового вміс-
ту, по-друге, за механізмом рефлекторних зв’язків 
(рефлюксат, що подразнює рецептори стравоходу, 
активує ваго-вагальний рефлекс, що призводить 
до бронхоспазму) [5, 13]. Також «невмотивований» 
хронічний кашель може бути зумовлений ГЕРХ. 
Механізм виникнення хронічного кашлю при ГЕРХ 
полягає в подразненні рецепторів ларингеальних і 
трахеобронхіальних шляхів, стравоходу по афере-
нтних шляхах (вагусним, глоссофаренгіальним, 
френікусним), які досягають кашльового центру, де 
збудження з’єднується із центром, що контролює 
дихання. По еферентних шляхах (n. frenicus, спин-
номозкові нерви та нерви бронхіального дерева) 
збудження досягає м’язів: скелетних, дихальних, 
діафрагми, бронхів, глотки [2, 14]. 

Середня сума балів у хворих із ГЕРХ без РЕЕС 
склала 8,23±1,12, у хворих із «верхнім» типом  
РЕЕС – 16,51±2,51, у хворих із «нижнім» типом – 
19,21±2,17. Причому, вірогідне (р≤0,05) збільшення 
кількості балів за опитувальником у хворих із 
«нижнім» типом РЕЕС було отримано за рахунок 
більш виразного негативного впливу вказаних сим-
птомів на якість життя (група питань С). Також дані 
літератури свідчать, що клінічна картина ГЕРХ, 
представлена позастравохідною симптоматикою, 
або так званими «масками» ГЕРХ нерідко призво-
дить до несвоєчасної постановки діагнозу і стає 

причиною невірного вибору тактики лікування  
та значного погіршення якості життя хворих [1, 3, 
15]. 

За допомогою ЕФГДС відсутність ендоскопіч-
них ознак езофагіту виявлено в 33 (73,3%) хворих 
із РЕЕС ГЕРХ, наявність езофагіту І-ІІ стадії – у 12 
(26,7%) хворих; килу стравоходу діагностовано у 
16 (49,5%) хворих із РЕЕС ГЕРХ без езофагіту та у 
8 (75%) хворих із езофагітом. За даними багатьох 
авторів, ЕГДС дозволяє визначити тяжкість реф-
люкс-езофагіту і наявність ускладнень. При скаргах 
на часту печію вона нерідко виявляє ознаки реф-
люкс-езофагіту (ендоскопічно позитивна ГЕРХ): 
гіперемія і рихлість слизової оболонки (катараль-
ний езофагіт), ерозії та виразки (ерозивний езофа-
гіт різного ступеня тяжкості). Однак досить часто 
навіть при вираженій клінічній симптоматиці ендос-
копічні ознаки езофагіту відсутні (ендоскопічно не-
гативна ГЕРХ) [3, 5].  

Ознаки бронхообструктивного синдрому (БОС) 
за даними спірометрії виявлено у 6 (18,2%) хворих 
із ГЕРХ без езофагіту та у 6 (44,5%) хворих на 
ГЕРХ із езофагітом. Виразність БОС прямо коре-
лювала з тривалістю ГЕРХ, наявністю шкідливих 
звичок.  

Згідно результатів, отриманих по МО GERD-Q, 
сума балів у хворих із РЕЕС ГЕРХ без езофагіту в 
середньому складала 15,25±,2,15, у хворих із  
РЕЕС ГЕРХ із езофагітом – 21,82±4,14 балів та 
вірогідно перевищувала (р≤0,05) середній показник 
хворих на ГЕРХ без ендоскопічних ознак езофагіту.  

Інгібітори протонної помпи (ІПП) є найпотужні-
шими блокаторами шлункової секреції. Одноразо-
вий прийом 40 мг омепразолу повністю блокує 
утворення хлористоводневої кислоти на 24 години. 
У літературі представлені дані ендоскопічного кон-
тролю стану слизової стравоходу при прийомі ІПП: 
після 4 тижнів лікування омепразолом рубцювання 
ерозивно-виразкових уражень стравоходу відбува-
ється в 75%, а після 8 тижнів – у 89% випадків  
[4, 8, 12, 16]. Оцінка результатів лікування омепра-
золом у дозі 40 мг на добу по МО GERD-Q виявила 
вірогідну позитивну динаміку у зменшенні суми 
балів за опитувальником через 1 тиждень до 
12,61±2,12 у хворих із РЕЕС ГЕРХ без езофагіту та 
до 18,32±3,11 у хворих із РЕЕС ГЕРХ із езофагі-
том. Через 4 тижні суми балів за МО GERD-Q були 
6,58±1,76 та 8,64±2,34 відповідно (табл. 4).  

Таблиця 4 – Оцінка впливу проведеного лікування 

Хворі на РЕЕС ГЕРХ До лікування, бали Через 1 тиждень, бали Через 4 тижні, бали 

РЕЕС без езофагіту 15,25±,2,15 12,61±2,12 6,58±1,76* 

РЕЕС із езофагітом 21,82±4,14 18,32±3,11 8,64±2,34* 

Примітка: * - різниця показників до лікування та після 4 тижнів вірогідна (р≤0,05). 
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Висновки. У хворих похилого віку частота РЕ-
ЕС ГЕРХ збільшується у порівнянні із загальною 
популяцією, що обумовлено рядом фізіологічних та 
патофізіологічних факторів. У більшості (75%) хво-
рих наявні екстраезофагеальні, зокрема респірато-
рні симптоми ГЕРХ. Важкість проявів РЕЕС ГЕРХ 
(«нижній» тип, БОС) корелює із прогресуванням 
ГЕРХ, розвитком езофагіту, наявністю діафрагма-
льної кили, неправильним способом життя. Неінва-
зивна діагностика ГЕРХ та моніторинг ефективнос-
ті лікування за допомогою модифікованого опиту-
вальника GERD-Q є достатньо ефективними та 
може бути застосована у загальній терапевтичній 
практиці. Лікування омепразолом протягом 4 тиж-

нів було ефективним в усіх хворих за даними  
МО GERD-Q. Враховуючи неповне зникнення  
РЕЕС ГЕРХ, хворим рекомендовано продовження 
призначеної терапії до 8 тижнів та модифікацію 
способу життя.  

Перспективи подальших досліджень. Урахо-
вуючи отримані нами результати та дані літерату-
ри доцільно в подальшому поглиблено вивчити 
особливості інших позастравохідних проявів ГЕРХ, 
розробити спеціалізовані опитувальники для ефек-
тивної та своєчасної діагностики та оптимізації па-
тогенетичної корекції цього захворювання, особли-
во у хворих похилого віку, на стаціонарному та ам-
булаторному етапах лікування. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  
РЕСПИРАТОРНЫХ ЭСКТРАЭЗОФАГЕАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ  
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
Шупер В. А., Шупер С. В, Рыкова Ю. А.,  
Трефаненко И. В., Шумко Г. И. 
Резюме. Проблема диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в последнее 

время привлекает к себе внимание врачей разных стран мира в связи с ростом ее распространенности, 
особенно у больных пожилого возраста, широким спектром жалоб экстраэзофагеального характера, раз-
витием серьезных осложнений. 

Целью работы было с помощью модифицированного опросника GERD-Q изучить распространен-
ность респираторных экстраэзофагеальных симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 
больных пожилого возраста. 

Исследование проведено путем анкетирования больных, данных эзофагогастродуоденоскопии и спи-
рометрии. Типичные и респираторные экстраэзофагеальные симптомы гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни верифицировали с помощью модифицированного опросника GERD-Q (10 вопросов, 0-3 бал-
ла за каждый). Дополнительно опрашивали пациентов об их пищевом поведении, курении, употреблении 
кофе и алкоголя. С помощью модифицированного опросника GERD-Q оценена эффективность антисек-
реторной терапии ингибитором протонной помпы омепразолом 40 мг/д на симптомы гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни через 7 дней и 1 месяц от начала лечения. 

Обследовано 60 больных с типичными для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни жалобами  
(38 женщин, 22 мужчины), средний возраст 65,5±7,4 лет. У 75% больных выявлено наличие респиратор-
ных экстраэзофагеальных симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (25% – «нижний» тип, 
50% – «верхний»). С помощью эзофагогастродуоденоскопии гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь 
без эзофагита обнаружено в 73,3% больных с респираторными экстраэзофагеальными симптомами гаст-
роэзофагеальной рефлюксной болезни, наличие эзофагита I-II стадии – у 26,7% больных. Признаки 
бронхообструктивного синдрома по данным спирометрии обнаружено у 18,2% больных с гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезнью без эзофагита и в 44,5% больных гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью с эзофагитом. Интенсивность проявлений бронхообструктивного синдрома прямо коррелировала 
с длительностью гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, наличием вредных привычек. Согласно 
результатам, полученным по модифицированному опроснику GERD-Q, сумма баллов у больных с респи-
раторными экстраэзофагеальными симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни без эзофаги-
та в среднем составляла 15,25±2,15, у больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с эзофа-
гитом – 21,82±4,14. Оценка результатов лечения по МО GERD-Q обнаружила достоверную положитель-
ную динамику в уменьшении суммы баллов по опроснику через 1 неделю до 12,61±2,12 у больных с рес-
пираторными экстраэзофагеальными симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни без эзо-
фагита и до 18,32±3,11 у больных с респираторными экстраэзофагеальными симптомами гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни с эзофагитом. Через 4 недели суммы баллов по модифицированному оп-
роснику GERD-Q были 6,58±1,76 и 8,64±2,34 соответственно. 

Таким образом, у больных пожилого возраста частота респираторных экстраэзофагеальных симпто-
мов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни увеличивается по сравнению с общей популяцией. Тя-
жесть проявлений респираторных экстраэзофагеальных симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни («нижний» тип, бронхообструктивный синдром) коррелирует с прогрессированием гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни, развитием эзофагита, неправильным образом жизни. Лечение омепразо-
лом в дозе 40 мг/д в течение 4 недель было эффективным у всех больных по данным модифицирован-
ного опросника GERD-Q. Учитывая неполное исчезновение респираторных экстраэзофагеальных сим-
птомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, больным рекомендовано продолжение назначенной 
терапии до 8 недель и модификацию образа жизни. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, респираторные экстраэзофагеаль-
ные симптомы, опросник GERD-Q, диагностика, лечение. 
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UDC 616. 33-008.28-053.9 
Optimization of Diagnostics of Respiratory Extraesophageal Symptoms  
of Gastroesophageal Reflux Disease 
Shuper V. А., Shuper S. V., Rykova Yu. A., Trefanenko I. V., Shumko G. I. 
Abstract. The problem of the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease has recently at-

tracted the attention of doctors from different countries of the world due to the increasing prevalence of gastroe-
sophageal reflux disease, especially in elderly patients, a wide range of extraesophageal complaints, and the 
development of serious complications. 

The purpose of the work was to investigate the prevalence of respiratory extraesophageal symptoms of gas-
troesophageal reflux disease in elderly patients using a modified questionnaire (MQ) of GERD-Q. 

Material and methods. We examined 60 patients with typical gastroesophageal reflux disease complaints 
(38 women, 22 men), with an average age of 65.5 ± 7.4 years. We conducted the study by questioning the pa-
tients with typical gastroesophageal reflux disease complains, data of the EPGDS and spirometry. Typical and 
respiratory extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux diseases were verified using the MQ  
GERD-Q (10 questions 0-3 points for each). Additionally, patients were questioned about their eating behavior, 
smoking, drinking coffee and alcohol. The efficacy of the antysecretory therapy to symptoms of gastroesophag-
eal reflux disease with omeprazole 40 mg/d on 7 days and 1 month after initiation of treatment was evaluated 
using the MQ GERD-Q. 

Results and discussion. In 75% of patients, the respiratory extraesophageal symptoms of gastroesophageal 
reflux disease were detected (25% had "lower" type, 50% had "upper" type). With the help of EGDS, gastroe-
sophageal reflux disease without esophagitis was found in 73.3% of patients with respiratory extraesophageal 
symptoms of gastroesophageal reflux disease D, and esophagitis of the I-II stage was diagnosed in 26.7% of 
patients.  

Signs of bronchoobstructive syndrome according to spirometry data were found in 18.2% of patients with 
gastroesophageal reflux disease without esophagitis and in 44.5% of patients with gastroesophageal reflux dis-
ease with esophagitis. The intensity of bronchoobstructive syndrome manifestations directly correlated with the 
duration of gastroesophageal reflux disease and presence of harmful habits. According to the results obtained 
by the MQ GERD-Q, the score in patients with respiratory extraesophageal symptoms of gastroesophageal re-
flux disease without esophagitis averaged 15.25 ± 2.15, and in patients with respiratory extraesophageal symp-
toms of gastroesophageal reflux disease with esophagitis it was 21.82 ± 4.14. The evaluation of the treatment 
results with MQ GERD-Q showed a positive dynamics in reducing of the amount of points in the questionnaire 
after 1 week to 12.61 ± 2.12 in patients with respiratory extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux 
disease without esophagitis and up to 18.32 ± 3.11 in patients with respiratory extraesophageal symptoms of 
gastroesophageal reflux disease with esophagitis. After 4 weeks, the sum of points on the MQ GERD-Q was 
6.58 ± 1.76 and 8.64 ± 2.34, respectively. 

Conclusion. Thus, in elderly patients, the frequency of respiratory extraesophageal symptoms of gastroe-
sophageal reflux disease increased in comparison with the general population. The severity of the symptoms of 
respiratory extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease ("lower" type, bronchoobstructive 
syndrome) correlated with the progression of gastroesophageal reflux disease, the development of esophagitis 
and the wrong lifestyle. Treatment with omeprazole at a dose of 40 mg/d for 4 weeks was effective in all patients 
according to the MQ GERD. Having received the incomplete disappearance of respiratory extraesophageal 
symptoms of gastroesophageal reflux disease, we recommended the patient to continue the prescribed therapy 
for up to 8 weeks and to modify the lifestyle. 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, respiratory extraesophageal symptoms, GERD-Q, diagnosis, 
treatment. 
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У даний час найкращим методом лікування 
хворих із термінальною стадією хронічної ниркової 
недостатності є трансплантація нирки. Рецидиви 
термінальної ниркової недостатності у пацієнтів 
після трансплантації нирки посилюють проблему 
постійно наростаючого дефіциту донорських орга-
нів. 

Мета дослідження – вивчити патогістологічні 
особливості біоптатів ниркового трансплантату в 
залежності від вираженості порушення функціо-
нального стану алонирки у пацієнтів із збереженою 
депураційною функцією та дисфункцією ниркового 
трансплантату у віддалені терміни після трансп-
лантації нирки. 

За період 2014–2016 рр. було виконано УЗД 
ниркових трансплантатів у 10 пацієнтів з рівнями 
креатиніну в межах нормативних значень і 10 паці-
єнтів з рівнями креатиніну, що перевищують нор-
мативні значення. Для діагностики характеру мор-
фологічних змін ниркового трансплантату викорис-
товували Banff-класифікацію. 

Оцінка гістологічних змін біоптатів ниркового 
трансплантату за Banff-класифікацією показала, 
що у реципієнтів із хронічною дисфункцією алонир-
ки у пізньому післяопераційному періоді спостеріга-
ються більш виразніші патологічні патоморфологіч-
ні зміни порівняно із пацієнтами з нормальною фу-
нкцією алотрансплантату, які характеризувалися 
більш частою наявністю гломеруліту (χ2g1=33,47, 
(р<0,001) та χ2g2=31,16, (р<0,001)), тубуліту 
(χ2 t2=20,83, р<0,001), інтимального артеріїту 
(χ2v1=27,13, (р<0,001) та χ2 v2=15,5, (р<0,001)) та 
інтерстиціального фіброзу (χ2ci0=17,86, (р<0,001) 
та χ2ci2=27,46, (р<0,001)). 

Отримані дані також достовірно свідчать про 
негативні мікроморфологічні зміни ниркового тран-
сплантату у міру зростання порушень ренальної 
гемодинаміки на рівні спектру інтерлобарних арте-
рій (середній сегмент) та прогностичну роль показ-
ника ТАМХ вищезазначених судин, як зворотно 
корелюючого із ступенем гістологічних патологіч-

них знахідок згідно Banff-класифікації біоптатів 
алонирки (ƮKendall(v-TAMX) -0,69 (р<0,05) і ƮKend-
all(ci-TAMX) -0,81 (р<0,01) для інтимального артері-
їту та інтерстиціального фіброзу, відповідно). 

Ключові слова: пункційна біопсія, пізня дис-
функція трансплантату, пульсаційний індекс, допп-
лерографія. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Роль гломерулярної патології в розвитку 
хронічної дисфункції ниркового алотранспланта-
ту», № держ. реєстрації 014U002440. 

Вступ. У даний час найкращим методом ліку-
вання хворих із термінальною стадією хронічної 
ниркової недостатності є трансплантація нирки 
(ТН) [1]. Цей метод виключає виникнення усклад-
нень, присутніх у пацієнтів, що знаходяться на діа-
лізі та істотно покращує якість життя останніх. Чис-
ло пересадок нирки, що виконуються щорічно, неу-
хильно зростає. Однак світова тенденція полягає в 
тому, що і число пацієнтів, які потребують трансп-
лантації нирки, збільшується щорічно. Дослідника-
ми відзначається постійно зростаючий дефіцит 
донорських органів [2], у зв’язку із чим є актуаль-
ним питання ранньої діагностики дисфункції нирко-
вого трансплантату для швидкої та адекватної те-
рапії даного ускладнення і попередження, особли-
во у віддалені строки після ТН.  

Рецидиви термінальної ниркової недостатності 
у пацієнтів після трансплантації нирки посилюють 
проблему постійно наростаючого дефіциту донор-
ських органів. За даними різних авторів в листах 
очікування більшості трансплантаційних центрів 
від 10 до 30% реципієнтів є кандидатами на по-
вторні трансплантації [3]. Отже, пошук і вдоскона-
лення технологій, що продовжують функцію  
трансплантатів, повинні сприяти вирішенню про-
блеми дефіциту донорських органів. Однією з істо-
тних проблем в трансплантації нирки є оцінка ста-
ну трансплантату в різні терміни після операції. 
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Основною причиною загибелі трансплантатів є 
хронічна трансплантаційна нефропатія, походжен-
ня якої є багатофакторним і включає в себе як 
імунні, так і не імунні механізми [4]. 

Багато спроб було зроблено різними дослідни-
ками для оцінки функції ниркового трансплантату 
(НТ) за допомогою кольорової та спектральної доп-
плерівської сонографії [5]. Базуючись на основі 
вимірювань резистивного індексу, кольорова допп-
лерівська сонографія має певні обмеження в ди-
ференціації різної етіології дисфункцій НТ. При 
нирковій алотрансплантації, допплерівське дослі-
дження виявляє зміни кортикальної перфузії, від 
якої залежить цілісність дрібних судин, що зазви-
чай страждають в першу чергу при дисфункціях 
НТ, особливо при гострому відторгненні, гострому 
тубулярному некрозі (ГТН) та циклоспориновій не-
фротоксичності. Обидва гострі відхилення та ГТН 
впливають на мікроциркуляцію або через пряму 
травму стінки судин або опосередковано через 
стиснення капілярного просвіту та інтерстиціаль-
ний набряк. У багатьох дослідженнях вивчається 
інформативність допплерівського дослідження для 
виявлення повільного току крові в цих областях 
дрібних судин або через безпосереднє ушкоджен-
ня тканини нирки, як при гострому відторгненні, 
або непрямого ушкодження, як при ГТН. 

Співвідношення між допплерографічною оцін-
кою індекса резистентності (RI) та рівнем сироват-
кового креатиніну виявилося статистично значу-
щим у випадках гострого та хронічного відторгнен-
ня НТ, що узгоджується з даними багатьох дослі-
джень [6], які повідомили про те, що кореляція між 
допплерівським значенням кровотоку по інтерло-
барній судинній системі (RІ) та значенням рівнів 
креатиніну є статистично значущим. 

Ряд авторів проводили ретроспективний одно-
центровий аналіз вимірювань RІ та його здатність 
прогнозувати виживання нирки, особливо з огляду 
на часовий момент виміру RІ. Вони висунули гіпо-
тезу, що прогностична сила RІ варіює від інтервалу 
часу після трансплантації нирок [7]. 

Патогістологічні діагнози базуються на банфсь-
кій схемі (Banff Schema) 1997 р. [8], згідно якої від-
торгнення класифікують за трьома оцінками (G): 
м'яке (G І) зі значною інфільтрацією та помірним 
тубулітом, але без васкуліту; помірне (G II) зі знач-
ною інфільтрацією, важким тубулітом, легким та 
помірним васкулітом; важке (G III) із важким артері-
їтом інтими, інтерстиціальною кровотечею та фо-
кальними некрозами. Зміни на кордоні тканин зара-
ховуються лише у випадку легкого тубуліту та лег-
кої чи помірної інтерстиціальної інфільтрації. 

Мета дослідження – вивчити патогістологічні 
особливості біоптатів ниркового трансплантату в 

залежності від вираженості порушення функціо-
нального стану нирки у пацієнтів із збереженою 
депураційною функцією та дисфункцією ниркового 
трансплантату у віддалені терміни після ТН. 

Матеріал та методи дослідження. За період 
2014–2016 рр. було виконано УЗД ниркових транс-
плантатів у 10 пацієнтів з рівнями креатиніну в ме-
жах нормативних значень і 10 пацієнтів з рівнями 
креатиніну, що перевищують нормативні значення. 

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково-медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожного учасника дослідження і вжиті всі захо-
ди для забезпечення анонімності пацієнтів.  

Пацієнтам в різні терміни післяопераційного 
періоду для верифікації діагнозу виконували пунк-
ційну біопсію. Для діагностики характеру морфоло-
гічних змін використовували Banff-класифікацію. 
Матеріал пункційної біопсії ренального трансплан-
тату для мікроскопії обробляли стандартними гісто-
логічними методами. Гістологічне дослідження біо-
птатів трансплантату нирки включало в себе світ-
лову мікроскопію та імунофлюоресцентне дослі-
дження на заморожених зрізах. При проведенні 
світлової мікроскопії виконували забарвлення гема-
токсиліном і еозином, ШИК-реакцію і забарвлення 
трихромом за Масоном, з подальшим вивченням на 
мікроскопі SCOPE. Морфологічну діагностику про-
водили відповідно до класифікації відторгнення 
трансплантату Banff 2007, яка пропонує використо-
вувати 2 окремих біоптата, або 1 біоптат з 2-ма 
полями коркової тканини, що містять не менше 10 
клубочків і 2-х профілів артерій. Готували 7 зразків: 
забарвлених гематоксилін-еозином – 3 скла; PAS 
(ШИК), або PASM (сріблення) – 3 скла і трихромом 
Масона – 1 скло. Товщина зрізів була 3–4 мікрона. 

Порівняння груп за якісною ознакою, а також 
при дослідженні частоти зустрічі показників, прово-
дили за допомогою критерію χ² із аналізом таблиць 
спряженості. Результати дослідження оброблені із 
застосуванням статистичного пакету ліцензійної 
програми «STATISTICA® for Windows 7.0» 
(StatSoftInc.), а також «SPSS 17.0», «Microsoft Excel 
2010». Окремі статистичні процедури і алгоритми 
реалізовані у вигляді спеціально написаних макро-
сів у відповідних програмах. Для всіх видів аналізу 
статистично значущими вважали відмінності при  
р <0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Було проведено патогістологічне дослідження змін 
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біоптатів ниркового трансплантату у реципієнтів із 
нормальною функцією та хронічною дисфункцією 
трансплантованої нирки у пізньому післяоперацій-
ному періоді. Матеріал пункційної біопсії ренально-
го трансплантату для мікроскопії обробляли стан-
дартними гістологічними методами. Гістологічне 
дослідження біоптатів трансплантату нирки вклю-
чало в себе світлову мікроскопію та імунофлюоре-
сцентне дослідження на заморожених зрізах. При 
проведенні світлової мікроскопії виконували забар-
влення гематоксиліном і еозином, ШИК-реакцію і 
забарвлення трихромом за Масоном, з подальшим 
вивченням на електроному мікроскопі. Морфологі-
чну діагностику проводили відповідно до класифі-
кації гострого відторгнення трансплантату Banff 
2007. 

Характеристика пункційних біоптатів ниркового 
трансплантату обстежених осіб згідно Banff-
класифікації наведена у таблиці. 

У групі пацієнтів зі збереженою депураційною 
функцією в 100% визначався гломеруліт на стадії 
g1, тобто запальний процес окремих клубочків. У 
групі з пізньою дисфункцією ниркового трансплан-
тату тільки 20% пацієнтів мали статистично досто-
вірний гломеруліт окремих клубочків (стадія g1) 
(р≤0,05), а 80% хворих мали статистично достовір-
ний сегментарний або глобальний гломеруліт в  
25–75% клубочків (стадія g2) (р≤0,05). 

У першій підгрупі пацієнтів у 60% (6 осіб) при 
дослідженні пункцій біоптатів ниркового трансплан-
тату була виявлена t0 стадія тубуліту – відсутність 
мононуклеарних клітин в канальцях, а у 40% паціє-
нтів цієї групи виявлена стадія інфламаторних про-
цесів в канальцях t1 – ділянки з 1–4 лімфоцитами в 
розрізі канальця або 10 сусідніх епітеліальних клі-
тин. Виявлена наступна динаміка кількісних крите-
ріїв тубуліту у пацієнтів з пізньою дисфункцією нир-
кового трансплантату: у третини пацієнтів (30% 
або 3 особи) виявлена t1-стадія тубуліту з ділянка-
ми з 1–4 лімфоцитами в розрізі канальця або 10 
сусідніх епітеліальних клітин. У половини пацієнтів 
другої підгрупи при дослідженні пункцій біоптатів 
ниркового трансплантату статистично достовірно 
(р≤0,05) діагностована стадія тубуліту t2 – це діля-
нки з 5-10 лімфоцитами / зріз канальця. 20% паціє-
нтів цієї підгрупи мали наступну гістологічну карти-
ну стадії тубуліту t3 – ділянки з більше, ніж 10 лім-
фоцитами / зріз канальця, або присутність принай-
мні двох ділянок деструкції базальних мембран 
канальців, що супроводжуються i2-i3 запаленням і 
t2 тубулітом в інших ділянках зрізу. 

Явища тубуліту можуть зустрічатися в атрофо-
ваних канальцях в біоптатах пацієнтів без явищ 
кризу відторгнення. Тому для визначення індексу 
тубуліту необхідно вибирати канальці з непотовще-
ною базальною мембраною на препаратах, забар-
влених ШИК (PAS)-реакцією. Деяка ступінь каналь-
цевої дисфункції може спостерігатися також при 
вірусних патологіях, зокрема, при інфекції поліоми-
вірусом, а також при виникненні посттранспланта-
ційного лімфопроліферативного захворювання. 
Діагностичні критерії хронічного відторгнення не є 
специфічними, пошук дослідниками характерних 
ознак даної патології триває. 

У 90% пацієнтів зі збереженою депураційною 
функцією ниркового трасплантату діагностована 
стадія v1 кількісних критеріїв інтимального артерії-
ту – легкий / помірний інтимальний артеріїт при-
наймні в одному розрізі артерії при дослідженні 
пункцій біоптатів, а у 10% виявлена стадія v2 – 
важкий інтимальний артеріїт (більше 25% втрати 
поперечного розрізу артерії) принаймні в 1-й арте-
рії. У той же час в підгрупі пацієнтів із пізньою  
дисфункцією ниркового трансплантату третина 

Таблиця – Характеристика пункційних біоптатів нир-
кового трансплантату обстежених осіб згідно Banff-
класифікації (2007) 

Показник 

Збережена  
депураційна  

функція (N=10) 

Пізня дисфункція 
ниркового  

трансплантанту 
(N=10) 

1 підгрупа 2 підгрупа 

N % N % 

Кількісні критерії гломеруліту 

g0 – 0% – 0% 

g1 10 100,0% 2 20,0% * 

g2 – 0% 8 80,0% * 

g3 – 0% – 0% 

Кількісні критерії тубуліту 

t0 6 60,0% – 0% 

t1 4 40,0% 3 30,0% 

t2 – 0% 5 50,0% * 

t3 – 0% 2 20,0% 

Кількісні критерії інтимального артеріїту 

v0 – 0% – 0% 

v1 9 90,0% 3 30,0% * 

v2 1 10,0% 4 40,0% 

v3 – 0% 3 30,0% * 

Кількісні критерії інтерстиціального фіброзу 

ci0 4 40,0% – 0% * 

ci1 6 60,0% 3 30,0% 

ci2 – 0% 7 70,0% * 

ci3 – 0% – 0% 

Примітка: * – статистична значимість відмінностей 
порівняно з 1 підгрупою менше 0,05. 
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пацієнтів (30%, 3 людини) мала статистично досто-
вірну v1-стадію інтимального артеріїту – легкий / 
помірний інтимальний артеріїт принаймні в одному 
розрізі артерії (р≤0,05) і стільки ж пацієнтів мало 
статистично достовірну v3-стадію інтимального 
артеріїту – фібриноїдний некроз артерії або / і тра-
нсмуральний артеріїт із некрозом гладком'язових 
клітин медії (р≤0,05). У цій же підгрупі у 40% паціє-
нтів виявлена при біопсії v2-стадія інтимального 
артеріїту – важкий інтимальний артеріїт (більше 
25% втрати поперечного розрізу артерії) принаймні 
в 1-й артерії. 

В останній модифікації Banff-схеми підкреслю-
ється необхідність діагностувати інтимальний арте-
ріїт більшою мірою за наявністю лімфоїдних клітин 
позаду ендотелію, ніж просто за маргінацією лім-
фоцитів, а також диференціювати даний вид ар-
теріїту від аналогічних із запаленням медії та фіб-
риноїдним некрозом судинної стінки. Останні зміни 
можуть зустрічатися при важкому кризі відторгнен-
ня, але зазвичай у поєднанні з ендотеліалітом 
(трансмуральний артеріїт). 

Кількісні критерії інтерстиціального фіброзу в 
підгрупі пацієнтів без ознак дисфункції ниркового 
трансплантату на стадії ci0 діагностовано у 40%, 
що візуалізувалося інтерстиціальним фіброзом не 
більше 5% площі коркової зони. У 60% пацієнтів 
цієї групи виявлена ci1 стадія інтерстиціального 
фіброзу – легкий інтерстиціальний фіброз 6–25% 
площі кори. У пацієнтів із ознаками дисфункції нир-
кового трансплантату другої підгрупи 30% (3 осо-
би) мали ci1 стадію інтерстиціального фіброзу з 
гістологічними ознаками легкого інтерстиціального 
фіброзу 6–25% площі коркового шару. 70% пацієн-
тів цієї групи мали статистично достовірну (р≤0,05) 
стадію ci2 інтерстиціального фіброзу – помірний 
фіброз 26–50% площі коркової зони, при зіставлен-
ні з особами з більш високими значеннями швидко-
сті клубочкової фільтрації та сироваткового креати-
ніну (1 підгрупа). 

Таким чином, незважаючи на те, що оцінка біо-
птатів трансплантованої нирки багато в чому су-
б'єктивна, проте застосування напівкількісної оцін-
ки патологічних знахідок за Banff-схемою продемо-
нструвало хорошу відтворюваність даного методу. 
З огляду на той факт, що дослідження показали 
хорошу кореляцію такого підходу з результатами 
лікування, а також з прогнозом, це стало підставою 
для застосування даної методики у наших пацієн-
тів в даній роботі. 

Отримані дані статистично значимо свідчать як 
про наявність істотних патоморфологічних змін 

пункцій біоптатів ниркового трансплантату, так і 
про високий ризик відторгнення саме в групі паці-
єнтів з діагностованою ренальною дисфункцією.  

Гістологічна картина з наявністю імуно-
запальних процесів у всіх відділах нефрона з пара-
лельним формуванням інтерстиціального інфільт-
рату / фіброзу та елевацією васкулярного опору 
внутрішньониркових артерій та інтимального арте-
ріїту була достовірно характерна і специфічна для 
більшості осіб 2 підгрупи. 

Далі, ми провели оцінку степеню взаємозв’язку 
між наявністю порушень ренального кровотоку за 
даними спектральної допплерографії (показник 
ТАМХ, діхотомічна змінна, порогове значення  
15 см/с) за одного боку, та виразністю патогістоло-
гічних змін (стадії 0–3 за Banff-класифікацією біопта-
тів для гломеруліту, тубуліту, інтимального артеріїту 
та інтерстиціального фіброзу) з іншого, методом 
кореляційного аналізу Кендала. Отримані дані свід-
чили про наявність достовірної залежності між сте-
пенем хронічної дисфункції трансплантату та інти-
мального артеріїту / інтерстиціального фіброзу 
(Kendall tau rank correlation coefficient склали Ʈ -0,69 
(р<0,05) та Ʈ -0,81 (р<0,01) для інтимального артері-
їту та інтерстиціального фіброзу, відповідно). 

Висновки 
1. Оцінка гістологічних змін біоптатів ниркового 

трансплантату за Banff-класифікацією показала, 
що у реципієнтів із хронічною дисфункцією ало-
нирки у пізньому післяопераційному періоді спо-
стерігаються більш виразніші патологічні пато-
морфологічні зміни порівняно із пацієнтами з 
нормальною функцією алотрансплантату, які 
характеризувалися більш частою наявністю гло-
меруліту (χ2

g1=33,47, (р<0,001) та χ2
g2=31,16, 

(р<0,001)), тубуліту (χ2
 t2=20,83, р<0,001), інтима-

льного артеріїту (χ2
v1=27,13, (р<0,001) та  

χ2
 v2=15,5, (р<0,001)) та інтерстиціального фібро-

зу (χ2
ci0=17,86, (р<0,001) та χ2

ci2=27,46, 
(р<0,001)). 

2. Отримані дані також достовірно свідчать про 
негативні мікроморфологічні зміни ниркового 
трансплантату у міру зростання порушень ре-
нальної гемодинаміки на рівні спектру інтерлоба-
рних артерій (середній сегмент) та прогностичну 
роль показника ТАМХ вищезазначених судин, як 
зворотно корелюючого із ступенем гістологічних 
патологічних знахідок згідно Banff-класифікації 
біоптатів нирки (ƮKendall(v-TAMX) -0,69 (р<0,05) і  
ƮKendall(ci-TAMX) -0,81 (р<0,01) для інтимального ар-
теріїту та інтерстиціального фіброзу, відповідно). 
Перспективи подальших досліджень. У пер-

спективі планується вивчити динаміку патогістоло-
гічних змін у осіб із ТН на тлі терапії. 
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УДК 616.61-089.87+616-091.816 
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИОПТАТА  
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА У РЕЦИПИЕНТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АЛЛОПОЧКИ 
Якименко В. В. 
Резюме. В настоящее время лучшим методом лечения больных с терминальной стадией хрониче-

ской почечной недостаточности является трансплантация почки. Рецидивы терминальной почечной не-
достаточности у пациентов после трансплантации почки усугубляют проблему постоянно нарастающего 
дефицита донорских органов. 

Цель исследования – изучить патогистологические особенности биоптатов почечного трансплантата 
в зависимости от выраженности нарушения функционального состояния аллопочки у пациентов с сохра-
ненной депурационной функцией и дисфункцией почечного трансплантата в отдаленные сроки после 
трансплантации почки. 

За период 2014-2016 гг. было выполнено УЗИ почечных трансплантатов у 10 пациентов с уровнем 
креатинина в пределах нормативных значений и у 10 пациентов с уровнем креатинина, превышающих 
нормативные значения. Для диагностики характера морфологических изменений почечного транспланта-
та использовали Banff- классификацию. 

Оценка гистологических изменений биоптатов почечного трансплантата по Banff-классификации по-
казала, что у реципиентов с хронической дисфункцией аллопочки в позднем послеоперационном перио-
де наблюдаются более выраженные патоморфологические изменения по сравнению с пациентами с 
нормальной функцией аллотрансплантата, которые характеризовались более частым наличием гломе-
рулита (χ2g1=33,47, (р<0,001) и χ2g2=31,16 (р<0,001)), тубулита (χ2 t2=20,83, р<0,001), интимального 
артериита (χ2v1=27,13 (р<0,001) и χ2 v2=15,5 (р<0,001)) и интерстициального фиброза (χ2ci0=17,86 
(р<0,001) и χ2ci2=27,46 (р<0,001)). 

Полученные данные также достоверно свидетельствуют о негативных микроморфологических изме-
нениях почечного трансплантата по мере роста нарушений почечной гемодинамики на уровне спектра 
интерлобарних артерий (средний сегмент) и о прогностической роли показателя ТАМХ вышеупомянутых 
сосудов, как обратно коррелирующие со степенью гистологических патологических находок согласно 
Banff-классификации биоптатов аллопочки (ƮKendall (v-TAMX) -0,69 (р<0,05) и ƮKendall (ci-TAMX) -0,81 
(р<0,01) для интимального артериита и интерстициального фиброза, соответственно). 

Ключевые слова: пункционная биопсия, поздняя дисфункция трансплантата, пульсационный ин-
декс, допплерография. 
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UDC 616.61-089.87+616-091.816 
Pathological Peculiarities of Recipients Kidney Transplant Biopsy depending  
on the Expression of Disturbance of the Allograft Functional Condition  
Yakimenko V. V. 
Abstract. Currently, the best treatment for patients with end-stage chronic renal failure is kidney transplan-

tation. Relapse of terminal renal failure in patients after kidney transplantation exacerbates the problem of the 
ever-increasing shortage of donor organs. 

The purpose of the study was to study the histopathological features of renal transplant biopsy specimens in 
recipients, depending on the severity of allograft dysfunction in patients with preserved depuration function and 
renal graft dysfunction in the long-term after kidney transplantation. 

Material and methods. For the period 2014–2016 an ultrasound examination of the kidney transplants were 
performed in 10 patients with creatinine level within the standard values and in 10 patients with the creatinine 
level exceeding the standard values. To diagnose the nature of the morphological changes in the renal graft, 
Banff classification was used. 

Results and discussion. Evaluation of histological changes in renal transplant biopsy specimens according 
to the Banff classification showed that recipients with chronic allograft dysfunction in the late postoperative pe-
riod had more pronounced pathological changes compared with patients with normal allograft function, which 
were characterized by a more frequent presence of glomerulitis (χ2g1 = 33.47, (p <0.001) and χ2g2=31.16 
(p<0.001)), tubulitis (χ2 t2=20.83, p<0.001), intimate arteritis (χ2v1=27.13 (p<0.001) and χ2 v2=15,5 (p<0.001) 
and interstitial fibrosis (χ2ci0=17.86 (p<0.001) and χ2ci2=27.46 (p<0.001)). 

Conclusions. The obtained data also reliably indicated the negative micromorphological changes in the re-
nal allograft transplant as renal hemodynamic disturbances increased at the level of the interlobular arteries 
spectrum (middle segment). It also negatively influences the prognostic role of the TAMX indicator of the afore-
mentioned vessels as inversely correlated with the degree of histological pathological findings according to the 
Banff classification of allograft biopsies ƮKendall (v-TAMX) -0.69 (p <0.05) and ƮKendall (ci-TAMX) -0.81  
(p <0.01) for intimal arteritis and interstitial fibrosis, respectively). 

Keywords: kidney biopsy puncture, late allograft dysfunction, pulsation index, doppler sonography. 
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Колір зубів займає одне з провідних місць в 
естетичному сприйнятті зовнішності пацієнта. Біло-
сніжна посмішка вважається запорукою успіху як у 
особистому житті, так і в професійній кар’єрі. Мож-
ливості сучасної стоматології дозволяють усунути 
практично будь-які вроджені або набуті естетичні 
дефекти твердих тканин зуба. Спектр сучасних 
послуг реставраційної неінвазивної стоматології 
включає в себе і вплив на зміну існуючого кольору 
зубів. Відомо, що дисколорації твердих тканин зуба 
часто супроводжують різноманітні захворювання 
щелепово-лицевої ділянки, захворювання інших 
органів та систем. Новітні технології вибілювання 
зубів займають у стоматології провідне місце, про-
те ставлення до цієї процедури як пацієнтів, так і 
лікарів-стоматологів не є однозначним. Тому ме-
тою нашого дослідження стало з’ясування мотива-
ції до процедури вибілювання зубів пацієнтів та 
лікарів-стоматологів шляхом анкетного опитуван-
ня. Із загальної кількості пацієнтів (101 особа) – 
76,24% пов’язані з медичною спеціальністю (лікарі, 
студенти, інтерни, медсестри) та 23,76% осіб з ін-
шими професіями. Вік опитуваних коливався від 19 
до 50 років. Порівняльний статистичний аналіз з 
використанням t-критерія Ст’юдента, не виявив 
достовірної відмінності у віці опитуваних, що до-
зволило нам у подальшому порівнювати ставлення 
осіб в обох групах до процесу вибілювання зубів. 
Усього в інтерактивному опитуванні взяли участь 
100 лікарів-стоматологів: 51 особа (51%) – держав-
ної та 49 осіб (49%) приватної форм власності. 
З’ясовано, що у більшості стоматологів приватної 
практики сформовано позитивне ставлення до ви-

білювання зубів. Спеціалісти зі стажем від 1до 10 
років зацікавлені та активно практикують професій-
не вибілювання зубів. Лікарі-стоматологи держав-
ної сфери більш негативно сприймають дану про-
цедуру, що скоріше за все зумовлено недостат-
ньою матеріально-технічною базою державних 
установ. Результати анкетного опитування пацієн-
тів залежно від віку та професії респондентів, да-
ють підстави вважати перспективним вибілювання 
зубів, та сподіватися, що удосконалення процеду-
ри та профілактичних заходів буде сприяти збіль-
шенню шанувальників цього виду естетичної сто-
матології. 

Ключові слова: вибілювання зубів, анкетне 
опитування. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри терапев-
тичної стоматології факультету післядипломної 
освіти Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького «Екологія та 
пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта 
та загальносоматичної патології. Дисфункції скроне-
во-нижньощелепового суглобу», № державної ре-
єстрації 0114U000112. 

Вступ. Однією із актуальних проблем сучасної 
стоматології є розроблення оптимальних способів 
покращення естетичного вигляду зубів. Сьогодні 
зросли вимоги пацієнтів до свого зовнішнього ви-
гляду, в результаті чого сформувався новий напря-
мок стоматології – естетична стоматологія [4]. Ес-
тетична стоматологія, косметична стоматологія, 
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художня реставрація, авторська реставрація зу-
бів – це нові терміни, які відображають результати 
сучасної стоматологічної послуги. Можливості су-
часної стоматології дозволяють усунути практично 
будь-які вроджені або набуті естетичні дефекти 
твердих тканин зуба. Спектр сучасних послуг рес-
тавраційної неінвазивної стоматології включає в 
себе і вплив на зміну існуючого кольору зубів. Ко-
лір зубів відіграє одне з чільних місць в естетично-
му сприйнятті зовнішності пацієнта [2]. Відомо, що 
дисколорації твердих тканин зуба часто супрово-
джують різноманітні захворювання щелепово-
лицевої ділянки, захворювання інших органів та 
систем. Нерідко дисколорації є симптомами певних 
захворювань і їх характер (колір, розмір, розташу-
вання, кількість та ін.) можуть відігравати значну 
роль у диференційній діагностиці цих хвороб [5]. 

Вибілювання зубів є однією з важливих складо-
вих естетичної стоматології, що поєднується з ес-
тетичним реставраційним лікуванням [1, 3]. Успіш-
не стоматологічне лікування повинно враховувати 
не тільки медичні функціональні вимоги, але й ес-
тетичні аспекти відповідно до бажань пацієнта [6, 
7]. Питанню відновлення естетики вітальних зубів 
присвячено чимало наукових робіт, проте корекція 
дисколорацій девітальних зубів та усунення пов’я-
заних з процедурою ускладнень недостатньо ви-
вчені. Переважна більшість спеціалістів до остан-
нього часу пропонувала тільки ортопедичне ліку-
вання змінених в кольорі девітальних зубів, сприй-
маючи вибілювання як небезпечний метод. Новітні 
технології вибілювання зубів займають у стомато-
логії провідне місце, проте ставлення до цієї про-
цедури як пацієнтів, так і лікарів-стоматологів не є 
однозначним.  

Мета дослідження – з’ясування ставлення до 
процедури вибілювання зубів пацієнтів та лікарів-
стоматологів шляхом анкетного опитування. 

Матеріал та методи дослідження. Для ви-
вчення мотивації пацієнтів до процедури вибілю-
вання та ставлення до даної процедури лікарів-
стоматологів, було проведено анкетування, в яко-
му приймали участь 100 лікарів-стоматологів та 
101 пацієнт. Дослідження проводили методом опи-
тування за розробленими нами анкетами. 

Із загальної кількості пацієнтів (101 особа) – 
76,24% пов’язані з медичною спеціальністю (лікарі, 
студенти, інтерни, медсестри) та 23,76% осіб з  
іншими професіями. Вік опитуваних коливався  
від 19 до 50 років. Порівняльний статистичний ана-
ліз з використанням t-критерія Ст’юдента, не вия-
вив достовірної відмінності у віці опитуваних, що 
дозволило нам у подальшому порівнювати став-
лення осіб в обох групах до процесу вибілювання 
зубів. 

Для вивчення ставлення лікарів-стоматологів 
до різних видів вибілювання зубів нами також був 
розроблений опитувальний лист. Усього в інтерак-
тивному опитуванні взяли участь 100 лікарів-
стоматологів: 51 особа (51%) – державної та 49 
осіб (49%) приватної форм власності. Розподіл 
учасників опитування у групах був приблизно одна-
ковим, що дозволило більш об’єктивно оцінити 
анкетування у групах лікарів-стоматологів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У процесі інтерактивного опитування пацієнтів, 
отримали наступний розподіл відповідей: 

− позитивно оцінювали процес вибілювання 
зубів 52 (67,53%) осіб, пов’язаних із медици-
ною та 12 респондентів (50,0%), діяльність 
яких не пов’язана з медициною; 

− негативно ставились до вибілювання зубів  
9 осіб (11,68%) І групи та 5 респондентів 
(20,83%) ІІ групи, пов’язуючи своє відношен-
ня з короткочасним ефектом та дискомфор-
том, що проявляється у гіперчутливості зубів; 

− важко було відповісти 13 особам (16,88%), 
робота яких була пов’язана із медициною та 
5 особам, які не мали відношення до меди-
цини; 

− 3 особи (3,86%), майбутні лікарі та медичний 
персонал, та 2 особи (8,33%), не пов’язані із 
медициною, нічого не знали про вибілюван-
ня зубів. 

Зацікавлено та позитивно до процедури вибі-
лювання зубів, за даними анкетування, ставилися 
особи молодого (18-34 роки) віку: відповідно 45,5% 
у І групі та 41,7% у ІІ групі. 

Негативно оцінювали процедуру вибілювання 
зубів 3,89% (3 особи) у віці 25–34 роки І групи, та 
8,33% (2 особи) відповідного віку ІІ групи; у віковому 
інтервалі 18–24 роки відсутні особі в обох групах, які 
не сприймають вибілювання, як метод естетичного 
удосконалення. У старших вікових групах 6 респон-
дентів (7,79%) І групи, та 5 осіб (20,83%) другої гру-
пи не мали довіри до процедури вибілювання 
(ніколи його не проводили, або не звертались до 
стоматолога з цього приводу). Звертає на себе ува-
гу той факт, що 3,89% респондентів (3 особи) – ме-
дичних працівників у віці 25–44 років – не були проі-
нформовані стосовно методу вибілювання зубів, 
8,33% (2 особи) у віці 45–50 років серед респонден-
тів, діяльність яких не пов’язана з медициною, ви-
явили необізнаність з приводу цього питання. 

При опитуванні лікарів-стоматологів державної 
та приватної сфер діяльності, не виявили фахівців, 
які б не знали про процедуру вибілювання зубів. При 
стажі роботи до 5 років, 12 учасників опитування 
державної медичної сфери (80%) позитивно стави-
лися до вибілювання зубів; у цій самій групі зі ста-
жем роботи до 10 років, кількість прихильників вибі-
лювання становила 11 осіб (68,75%); у інтервалі 
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більше 11 років роботи, позитивно до процедури 
вибілювання ставились відносно 6 лікарів 
(54,54%), та 3 лікаря (33,33%) відповідно. 

У опитуванні лікарів приватних структур, з’ясу-
вали наступну тенденцію у ставленні до вибілю-
вання зубів: 100% респондентів виконують згадану 
процедуру. Лікарі приватної практики, окрім профе-
сійної гігієни, застосовують заходи запобігання 
ускладнень до вибілюючих процедур. 

У інтервалі стажу роботи 1–10 років, у 100% 
випадків стоматологи були прихильниками вибілю-
вання зубів. При стажі роботи 11–15 років, у при-
ватних установах, 2 стоматолога (22,2%) хоча й 
продовжували практикувати вибілювання зубів, 
однак, при можливості уникали його, мотивуючи це 
короткотривалістю ефекту процедури та усклад-
неннями, що супроводжують дану процедуру. На 
заключні питання анкети фахівці в основному не 
формулювали конкретних відповідей, пояснюючи 
ситуацію при вибілюванні, як малопередбачувану. 

Подібну відповідь дали 4 учасника (66,6%) опи-
тування зі стажем роботи у приватних клініках біль-
ше 15 років. Такі відповіді були трактовані нами, як 
негативні. 

У загальному, ми повинні констатувати, що 
більшість фахівців при вибілюванні дотримуються 
лише інструкцій виробників, професійними метода-
ми працюють лікарі приватних установ; ускладнен-

ня у вигляді гіперестезії спостерігають «по звертан-
ню» у терміни 2–7 днів. При призначенні домашніх 
методів, лікарі фіксували розвиток ускладнень, 
однак не могли вказати, у якому відсотку зафіксо-
ване ускладнення. Одностайною думкою фахівців 
було призначення при гіперестезії десенситайзе-
рів, професійних фторуючих препаратів, а також 
фторвмісних зубних паст та ополіскувачів. 

Висновки. Отже, за результатами інтерактив-
ного опитування, з’ясовано, що у більшості стома-
тологів приватної практики сформовано позитивне 
ставлення до вибілювання зубів. Спеціалісти зі 
стажем від 1до 10 років зацікавлені та активно 
практикують професійне вибілювання зубів. Лікарі-
стоматологи державної сфери більш негативно 
сприймають дану процедуру, що скоріше за все 
зумовлено недостатньою матеріально-технічною 
базою державних установ. Результати анкетного 
опитування пацієнтів залежно від віку та професії 
респондентів, дають підстави вважати перспектив-
ним вибілювання зубів, та сподіватися, що удоско-
налення процедури та профілактичних заходів бу-
де сприяти збільшенню шанувальників цього виду 
естетичної стоматології. 

Перспективи подальших досліджень. У на-
ступних дослідженнях планується вивчити вплив 
різних вибілюючих середників на тверді тканини 
зубів. 
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УДК 616.314–005.4–084-04 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС ПАЦИЕНТОВ И СТОМАТОЛОГОВ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОТБЕЛИВАНИЮ ЗУБОВ 
Гнидь М. Р., Пупин Т. И., Виноградова Е. Н., Гнидь Р. М., Минько Л. Ю. 
Резюме. Цвет зубов занимает одно из ведущих мест в эстетическом восприятии внешности пациен-

та. Белоснежная улыбка считается залогом успеха как в личной жизни, так и в профессиональной карье-
ре. Возможности современной стоматологии позволяют устранить практически любые врожденные или 
приобретенные эстетические дефекты твердых тканей зуба. Спектр современных услуг реставрационной 
неинвазивной стоматологии включает в себя и влияние на изменение существующего цвета зубов.  
Известно, что дисколорация твердых тканей зуба часто сопровождают различные заболевания челюст-
ной-лицевой области, заболевания других органов и систем. Новейшие технологии отбеливания зубов 
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занимают в стоматологии ведущее место, однако отношение к этой процедуре как пациентов, так и вра-
чей-стоматологов является неоднозначным. Поэтому целью нашего исследования стало выяснение мо-
тивации к процедуре отбеливания зубов пациентов и стоматологов путем анкетного опроса. Из общего 
числа пациентов (101 человек) – 76,24% связаны с медицинской специальности (врачи, студенты, интер-
ны, медсестры) и 23,76% лиц других профессий. Возраст опрашиваемых колебался от 19 до 50 лет. 
Сравнительный статистический анализ с использованием t-критерия Стьюдента, не выявил достоверно-
го различия в возрасте опрашиваемых, что позволило нам в дальнейшем сравнивать отношение лиц в 
обеих группах к процессу отбеливания зубов. Всего в интерактивном опросе приняли участие 100 врачей-
стоматологов: 51 человек (51%) – государственной и 49 человек (49%) частной форм собственности. Ус-
тановлено, что у большинства стоматологов частной практики сформировано положительное отношение 
к отбеливанию зубов. Специалисты со стажем от 1 до 10 лет заинтересованы и активно практикуют про-
фессиональное отбеливание зубов. Врачи-стоматологи государственной сферы более негативно вос-
принимают данную процедуру, скорее всего это обусловлено недостаточной материально-технической 
базой государственных учреждений. Результаты анкетного опроса пациентов в зависимости от возраста 
и профессии респондентов, дают основания считать перспективным отбеливание зубов, и надеяться, 
что усовершенствование процедуры и профилактических мероприятий будет способствовать увеличе-
нию поклонников этого вида эстетической стоматологии. 

Ключевые слова: отбеливание зубов, анкетный опрос. 
 

UDC 616.314–005.4–084-04 
Interactive Survey of Patients and Dentists to Study the Motivation for Teeth Whitening 
Gnid M., Pupin T., Vynogradova O., Gnid R., Minko L. 
Abstract. The color of the teeth occupies one of the leading places in the aesthetic perception of the patient's 

appearance. A white smile is considered the key to success in both personal and professional careers. Possibili-
ties of modern dentistry allow eliminating almost any congenital or acquired aesthetic defects of hard tissues of 
tooth. The range of modern non-invasive dentistry restoration services also includes the effect on the change of 
existing tooth color. It is known that discolorations of hard tissues of the tooth are often accompanied by various 
diseases of the maxillofacial area, diseases of other organs and systems. The latest dental whitening technologies 
are at the forefront of dentistry, but there is no ambiguity in the treatment of both patients and dentists.  

The purpose of our study was to find out the patients and dentists’ motivation for the teeth whitening proce-
dure with the help of a questionnaire, which was attended by 100 dentists and 101 patients.  

Material and methods. Of the total number of patients (101 people), 76.24% were related to the medical 
specialty (doctors, students, interns, nurses) and 23.76% of people were of other professions. The age of the 
respondents ranged from 19 to 50 years. Comparative statistical analysis using Student's t-test revealed no sig-
nificant difference in the age of the respondents, which allowed us to further compare the attitudes of individuals 
in both groups to the teeth whitening process. 

Results and discussion. We also developed a questionnaire to study the attitude of dentists to different 
types of teeth whitening. In total, 100 dentists participated in the interactive survey: 51 individuals (51%) worked 
in state hospitals and 49 individuals (49%) worked in private clinics. The distribution of survey participants in the 
groups was approximately the same, which allowed a more objective assessment of the questionnaire in the 
groups of dental practitioners. We must state that most state hospitals specialists only follow the manufacturer's 
instructions, and private doctors work professionally; complications in the form of hyperesthesia were observed 
in some cases during 2–7 days. When assigning home methods, doctors recorded the development of compli-
cations, but could not indicate the percentage of complications recorded. The unanimous opinion of the experts 
was the appointment of hyperesthesia desensitizers, professional fluoridating preparations, as well as fluoride-
containing toothpastes and rinses. It was found out that most dentists had positive attitude towards teeth whiten-
ing. Specialists with experience from 1 to 10 years were interested and actively practice professional teeth whit-
ening. Dental practitioners in the state hospitals were more negative about this procedure, which is most likely 
due to the inadequate material and technical base of public institutions.  

Conclusion. The results of the questionnaire survey of patients, depending on the age and profession of the 
respondents, give reason to think that a teeth whitening procedure is promising, and hope that the improvement 
of the procedure and preventive measures will help to increase the admirers of this type of aesthetic dentistry. 

Keywords: teeth whitening, questionnaire. 
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Метою роботи було визначення характеру 
ускладнень на основі аналізу методів лікування за 
даними історій хвороб ретроспективної групи хво-
рих на одонтогенний верхньощелепний синусит за 
допомогою розробленої комп’ютерної програми 
прогнозування, співставлення ретроспективних та 
даних запропонованої програми, щодо підтвер-
дження її спроможності для покращення якості лі-
кування пацієнтів з одонтогенним верхньощелеп-
ним синуситом. 

Було проведено ретроспективний аналіз 206 
історій хвороб пацієнтів із різноманітними форма-
ми одонтогенного верхньощелепного синуситу, які 
знаходились на стаціонарному лікуванні у відділен-
ні хірургії голови та шиї КНП ХОР «ОКЛ», клінічній 
базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії Харківського національного медич-
ного університету у період з 2014–2017 роки. 

За допомогою кваліфікованої експертної групи 
було створено та затверджено достовірну базу 
найбільш інформативних діагностичних критеріїв 
для розробки автоматизованої комп’ютерної про-
грами прогнозування перебігу та лікування пацієн-
тів з різноманітними формами одонтогенного верх-
ньощелепного синуситу. 

Проведений нами аналіз даних історії хвороб 
ретроспективної групи пацієнтів хворих на різнома-
нітні форми одонтогенного верхньощелепного си-
нуситу дозволив виявити найбільш розповсюджену 
клінічну форму даної патології (загострення хроніч-
ного з катарально-поліпозними проявами – 147 
клінічних випадків (71,3%), встановити найбільш 
розповсюджені чинники захворювання (різноманіт-
ні форми періодонтитів – 89 хворих (43,2%), ради-
кулярні кісти – 73 клінічних випадків (35,4%). 

Було встановлено, що найбільш розповсюдже-
на методика – операція: «Гайморотомія з видален-
ням причинного зуба /зубів та пластичним закрит-
тям дефекту місцевими тканинами» (36% від усіх 
оперативних втручань). «Цистогайморотомія з ви-
даленням причинного зубу з пластичним закриттям 
дефекту місцевими тканинами» проводилась 51 
хворому (24,7%). Цистогайморотомія з накладан-
ням сполучення з нижнім носовим ходом та вида-
ленням причинного зубу проведено 12 пацієнтам 
(5,8%). Двоетапна методика хірургічного лікування 
з попередньою катетеризацією верхньощелепного 
синуситу та видаленням причинного зубу/ зубів на 
фоні білякореневих кістоподібних новоутворень 
проведено у 10 клінічних випадках (4,8%). Питома 
вага фактичних ускладнень в залежності від клініч-
ної форми одонтогенного верхньощелепного сину-
ситу становила 9,22% (19 пацієнтів).  

Отримані дані результатів лікування пацієнтів 
ретроспективної групи склали базу діагностичних 
критеріїв автоматизованої комп’ютерної програми, 
за допомогою якої були проведені розрахунки ба-
жаних показників для оптимізованого індивідуаль-
ного підходу до кожного клінічного випадку, щодо 
покращення якості лікування та попередження роз-
витку ускладнень. 

Ключові слова : одонтогенний верхньощелеп-
ний синусит, експертні системи, діагностика, ком-
п’ютерне прогнозування хвороб. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота являється фраг-
ментом НІР «Характер, структура та лікування ос-
новних стоматологічних хвороб», № державної 
реєстрації 0116U004975.  
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Вступ. На сьогоднішній день у світі існують 
багаточисленні методики діагностики та лікування 
одонтогенного верхньощелепного синуситу (ОВС), 
при яких широко використовуються як хірургічні, 
так і консервативні варіанти надання медичної до-
помоги [1, 2, 3].  

Однак, не зважаючи на значні успіхи в діагнос-
тиці й прогрес у лікуванні даної категорії пацієнтів, 
більшість клініцистів відмічають велику кількість 
рецидивів та ускладнень після хірургічного втру-
чання, що складають від 30% до 50% [4, 5, 6, 7].  

У більшості випадків дані питання пов’язані з 
труднощами діагностики, специфічними анатомо-
фізіологічними властивостями верхньощелепних 
синусів, поліетіологічними факторами захворюван-
ня, багаточисленними клінічними проявами, що у 
свою чергу пов’язане з складним лікуванням та 
високим ризиком рецидивів та ускладнень. Опера-
тивні методи лікування у ряді випадків можуть при-
зводити до довготривалого реабілітаційного періо-
ду та значного зниження якості життя пацієнтів в 
наслідок травматичності з одного боку (порушення 
роботи остеоміатального комплексу) та неради-
кальності з другого (недостатня ревізія патологіч-
но – зміненої слизової оболонки) [8].  

Однією з причин невдач у лікуванні ОВС зали-
шається й людський фактор, тому актуальним пи-
танням є застосування штучного інтелекту, новітніх 
експертних систем у прогнозуванні течії й корекції 
лікування хвороб, у тому числі захворювань ще-
лепно-лицевої ділянки [9]. Використання даних 
систем у галузі медицини дозволяють спеціалістам 
з високою вірогідністю встановлювати діагноз, на-
давати поради, щодо вибору тактики лікування, 
прогнозувати течію захворювання, визначати рі-
вень загрози та попереджувати різноманітні 
ускладнення [10]. Необхідно зазначити, що такі 
автоматизовані програми несуть додаткові, допо-
міжні ролі у покращенні якості надання кваліфіко-
ваної допомоги та основна відповідальність зали-
шається за лікарем. 

Метою даного дослідження було визначення 
характеру ускладнень на основі аналізу методів 
лікування за даними історій хвороб ретроспектив-
ної групи хворих на ОВС за допомогою комп’ютер-
ної програми прогнозування, співставлення ретро-
спективних та даних комп’ютерної програми про-
гнозування, щодо підтвердження її спроможності 
для покращення якості лікування пацієнтів з ОВС. 

Матеріал та методи дослідження. Для вирі-
шення поставленої мети нами був проведений рет-
роспективний аналіз 206 історії хвороб пацієнтів з 
різноманітними формами ОВС, які знаходились на 
стаціонарному лікуванні у відділенні хірургії голови 
та шиї КНП ХОР «ОКЛ», клінічній базі кафедри хі-

рургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
Харківського національного медичного університе-
ту у період з 2014–2017 роки. За допомогою квалі-
фікованої експертної групи, яку складали члени 
проблемної комісії за фахом «Стоматологія», було 
створено та затверджено достовірну базу най-
більш інформативних діагностичних критеріїв. Су-
місно з кафедрою біомедичної інженерії Харківсь-
кого національного університету радіоелектроніки 
на основі вищезазначених даних, створена комп’ю-
терна програма прогнозування перебігу та лікуван-
ня пацієнтів з різноманітними формами ОВС.  

Нами були систематизовані дані 206 хворих на 
ОВС за формою патології, етіологічним фактором 
та методам проведеного оперативного втручання. 
Вивченні інформаційні дані суб’єктивних, об’єктив-
них, лабораторних та рентгенологічних досліджень 
вносились до комп’ютерної програми, де підлягали 
обчислюванню. Таким чином фактичні дані резуль-
татів лікування пацієнтів за історіями хвороб співс-
тавлялися з прогностичними автоматизованими 
даними «штучного інтелекту» для визначення ри-
зику виникнення ускладнень. 

Проаналізувавши матеріали історії хвороб бу-
ли встановлені три групи пацієнтів з клінічними 
формами ОВС: 1) хронічні (16 пацієнтів – 7,7%),  
2) гострі (43 – 20,8%), 3) загостренні (147 – 71,3%). 
За етіологічним одонтогенним фактором були виді-
лені: 1) перфорації верхньощелепного синусу (ВС) 
(21 пацієнт – 10,2%), 2) перфорації верхньощелеп-
ного синусу з чужорідним тілом (2 – 1%), 2) нориці 
ВС (13 – 6,3%), 3) різноманітні форми періодонти-
тів (гострий, хронічний, загострення, в деяких випа-
дках з чужорідним тілом – фрагмент кореню, плом-
бувальний матеріал, 89 – 43,2%) 4) білякореневі 
кісти (73 – 35,4%), 5) тільки чужорідні тіла ВС (8 – 
3,8%). Проаналізовані типи проведення хірургічно-
го втручання (табл. 1). 

Проведений ретроспективний аналіз історії 
хвороб пацієнтів виявив наступні ускладнення 
(табл. 2). 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
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.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведений аналіз даних історії хвороб ретроспек-
тивної групи пацієнтів хворих на різноманітні фор-
ми ОВС дозволив виявити найбільш розповсюдже-
ну клінічну форму даної патології (загострення хро-
нічного з катарально-поліпозними проявами –  
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147 клінічних випадків (71,3%), встановити най-
більш розповсюджені чинники захворювання 
(різноманітні форми періодонтитів – 89 хворих 
(43,2%), радикулярні кісти – 73 клінічних випадків 
(35,4%). Вищезазначені патології склали основні 
етіологічні групу захворювань однотогенної приро-
ди, що визивали ОВС. 

Особливу увагу було приділено до складання 
загальної картини типів проведення оперативних 
втручань та встановлено, що найбільш розповсю-
дженою методикою була операція : «Гайморотомія 
з видаленням причинного зуба /зубів та пластич-
ним закриттям дефекту місцевими тканина-
ми» (36% від усіх оперативних втручань. 

Таблиця 1 – Типи проведення хірургічних втручань з приводу ОВС 

Тип проведення оперативного втручання хворим на ОВС 
Кількість  

оперативних  
втручань 

Загальна  
кількість 
(100%) 

Гайморотомія з пластичним закриттям дефекту (перфорація та нориця) місцевими 
тканинами 23 (11,2%) 

206 
(100%) 

Назогайморотомія з пластичним закриттям дефекту (перфорація та нориця) місцеви-
ми тканинами 6 (3,0%) 

Назогайморотомія з видаленням причинного зуба / зубів та пластичним закриттям 
дефекту місцевими тканинами 3 (1,4%) 

Гайморотомія з видаленням причинного зуба /зубів та пластичним закриттям дефекту 
місцевими тканинами 74 (36%) 

Цистогайморотомія з видаленням причинного зубу з пластичним закриттям дефекту 
місцевими тканинами 51 (24,7%) 

Цистоназогайморотомія з видаленням причинного зубу та пластичним закриттям де-
фекту місцевими тканинами 12 (5,8%) 

Гайморотомія з видаленням причинного зуба/ зубів й видаленням чужорідного тіла 
(пломбувального матеріалу) та пластичним закриттям дефекту місцевими тканинами 8(3,8%) 

Гайморотомія з видаленням чужорідного тіла (пломбувального матеріалу) та пластич-
ним закриттям дефекту місцевими тканинами 3 (1,4%) 

Назогайморотомія з видаленням причинного зуба/ зубів й видаленням чужорідного тіла 
(пломбувального матеріалу) та пластичним закриттям дефекту місцевими тканинами 4 (1,9%) 

Назогайморотомія з видаленням чужорідного тіла (пломбувального матеріалу) та 
пластичним закриттям дефекту місцевими тканинами 1 (0,5%) 

Двоетапна методика хірургічного лікування – 1 етап – Видалення причинного зубу/ 
зубів. 2 етап – Гайморотомія з пластичним закриттям дефекту місцевими тканинами 5 (2,4%) 

Двоетапна методика хірургічного лікування – 1 етап – Видалення причинного зубу, 
катетеризація верхньощелепного синусу. 2 етап – Цистогайморотомія з пластичним 
закриттям дефекту місцевими тканинами 

5 (2,4%) 

Двоетапна методика хірургічного лікування – 1 етап – катетеризація верхньощелепно-
го синусу. 2 етап – Цистогайморотомія з пластичним закриттям дефекту 5 (2,4%) 

Видалення причинного зубу/зубів та катетеризація верхньощелепного синусу 4 (2%) 

Катетеризація верхньощелепного синусу 2 (1%) 

Таблиця 2 – Характеристика ускладнень у пацієнтів на ОВС в залежності від клінічної форми 

Ускладнення 

Гострі форми ОВС 
Хронічні  
форми 
ОВС 

Загострення  
хронічного ОВС Загальна  

кількість  
ускладнень серозний гнійний катарально-

поліпозний 
гнійно-

поліпозний 

Післяопераційна гематома та абсцес 
м’яких тканин – 2 – – 3 5 

19 

Флегмони м’яких тканин обличчя – 1 – – – 1 

Післяопераційний дефект слизово-
окісного клаптю у ділянці пластичного 
закриття 

– 3 – 1 4 8 

Рецидив ВС після проведеного ліку-
вання – 2 – 1 2 5 
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«Цистогайморотомія з видаленням причинного 
зубу з пластичним закриттям дефекту місцевими 
тканинами» проводилась 51 хворому (24,7%). Цис-
тогайморотомія з накладанням сполучення з ниж-
нім носовим ходом та видаленням причинного зубу 
проведено 12 пацієнтам (5,8%). Двоетапна методи-
ка хірургічного лікування з попередньою катетери-
зацією ВС та видаленням причинного зубу/ зубів 
на фоні білякоренивих кістоподібних новоутворень 
проведено у 10 клінічних випадках (4,8%).  

Питома вага фактичних ускладнень в залежно-
сті від клінічної форми ОВС становила 9,22% (19 
пацієнтів). Основну кількість ускладнень склали 
пацієнти, у яких відмічався післяопераційний де-
фект слизово-окісного клаптю у ділянці пластично-
го закриття – 8 чоловік (3,8%), що зустрічались в 
основному при гострих гнійних та загострених хро-
нічних формах гнійно-поліпозного ОВС. Дане 
ускладнення характеризувалось порушенням ціліс-
ності м’яких тканин слизово-окісного клаптя після 
проведення пластичного закриття (одноетапна 
методика) й насамперед було пов’язане з некорек-
тною тактикою хірургічного лікування при якому не 
проводилась попередня катетеризація ВС на фоні 
рясної гнійної ексудації, а також не дотриманням 
вимог післяопераційного реабілітаційного режиму 
хворим. 

Гнійно-запальні ускладнення (післяопераційні 
гематоми й абсцеси м’яких тканин та флегмони 
обличчя) спостерігались у 6 пацієнтів (3%), що з 
одного боку було наслідком несвоєчасного звер-
нення за медичною допомогою, з другого – відкла-
деним видаленням причинного зубу та відсутністю 
задовільного відтоку ексудату з ВС.  

Рецидив ОВС після проведеного стаціонарного 
лікування відмічався у 5 хворих (2,4%) переважно 
при гнійних запаленнях ВС, що було пов’язане, на 
наш погляд, з рядом факторів: нерадикальність 
оперативного втручання, у тому числі відсутність 
назогаймороанастомозу; складністю бактеріально-
го фону патогенної мікрофлори; поліетіологічністю 
захворювання та ін. 

Отримані дані результатів лікування пацієнтів 
ретроспективної групи склали базу діагностичних 
критеріїв автоматизованої комп’ютерної програми 
за допомогою якої були проведені розрахунки ба-
жаних показників. Проведені дослідження с вико-
ристанням експертної системи виявили наступні 
прогностичні результати: 1) виявлення рівня загро-
зи виникнення ускладнень в залежності від клініч-
ної форми ОВС становило: низький – 13,1%, се-

редній – 38,3%, високий – 48,5%, що відповідало 
визначеним групам ризику (низький, середній, ви-
сокий), 2) у 91% випадків коректність тактики ком-
плексного лікування хворих на ОВС було підтвер-
джено за допомогою автоматизованої комп’ютер-
ної програми, 3) було встановлено, що у 9,2% клі-
нічних випадків вибір обсягу хірургічного втручання 
не відповідало прогнозованому за допомогою авто-
матизованої комп’ютерної програми, що могло бу-
ти пов’язане з виникненням ускладнень.  

Обговорення отриманих результатів. Отри-
мані дані історії хвороб пацієнтів ретроспективної 
групи склали базу даних для створення автомати-
зованої комп’ютерної програми прогнозування течії 
та виникнення ускладнень ОВС [11]. Обробка та 
аналіз вихідного матеріалу за допомогою експерт-
ної системи дозволило виявити, що у 91% випадків 
коректність тактики комплексного лікування не ви-
зивала сумнівів, але кількість ускладнень станови-
ла 9,2%, що, на наш погляд, може бути пов’язане з 
відсутністю оптимізованого індивідуального підхо-
ду до кожного клінічного випадку [12]. Це може бу-
ти скорочено завдяки застосуванню розробленого 
методу на базі комп’ютерної технології, що і обумо-
влює необхідність проведення наших наступних 
досліджень [10]. 

Висновки  
1. Найбільш розповсюдженою клінічною формою 

ОВС виявилось загострення хронічного з катара-
льно-поліпозними проявами.  

2. Найбільш розповсюдженою методикою була 
операція: «Гайморотомія з видаленням причин-
ного зуба /зубів та пластичним закриттям дефек-
ту місцевими тканинами».  

3. Питома вага фактичних ускладнень в залежності 
від клінічної форми ОВС становила 9,22% 
(19 пацієнтів). 

4. Розроблена автоматизована комп’ютерна про-
грама прогнозування перебігу та лікування ОВС, 
проведені розрахунки бажаних показників й 
отримані прогностичні результати, що доводить 
ефективність використання експертної системи у 
подальшому лікуванні проспективної групи паці-
єнтів з даною патологією.  
Перспективи подальших досліджень. Пріо-

ритетом наших наступних досліджень є апробація 
та впровадження у клінічну практику комп’ютерної 
автоматизованої програми прогнозування перебігу 
та методів лікування пацієнтів на ОВС з метою 
індивідуального підходу до кожного клінічного ви-
падку. Очікуванні результати досліджень будуть 
пов’язані з проспективною групою тематичних паці-
єнтів. 
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УДК [616.216-002-07-08:004.9]-037 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ГРУППЫ C РАЗНООБРАЗНЫМИ ФОРМАМИ  
ОДОНТОГЕННОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА С ПОМОЩЬЮ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
Григоров С. Н., Демяник Д. С., Волошан А. А., Энтина Ю. М., Аврунин О. Г.  
Резюме. Целью данного исследования было определение характера осложнений на основе анализа 

истории болезней ретроспективной группы больных с одонтогенным верхечелюстным синуситом с помо-
щью компьютерной программы прогнозирования, сопоставление ретроспективных и данных компьютер-
ной программы прогнозирования, а также подтверждении ее способности для улучшения качества лече-
ния пациентов с данной патологией. С помощью квалифицированной экспертной группы были созданы и 
утверждены достоверные базы наиболее информативных диагностических критериев. Совместно с ка-
федрой биомедицинской инженерии Харьковского национального университета радиоэлектроники на 
основе вышеупомянутых данных, создана компьютерная программа прогнозирования течения и лечения 
пациентов с различными формами одонтогенного верхечелюстного синусита. Систематизированы дан-
ные 206 больных одонтогенным верхечелюстным синуситом по форме патологии, этиологическим фак-
тором и методам проведенного оперативного вмешательства. Изученные информационные данные 
субъективных, объективных, лабораторных и рентгенологических исследований вносились в компьютер-
ную программу, где подлежали исчислению. Фактические данные результатов лечения пациентов сопос-
тавлялись с прогностическими автоматизированными данными «искусственного интеллекта» для опре-
деления риска возникновения осложнений. Особое внимание было уделено к составлению общей карти-
ны типов проведения оперативных вмешательств и выявлению фактических осложнений, которые соста-
вили 9,22% (19 пациентов). Анализируя выходные результаты прогноза, полученные за счет автоматизи-
рованной экспертной системы, помогло сосредоточить внимание на ошибках, допущенных при диагно-
стировании различных форм одонтогенного верхечелюстного синусита и подробнее подойти к выбору 
определенной тактики хирургического вмешательства в зависимости от клинической формы патологии и 
этиологических факторов, прогностическим путем, потенциально уменьшить уровень осложнений. 

Ключевые слова: одонтогенный верхнечелюстной синусит, экспертные системы, диагностика, ком-
пьютерное прогнозирование болезней. 
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UDC [616.216-002-07-08:004.9]-037 
Possibilities of Predicting and Evaluating the Results of Treating Patients  
of Retrospective Group with Various Forms of Odontogenic Maxillary Sinusitis  
using Automated Computer Program 
Grigorov S., Demyanyk D., Voloshan O., Еntina Y., Avrunin O. 
Abstract. The purpose of the study was to determine the nature of the complications using the analysis of 

treatment methods based on the data from medical records in retrospective group patients with the odontogenic 
maxillary sinusitis with the help of developed computer program for prediction and comparison of the retrospec-
tive and the data of the proposed program, in order to confirm their capacity to improve the quality of treatment 
of patients with odontogenic maxillary sinusitis. 

Material and methods. We conducted a retrospective analysis of 206 medical records of patients with vari-
ous odontogenic maxillary sinusitis forms. These patients were treated at the Department of Surgery of the head 
and neck of Kharkiv Regional Hospital, the clinical base of the Department of Surgical dentistry and maxillofacial 
surgery of Kharkiv National Medical University in the period from 2014 to 2017. An automated computer pro-
gram for prediction of the course and treatment of patients with various odontogenic maxillary sinusitis forms 
was established and approved with the help of a qualified expert group, a reliable database of the most informa-
tive diagnostic criteria for the development. 

Results and discussion. Thee analysis of data in the medical records of the retrospective group of patients 
with various forms of odontogenic maxillary sinusitis allowed to reveal the most common clinical form of this 
pathology (exacerbation of chronic with catarrhal and polyposis manifestations in 147 clinical cases (71.3%), to 
establish the most common causes of the disease (various forms of periodontitis in 89 patients (43.2%), radicu-
lar cysts in 73 clinical cases (35.4%). 

The most common method was the sinusotomy with the removal of the causative tooth / teeth and plastic 
closure of the defect by local tissues (36% of all surgical interventions). Cyst-sinusotomy with the removal of 
causative teeth with plastic closure of the defect by local tissues was performed on 51 patients (24.7%). The 
cyst-sinusotomy with overlapping of the lower nasal passage and removal of the causative tooth was performed 
on 12 patients (5.8%). A two-step procedure for surgical treatment with prior catheterization of the sinus and 
removal of causative tooth / teeth against background of cyst tumors was performed in 10 clinical cases (4.8%). 
The proportion of actual complications depending on the clinical form of odontogenic maxillary sinusitis was 
9.22% (19 patients). 

Conclusions. The obtained data formed the basis of diagnostic criteria for the computerized program which 
allowed performing the calculations of desirable indicators for an optimized individual approach to each clinical 
case in order to improve the quality of treatment and prevent the development of complications. 

Keywords: odontogenic maxillary sinusitis, expert systems, diagnostics, computer prediction of diseases. 
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З численних фонових захворювань, потенційно 
здатних впливати на стоматологічну захворюва-
ність, атеросклероз, мабуть, в першу чергу звертає 
на себе увагу. Це обумовлено його високою поши-
реністю, медико-соціальною значущістю. Атеро-
склероз знаходиться на одному з перших місць 
серед причин смертності в світі і є однією з най-
більш частих причин втрати працездатності та ін-
валідизації населення. В останнє десятиліття 
збільшився інтерес до стану здоров'я порожнини 
рота у пацієнтів із серцево-судинною патологією. 

Проведено аналіз даних з 2014 по 2019 рр. про 
епідеміологічну ситуацію за клініко-лабораторними 
характеристиками основних стоматологічних за-
хворювань (карієсу зубів, захворювань пародонту, 
уражень слизової оболонки порожнини рота) у па-
цієнтів з атеросклерозом, отримані на підставі про-
веденого наукового дослідження.  

Мета дослідження – підвищення ефективності 
профілактики і комплексного лікування захворю-
вань тканин порожнини рота у пацієнтів з атеро-
склерозом. 

У ході проведеного епідеміологічного дослі-
дження нами було обстежено 290 пацієнтів (174 в 
основних групах і 116 в контрольних групах). Мето-
ди дослідження включали: дослідження каріозних 
уражень; дослідження захворювань тканин пародо-
нту; дослідження уражень слизової оболонки по-
рожнини рота; статистичні методи (W-критерій Ша-
піро-Уілкі, t-критерій Стьюдента для незв'язаних 
вибірок, U-критерій Манна-Уїтні). 

На підставі комплексного аналізу результатів 
епідеміологічного дослідження слід зробити висно-
вок, що у хворих з атеросклерозом в порівнянні з 
практично здоровими пацієнтами: карієс зубів не 
має специфіки клінічних проявів; захворювання 
пародонту відрізняються рядом клінічних показни-
ків, які підтверджують схильність хворих на атеро-
склероз до патологічних пародонтальних процесів; 
захворювання слизової оболонки порожнини рота 
також не мають істотних клінічних відмінностей. 
Таким чином представлено докази взаємозв'язку 

між атеросклерозом в якості фонової патології і 
ураженнями тканин пародонту.  

Ключові слова: основні стоматологічні захво-
рювання, атеросклероз, індексна оцінка. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота являє собою фрагмент 
науково-дослідної роботи кафедри терапевтичної 
стоматології ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького 
«Захворювання пародонта, їх зв'язок з патологією 
внутрішніх органів та станом довкілля», № держав-
ної реєстрації 0110U002155. 

Вступ. З численних фонових захворювань, 
потенційно здатних впливати на стоматологічну 
захворюваність, атеросклероз, мабуть, в першу 
чергу звертає на себе увагу [1, 5, 6, 9]. Це обумов-
лено його високою поширеністю, медико-
соціальною значущістю [4, 7]. Атеросклероз знахо-
диться на одному з перших місць серед причин 
смертності в світі і є однією з найбільш частих при-
чин втрати працездатності та інвалідизації насе-
лення [1, 2, 4]. В останнє десятиліття збільшився 
інтерес до стану здоров'я порожнини рота у пацієн-
тів із серцево-судинною патологією [1, 4]. Низкою 
авторів доведено взаємно обтяжливий вплив за-
хворювань порожнини рота і соматичної патології 
[3, 9]. Наявність вогнищ одонтогенної інфекції у 
пацієнтів з атеросклерозом погіршує стан серцево-
судинної системи пацієнтів, тому вивчення їх сто-
матологічного статусу і виявлення запальних за-
хворювань порожнини рота є актуальним завдан-
ням [6]. Обставини, зазначені вище, визначають 
актуальність і значимість даного комплексного дос-
лідження, проведеного з позиції системного підхо-
ду, з перспективою впровадження отриманих ре-
зультатів в практичну охорону здоров'я. 

Мета дослідження: визначити превалювання 
основних захворювань тканин порожнини рота у 
пацієнтів з атеросклерозом. 

Матеріал та методи дослідження. У ході  
проведеного з 2014 по 2019 рр. епідеміологічного 
дослідження було обстежено 290 пацієнтів (174 в 
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основній групі і 116 в контрольній групі), у віці 40–
80 років, з процентним співвідношенням чоловіків і 
жінок 65.5% і 34.5% відповідно.  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», 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, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Методи дослідження включали: 
− дослідження каріозних уражень (індекс КПВ); 
− дослідження захворювань тканин пародонту 

(індекс гігієнічного стану порожнини рота 
(OHI-S) по JC Green- JR Vermillion; папіляр-
ний-маргінально-альвеолярний індекс (РМА), 
пародонтальний індекс (PI), індекс потреби в 
лікуванні захворювань пародонту (CPITN); 
проба Шиллера -Пісарєва, проба за Кула-
женком, бактеріологічне дослідження вмісту 
пародонтальних кишень, цитологічне дослі-
дження мазків-відбитків ясенної борозни); 

− дослідження уражень слизової оболонки 
порожнини рота (СОПР) (стоматоскопії); 

− статистичні методи (W-критерій Шапіро-
Уілкі, t-критерій Стьюдента для незв'язаних 
вибірок, U-критерій Манна-Уїтні). 

Результати дослідження. На першому етапі 
дослідження проаналізована картина стоматологіч-
ної захворюваності у пацієнтів з атеросклерозом. В 
етап дослідження включені пацієнти з типовими 
стоматологічними захворюваннями, котрі мають в 
якості фонової патології атеросклероз. У хворих на 
атеросклероз (n = 87 чол.) рівень поширеності по-
єднання трьох основних стоматологічних захворю-
вань склав 96.6% (84 з 87 чол.). У пацієнтів без 
атеросклерозу (n = 29 чол.) аналогічний рівень 
склав 75,9% (22 з 29 чол.). Таким чином, в серед-
ньому поширеність поєднання трьох основних сто-
матологічних захворювань у хворих на атероскле-
роз перевищує таку у пацієнтів без атеросклерозу 
на 20.7%. При аналізі поширеності стоматологічних 
захворювань і співвідношенні нозологічних форм 
цих захворювань при атеросклерозі отримані на-
ступні результати.  

Так, при оцінці поширеності карієсу зубів вста-
новлено, що у хворих на атеросклероз (n = 87 чол.) 
вона становить 75.9% (66 з 87 чол.). У пацієнтів 
без атеросклерозу аналогічний показник становить 
75.9% (22 з 29 чол.). Статистично очевидно відсут-
ність міжгрупових відмінностей за цим показником.  

При оцінці поширеності захворювань тканин 
пародонту встановлено, що у хворих на атероскле-
роз (n = 87 чол.) вона становить 93.1% (81 з  

87 чол.). У пацієнтів без атеросклерозу становить 
65.5% (19 з 29 чол.).  

При оцінці поширеності уражень слизової обо-
лонки порожнини рота встановлено, що у хворих 
на атеросклероз (n = 87 чол.) вона становить 
37.9% (33 з 87 чол.). У пацієнтів без атеросклерозу 
аналогічний показник становить 10.3% (3 з  
29 чол.). Статистична різниця між групами при оці-
нці поширеності захворювань пародонту і слизової 
оболонки порожнини рота становить 27.6% з 
«перевагою» в сторону хворих на атеросклероз. 

Статистичний аналіз показника КПВ і OHI-S 
показав відсутність його відмінностей в групах па-
цієнтів при наявності і відсутності атеросклерозу. 
Це свідчить про відсутність відмінностей клініко-
лабораторної характеристики каріозних уражень і 
порівнянності рівня гігієни порожнини рота у паціє-
нтів порівнюваних груп, а отже відсутності їх впли-
ву на результати подальшого порівняльного аналі-
зу (табл. 1).  

Обговорення отриманих результатів. Таким 
чином, на підставі комплексного аналізу результа-
тів поточного етапу дослідження слід зробити ви-
сновок, що у хворих на атеросклероз в порівнянні з 
практично здоровими пацієнтами: карієс зубів не 
має специфіки клінічних проявів; захворювання 
пародонту відрізняються рядом клінічних показни-
ків (підвищення індексів РМА в середньому на 
15.5%, PI – на 16.6%, CPITN – на 40.7%, ці дані 
свідчать про більший рівень потреби хворих на 
атеросклероз в лікуванні пародонтальної патології, 
а також підтверджують їх схильність до запальних 
уражень пародонту; проб Шиллера-Писарєва і  
Кулаженком – на 74.4% і 56.6% відповідно, при 

Таблиця 1 – Результати аналізу клініко-лабораторних 
характеристик основних стоматологічних захворю-
вань в групах пацієнтів при наявності і відсутності 
атеросклерозу 

Група 
Основна група 
(з атероскле-

розом) 

Контрольна 
група 

(без атеро-
склерозу) 

кількість пацієнтів 87 29 

Індекс КПВ (М ± m) 19.4 ± 2.97 19.3± 2.89 

Індекс OHI-S (М± m) 1.5 ± 0.43 1.5 ± 0.41 

Індекс РМА, % 45.4 ± 5.11 39.3 ± 2.81 

Індекс PI (М±m, бали) 1.90 ± 0.32 1.67 ± 0.45 

Індекс CPITN  
(М±m, бали) 3.8 ± 0.90 2.7 ± 0.79 

Проба Шиллєра-
Пісарєва (М±m, у.о.) 6.68 ± 1.98 3.83 ± 1.13 

Проба Кулаженко 
(М±m, с.) 22.8 ± 6.4 35.7 ± 10.3 
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задовільному гігієнічному стані порожнини рота 
OHI-S по JC Green-JR Vermillion [5]. Це є факто-
ром, який підтверджує схильність хворих атеро-
склерозом до патологічних пародонтальних проце-
сів, і свідчить про відносне зниження резистентнос-
ті капілярів тканин пародонта; захворювання сли-
зової оболонки порожнини рота також не мають 
істотних клінічних відмінностей [4, 8]. 

Висновки  
1. Поширеність поєднання трьох основних стома-

тологічних захворювань (карієс зубів, захворю-
вання тканин пародонту, ураження слизової обо-
лонки порожнини рота) у хворих на атероскле-
роз перевищує таку у пацієнтів без атеросклеро-
зу на 20.7%. 

2. Встановлено, що у хворих на атеросклероз по-
ширеність захворювання тканин пародонта та 
ураження СОПР була на 27,6% вище у порівнян-
ні з аналогічними даними у осіб без загальносо-
матичних захворювань. 

3. Частота каріозної хвороби у осіб групи дослі-
дження була однаковою, що підтверджувалось 
даними індексу КПВ. 
Перспективи подальших досліджень. Про-

ведені дослідження в подальшому будуть сприяти 
розробці ефективного комплексу лікувально-
профілактичних заходів при захворюваннях тканин 
пародонта у пацієнтів з атеросклерозом. 
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УДК 616.314:614.8 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
Данкевич-Харчишин И. С. 
Резюме. Из многочисленных фоновых заболеваний, потенциально способных повлиять на стомато-

логическую заболеваемость, атеросклероз в первую очередь обращает на себя внимание. Это обуслов-
лено его высокой распространенностью, медико-социальной значимостью. Атеросклероз находится на 
одном с первых месте среди причин смертности в мире и является одной из самых частых причин утра-
ты трудоспособности и инвалидизации населения. В последнее десятилетие увеличился интерес к со-
стоянию здоровья полости рта у пациентов с сердечно-сосудистой патологией 

Выполнен анализ данных за 2014-2019 гг. об эпидемиологической и по клинико-лабораторной харак-
теристикам основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов, заболеваний пародонта, пораже-
ний слизистой полости рта) у пациентов с атеросклерозом, полученные на основании проведенного на-
учного исследования.  

Цель исследования – повышение эффективности профилактики и комплексного лечения заболева-
ний полости рта у пациентов с атеросклерозом. 
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В ходе проведенного эпидемиологического исследования нами было обследовано 290 пациентов 
(174 в основных группах и 116 в контрольных группах). Методы исследования включали: исследования 
кариозных поражений; исследования заболеваний пародонта; исследование поражений слизистой обо-
лочки полости рта; статистические методы (W-критерий Шапиро-Уилка, t-критерий Стьюдента для несвя-
занных выборок, U-критерий Манна-Уитни). 

На основании комплексного анализа результатов эпидемиологического исследования следует за-
ключить, что у больных с атеросклерозом по сравнению с практически здоровыми пациентами: кариес 
зубов не имеет специфики клинических проявлений; заболевания пародонта отличаются рядом клиниче-
ских показателей, которые подтверждают склонность больных атеросклерозом к патологическим паро-
донтальным процессам; заболевания слизистой полости рта также не имеют существенных клинических 
различий.  

Таким образом, представлено доказательства взаимосвязи между атеросклерозом в качестве фоно-
вой патологии и поражениями пародонта. 

Ключевые слова: основные стоматологические заболевания, атеросклероз, индексная оценка. 
 
UDC 616.314:614.8 
Prevalence of Basic Dental Diseases in Patients with Atherosclerosis 
Dankevych-Kharchyshyn I. S. 
Abstract. Atherosclerosis is the first of numerous background diseases that can potentially affect the dental 

morbidity and draws attention to itself. This is due to its high prevalence, medical and social significance. 
Atherosclerosis is one of the first causes of death in the world and is one of the most frequent causes of disabil-
ity in population. The state of oral health in patients with cardiovascular disease has become of a question of 
interest in the last decade. 

The purpose of the study was to increase the effectiveness of prevention and complex treatment of oral 
diseases in patients with atherosclerosis. 

Material and methods. We analyzed the data about the epidemiological and clinical-laboratory characteris-
tics of major dental diseases (dental caries, periodontal disease, lesions of the oral mucosa) in patients with 
atherosclerosis, obtained on the basis of the conducted research during 2014-2019. We examined 290 patients 
and divide them into 2 groups: the main group (174 patients) and the control group (116 patients). The age of 
patients was 40–80 years, with a percentage ratio of men and women of 65.5% and 34.5%, respectively. Re-
search methods included: studies of carious lesions; studies of periodontal diseases (hygienic condition of the 
oral cavity by Green-Vermillion; papillary-marginal-alveolar index, periodontal index, need index for the treat-
ment of periodontal disease; Schiller-Pisarev test, Kulazhenko's sample, bacteriological examination of the con-
tents of periodontal pockets, cytological examination of gingival sulcus-imprint smears); the study of lesions of 
the oral mucosa (oral mucosa) (stomatoscopy); statistical methods (W-criterion Shapiro-Wilk, Student's t-
criterion for unrelated samples, Mann-Whitney U-criterion).  

Results and discussion. On the basis of a comprehensive analysis of the results of epidemiological studies 
we came to the conclusion that there were differences between the patients with atherosclerosis and healthy 
patients. They were the following: dental caries did not specify clinical manifestations; periodontal disease had a 
number of clinical indicators that confirmed the tendency of patients with atherosclerosis to periodontal patho-
logic processes; diseases of the oral mucosa also had no significant clinical differences.  

Conclusion. Thus, our study showed the evidence of the relationship between chronic forms of ischemic 
heart disease as the background pathology and lesions of the periodontium. 

Keywords: stomatological diseases, atherosclerosis, index estimation. 
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Довгий час гіалуронова кислота успішно вико-
ристовується в багатьох галузях медицини, особ-
ливе місце вона посідає в естетичному напрямку. 
Останнім часом все частіше стали застосовувати-
ся препарати на її основі в стоматології. 

Мета – з’ясувати клінічну ефективність препа-
рату „Hyadent BG” при лікуванні рецесії ясен. 

У ході нашого дослідження було проведено 
обстеження 128 пацієнтів з рецесією ясен. Після 
проведеного нами лікування було оцінено клініч-
ний стан тканин пародонту на підставі аналізу да-
них пародонтальних, гігієнічних індексів та індексів 
гіперестезії зубів. Статистичне обчислення цифро-
вих значень здійснювали на комп’ютері за стан-
дартними статистичними методами, на основі яких 
були опрацьовані алгоритми обчислення введених 
у таблиці значень (операційна система Linux, база 
даних MySQα, мова програмування Perl).  

Аналіз значень пародонтальних індексів у осіб 
груп дослідження з рецесією ясен через 12 місяців 
після лікування показав, що в обох групах дослі-
дження значення індексу РМА було вірогідно мен-
ше стосовно даних до лікування: при застосуванні 
„Hyadent BG” – у 3,3 раза, а у осіб контрольної гру-
пи – у 1,2 раза, р<0,01. Індекс кровоточивості ясен, 
при застосуванні „Hyadent BG” був достовірно мен-
ше стосовно даних до лікування, р<0,01, слід від-
значити, що при лікуванні рецесії ясен мінімальне 
значення Ікр відзначали при застосуванні „Hyadent 
BG” – 1,35±0,04 бала, р1<0,01. У осіб груп дослі-
дження через 12 місяців спостережень, при засто-
суванні „Hyadent BG” втрата епітеліального прикрі-
плення була мінімальною – 1,73±0,13 мм, р<0,01. 
Також у результаті проведених досліджень встано-
влено, що у хворих з рецесією ясен через 12 міся-
ців досліджень значно зменшилась гіперестезія 
зубів за даними індекса розповсюдженості гіперес-
тезії зубів та індекса інтенсивності гіперестезії зу-
бів. При цьому, значення ІРГЗ при застосуванні 

„Hyadent BG” було у 2,3 раза, а у осіб групи контро-
лю – у 1,3 раза, р<0,01, менше стосовно даних до 
лікування.  

Ефективність гігієни ротової порожнини суттє-
во покращилась при лікуванні рецесії ясен за допо-
могою „Hyadent BG” стосовно значень до лікуван-
ня, р<0,01, та за критеріями індексу відповідала 
задовільній гігієні порожнини рота.  

Таким чином, результати запропонованого на-
ми лікування хворих у віддалені терміни спостере-
ження довели переконливу перевагу „Hyadent BG”, 
що підтверджено даними параклінічних індексів. 

Ключові слова: рецесія ясен, гіалуронова кис-
лота, параклінічні індекси. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота являє собою фрагмент 
науково-дослідної роботи кафедри дитячої стома-
тології ДВНЗ Тернопільський національний медич-
ний університет ім. І. Я. Горбачевського «Вивчення 
метаболічного гомеостазу організму при захворю-
ваннях органів ротової порожнини у осіб різного 
віку та оптимізація їх лікування та профілактики», 
№ державної реєстрації 0116U004146. 

Вступ. Рецесія ясен представляє собою мігра-
цію ясневого краю в апікальному напрямку, що 
призводить до оголення поверхні кореня зуба, про-
вокує порушення оптимального естетичного вигля-
ду та може сприяти виникненню каріозного дефек-
ту у цементі кореня [1, 6]. Згідно даних, більше  
50% людей віком 18–64 роки мають клінічні ознаки 
однієї із форм рецесії ясен, а поширеність даної 
патології серед населення старшого віку переви-
щує 88% [3, 8]. 

Вибір адекватного методу лікування подібних 
уражень залежить від причин їх виникнення та ха-
рактеру прогресування [2], поширеності патологіч-
ного процесу та його ступеня, а також від індивіду-
альних клінічних умов та побажань хворого щодо 
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закриття області рецесії з використанням терапев-
тичних і хірургічних підходів лікування [4].  

На сьогодні, у естетичній стоматології, для ко-
рекції м’яких тканин, успішно застосовують препа-
рати природного походження пластикостимулю-
вальної дії, що містять гіалуронову кислоту, кола-
ген, еластин та ін., та їх синтетичні аналоги [9]. Такі 
препарати, завдяки особливим протизапальним 
властивостям, прискорюють процеси загоєння ран, 
зменшують набряк і болючість, покращують реге-
нерацію та позитивно впливають на остеоіндукцію; 
у аугментаційній хірургії виконують роль біологіч-
них мембран, що обумовлено повільним всмокту-
ванням даних препаратів [10]. Серед беззаперечно 
важливих властивостей пластикостимулювальних 
препаратів слід відзначити: покращення мікроцир-
куляції, прискорення процесів виведення продуктів 
розпаду та токсинів, посилення обміну речовин, 
підвищення місцевого імунітету, антибактеріальний 
ефект [11].  

Зважаючи на перелічені переваги гіалуронової 
кислоти для нашого дослідження з метою лікуван-
ня було обрано препарат „Hyadent BG” (Німеччина, 
Свідоцтво про державну реєстрацію № UA. TR. 
039.343/1), котрий спеціально розроблений для 
використання в стоматології і володіє відповідними 
акредитаційними документами.  

Мета дослідження – з’ясувати клінічну ефек-
тивність препарату „Hyadent BG”при лікуванні ре-
цесії ясен. 

Матеріал та методи дослідження. У ході на-
шого дослідження було проведено обстеження 128 
пацієнтів з рецесією ясен, котрих розділили на ос-
новну групу – 81 пацієнт (де застосовувався препа-
рат „Hyadent BG”, на етапі підтримуючої терапії), та 
контрольну групу – 47 пацієнтів з рецесією ясен 
без використання пластикостимулювальних препа-
ратів на етапі підтримуючої терапії.  

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права 
людини та біомедицину (ETS № 164)» від  
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Батьки кожного паці-
єнта підписували інформовану згоду на участь у 
дослідженні, вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів. 

Для вивчення інтенсивності і поширеності за-
пального процесу в яснах, нами застосувалася 
модифікована методика визначення папілярно-
маргінально-альвеолярного індексу (РМА) запро-
понованого I. Shour, M. Massler у відсотках за 
Č. Parma. Індекс кровоточивості ясен визначали 
після зондування за H. R. Mühlemann (Ікр) [6]. 

Втрату зубоясенного епітеліального прикріплення 
(ВЕП) визначали за допомогою градуйованого па-
родонтального зонду у мм, обраховуючи середнє 
значення за вимірами у 4 точках навколо кожно-
го зуба, за методикою Г. Ф. Білоклицької (2010) [7]. 
Гігієнічний стан ротової порожнин визначали за 
індексими гігієни J. C. Greene, J. R. Vermillion  
(OHI-S), індексом подразнення ясен О’Лірі (ІП) та 
індексом ефективності гігієни (ІЕГ) [5,12]. Вивчення 
індексу ІРГЗ та індексу ІІГЗ проводили за методи-
кою (Ю. А. Федоров, 1998).  

Статистичне обчислення цифрових значень 
здійснювали на комп’ютері за стандартними стати-
стичними методами, на основі яких були опрацьо-
вані алгоритми обчислення введених у таблиці 
значень (операційна система Linux, база даних 
MySQα, мова програмування Perl).  

Результати дослідження. Клінічний стан тка-
нин пародонта у хворих з рецесією ясен оцінювали 
через 12 місяців після лікування на підставі аналізу 
даних пародонтальних, гігієнічних індексів та індек-
сів гіперестезії зубів.  

Аналіз значень пародонтальних індексів у осіб 
груп дослідження з рецесією ясен через 12 місяці 
після лікування представлений у таблиці 1. 

У результаті проведеного лікування рецесії 
ясен, через 12 місяців досліджень встановлено 
(табл. 1), що в обох групах дослідження значення 
індексу РМА було вірогідно менше стосовно даних 
до лікування: при застосуванні „Hyadent BG” – у 3,3 
рази, а у осіб контрольної групи – у 1,2 рази, 
р<0,01. При цьому, значення РМА при застосуванні 
„Hyadent BG” було достовірно менше, ніж у осіб 
групи контролю, р, р1<0,01.  

Через 12 місяців досліджень індекс кровоточи-
вості ясен, при застосуванні „Hyadent BG” був дос-
товірно менше стосовно даних до лікування, 
р<0,01. Водночас, значення Ікр у пролікованих  

Таблиця 1 – Середні значення пародонтальних індек-
сів у хворих з рецесією ясен через 12 місяців після 
лікування 

Пародон-
тальні 
індекси 

До 
лікування 

Контрольна 
 група 

Основна  
група 

РМА,% 47,28±2,19 ° 38,24±2,05 ° 14,21±2,12 °, ∆ 

Ікр, бали 2,01±0,05 2,25±0,04 ° 1,35±0,04 °, ∆ 

ІР,% 
(індекс  
рецесії) 

32,40±2,16 39,15±2,16 °° 15,28±2,00 °, ∆ 

ВЕП, мм 2,57±0,21 2,93±0,16 1,73±0,13 °, ∆ 

Примітки: °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця зна-
чень стосовно даних до лікування; ∆р1<0,01 – достовірна 
різниця значень стосовно даних у хворих контрольної 
групи. 
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збільшилось та дорівнювало даним до лікування, 
р>0,05. Слід відзначити, що при лікуванні рецесії 
ясен мінімальне значення Ікр відзначали при за-
стосуванні „Hyadent BG” – 1,35±0,04 бала, р1<0,01. 

Індекс рецесії ясен (ІР) через 12 місяців дослі-
джень у хворих з рецесією ясен достовірно знижу-
вався при застосуванні „Hyadent BG” – у 2,1 рази, 
р<0,01, стосовно даних до лікування. Водночас, у 
осіб контрольної групи визначали зростання даних 
проаналізованого індексу, р<0,05. Як при аналізі 
значень попередніх індексних балів, значення ІР 
при використанні „Hyadent BG” було найменшим зі 
значенням 15,28±2,00%, р1<0,01. 

У результаті проведеного лікування у осіб груп 
дослідження через 12 місяців спостережень, при 
застосуванні „Hyadent BG” втрата епітеліального 
прикріплення (ВЕП) була мінімальною – 1,73± 
±0,13 мм, р<0,01. При лікуванні рецесії ясен у осіб 
контрольної групи значення ВЕП відповідало да-
ним до лікування, р>0,05. 

У результаті проведених досліджень встанов-
лено, що у хворих з рецесією ясен через 12 місяців 
досліджень значно зменшилась гіперестезія зубів 
за даними індекса розповсюдженості гіперестезії 
зубів (ІРГЗ) та індекс інтенсивності гіперестезії зу-
бів (ІІГЗ) (табл. 2). При цьому, значення ІРГЗ при 
застосуванні „Hyadent BG” було у 2,3 раза, а у осіб 
групи контролю – у 1,3 рази, р<0,01, менше стосов-
но даних до лікування. При цьому, значення ІІГЗ 
зменшувались в обох групах дослідження у 1,5 
рази стосовно значень до лікування, р<0,01.  

Через 12 місяців спостережень (табл. 3), у хво-
рих з рецесією ясен, у результаті проведеного ліку-
вання визначалось покращення стану гігієни поро-
жнини рота за індексом OHI–S. При цьому, значен-
ня проаналізованого індексу було при використанні 
„Hyadent BG” – у 1,7 рази, а у осіб контрольної гру-
пи – у 1,3 рази менше стосовно значень до ліку-
вання, р<0,01. 

Значення індексу подразнення (ІП), через 12 
місяців досліджень, дорівнювали значенням до 
лікування, р>0,05, у пролікованих контрольної гру-
пи та було достовірно нижче при використанні 
„Hyadent BG” (у 1,5 рази), стосовно даних до ліку-
вання, р<0,05. 

Ефективність гігієни ротової порожнини (ІЕГ) 
суттєво покращилась при лікуванні рецесії ясен за 
допомогою „Hyadent BG” стосовно значень до ліку-
вання, р<0,01, та за критеріями індексу відповідала 
задовільній гігієні порожнини рота. У осіб контроль-
ної групи значення ІЕГ дорівнювало даним до ліку-
вання, р>0,05 та свідчило про незадовільний гігієні-
чний стан ротової порожнини. 

Клінічна оцінка стану тканин пародонта у хво-
рих з рецесією ясен через 12 місяців спостережень 
показали (рис. 1), що „нормалізація” стану тканин 
пародонта діагностувалась у 22,22±8,0% осіб конт-
рольної групи та у 82,14±7,24% пролікованих за 
допомогою „Hyadent BG”, р<0,01. „Покращення” 
стану тканин пародонта визначали у 37,04±9,29% 
пролікованих контрольної групи та у 17,85±7,24% – 
при застосуванні „Hyadent BG”, р>0,05. 

Лікування рецесії ясен виявилось неефектив-
ним у 40,74 ± 9,46% пролікованих групи контролю. 

Таблиця 2 – Середні значення індексів гіперестезії 
зубів у хворих з рецесією ясен через 12 місяців після 
лікування 

Індекси 
гіперестезії 

зубів 

До  
лікування 

Контрольна 
група 

Основна  
група 

Індекс розпо-
всюдженості 
гіперестезії,% 

45,59±1,49° 35,55±1,34° 20,20±1,51°,∆ 

Індекс інтен-
сивності гіпе-
рестезії,% 

2,51±0,09° 2,04±0,09° 1,96±0,11° 

Примітки: °р<0,01 – достовірна різниця значень стосов-
но даних до лікування; ∆р1<0,01 – достовірна різниця 
значень стосовно даних у хворих контрольної групи. 

Таблиця 3 – Значення індексів гігієни ротової порож-
нини у хворих з рецесією ясен через 12 місяців після 
лікування 

Індекси 
гігієни  

порожнини рота 

До  
лікування 

Контрольна 
група 

Основна  
група 

Індекс Green-
Vermillion 
(OHI–S), бали 

2,43±0,04° 1,91±0,06° 1,43±0,06°, ∆ 

Індекс подраз-
нення О’Лірі (ІП), 
бали 

1,70±0,21 2,11±0,20 1,59±0,23°°,∆ 

Індекс ефектив-
ності гігієни (ІЕГ), 
бали 

2,50±0,15 2,07±0,16 1,65±0,13°,∆∆ 

Примітки: °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця зна-
чень стосовно даних до лікування; ∆р1<0,01; ∆∆р1<0,05 – 
достовірна різниця значень стосовно даних у хворих 
контрольної групи. 

Рис. 1. Стан тканин пародонта у хворих з рецесією ясен 
через 12 місяців після лікування 
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При лікуванні рецесії ясен за допомогою „Hyadent 
BG” від’ємних результатів лікування не спостері-
гали. 

Обговорення отриманих результатів. Засто-
сування запропонованих нами лікувально-
профілактичних комплексів для профілактики та 
лікування рецесії ясен дозволило призупинити па-
тологічні процеси в яснах та поліпшити стан гігієни 
порожнини рота. Так, зміни гігієнічного стану поро-
жнини рота відзначалися на протязі всього періоду 
досліджень у пацієнтів основної і порівняльної гру-
пи. Така закономірність змін рівня гігієнічних індек-
сів відзначалася у пацієнтів з рецесією ясен в по-
рожнині рота основних груп і в групі порівняння 
через один рік. Найбільш ефективний результат 
лікування отримано при застосуванні лікувально-

профілактичного препарату „Hyadent BG”, що підт-
верджено покращеними даними пародонтальних 
та гігієнічних індексів стану порожнини рота. 

Висновки. Таким чином, результати лікування 
хворих у віддалені терміни спостереження довели 
переконливу перевагу „Hyadent BG”, що підтвер-
джено даними параклінічних індексів. Незважаючи 
на високу собівартість препарату „Hyadent BG”, 
вважаємо його застосування для лікування даної 
патології тканин пародонта цілком виправданим.  

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведені дослідження в подальшому будуть сприяти 
впровадженню в практичну діяльність лікарів – 
стоматологів розробленої нами схеми лікування 
рецесії ясен із застосуванням препаратів на основі 
гіалуронової кислоти. 
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УДК 616.311.2’313.17-008.1 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦЕССИЕЙ ДЕСНЫ  
С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Иськив М. О., Авдеев А. В.  
Резюме. Долгое время гиалуроновая кислота успешно используется в многих отраслях медицины, 

особое место она занимает в эстетическом направлении. В последнее время все чаще стали применять-
ся препараты на ее основе в стоматологии. 

Цель – выяснить клиническую эффективность препарата "Hyadent BG" при лечении рецессии десны. 
В ходе нашего исследования было проведено обследование 128 пациентов с рецессией десны. По-

сле проведенного нами лечения была оценено клиническое состояние тканей пародонта на основании 
анализа данных пародонтальных, гигиенических индексов и индексов гиперестезии зубов. Статистиче-
ское вычисления цифровых значений осуществляли на компьютере за стандартным статистическим ме-
тодом, в основе которых были разработаны алгоритмы вычисления введенных в таблицы значений 
(операционная система Linux, база данных MySQα, язык программирования Perl). 
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Анализ значений пародонтальных индексов у лиц групп исследования с рецессией десны через 12 
месяцев после лечения показал, что в обеих группах исследования значения индекса РМА было досто-
верно меньше относительно данных к лечению: при применении "Hyadent BG" – в 3,3 раза, а у лиц кон-
трольной группы – в 1,2 раза, р<0,01. Индекс кровоточивости десен, при применении "Hyadent BG" был 
достоверно меньше относительно данных к лечению, р<0,01, следует отметить, что при лечении рецес-
сии десны минимальное значение ИКР отмечали при применении "Hyadent BG" – 1,35±0,04 балла, 
р1<0,01. У лиц групп исследования через 12 месяцев наблюдений, при применении "Hyadent BG" потеря 
эпителиального прикрепления была минимальной - 1,73±0,13 мм, р<0,01. Также в результате проведен-
ных исследований установлено, что у больных с рецессией десны через 12 месяцев исследований зна-
чительно уменьшилась гиперестезия зубов по данным индекса распространенности гиперестезии зубов 
и индекса интенсивности гиперестезии зубов. При этом значение ИРГЗ при применении "Hyadent BG" 
было в 2,3 раза, а у лиц группы контроля – в 1,3 раза, р <0,01, меньше относительно данных к лечению.  

Эффективность гигиены полости рта существенно улучшилась при лечении рецессии десны с помо-
щью "Hyadent BG" относительно значений до лечения, р <0,01, и по критериям индекса отвечала удовле-
творительной гигиене полости рта. 

Таким образом, результаты предложенного нами лечения больных в отдаленные сроки наблюдения 
доказали убедительное преимущество "Hyadent BG", что подтверждено данными параклинических ин-
дексов. 

Ключевые слова: рецессия десны, гиалуроновая кислота, параклинические индексы. 
 

UDC 616.311.2’313.17-008.1 
Long-Term Results Gingival Recession Treatment with Medication based on Hyaluronic Acid 
Iskiv M. O., Avdeev O. V.  
Abstract. For a long time hyaluronic acid has been successfully used in many branches of medicine. It oc-

cupies a special place in the aesthetic direction. In recent years, increasingly began to apply medications on its 
basis in dentistry. 

The purpose of the study was to find out the clinical effectiveness of treatment for gingival recession with 
the use of the drug Hyadent BG. 

Material and methods. In our study we examined 128 patients with gingival recession. After our treatment, 
the clinical condition of the periodontal tissues was assessed based on the analysis of periodontal, hygienic and 
indexes of hyperesthesia of the teeth. The results were processed statistically. 

Results and discussion. Analysis of parodontal indexes in the study groups with gingival recession 12 
months after treatment showed that in both groups of studies of the PMA index, were less relevant to before 
treatment data: with the use of Hyadent BG by 3.3 times, in the control group by 1.2 times, p<0.01. The bleeding 
index, which was applied to Hyadent BG, was less reliable than before treatment, p<0.01. It should be noted 
that in the treatment of gingival recession, the minimum bleeding index value is noted with the application of 
Hyadent BG – 1.35±0.04, p1<0.01. In the study groups, after 12 months of observation, with the use of Hyadent 
BG, epithelial attachment lost was minimal – 1.73±0.13 mm, p<0.01. As a result of the studies we found out that 
after twelve months of research there was a decrease of hyperesthesia of the teeth and also indexes of the in-
tensity of hyperesthesia of the teeth. In this case, the value of intensity of hyperesthesia of the teeth in the appli-
cation of Hyadent BG was by 2.3 times, in control group it was by 1.3 times, p <0,01, lower data before treat-
ment. At the same time the indexes of intensity hyperesthesia of the teeth decreased in the treatment of the 
group of studies by 1.5 times compared with the values before treatment, p<0.01. After 12 months of observa-
tion the improvement of the oral hygiene status was determined for the OHI - S indexes, with the use of Hyadent 
BG by 1.7 times, and in the control group by 1.3 times less than before treatment, p <0.01. The value of the irri-
tation index after 12 months of study was equal to the value before treatment, p>0.05. In the treated control 
group and was significantly lower with the use of Hyadent BG by 1.5 times in relation to the data before treat-
ment, p <0.05. The effectiveness of oral hygiene improved significantly in the treatment of gum recession with 
the help of Hyadent BG in relation to the values before treatment, p<0.01, and according to the criteria of the 
index corresponded to satisfactory oral hygiene. Clinical evaluation of the state of periodontal tissues in patients 
with gingival recession after 12 months of observations showed that the "normalization" of periodontal tissues 
was diagnosed in 22.22±8.0% of the control group and 82.14±7.24% treated with Hyadent BG, p <0.01. Im-
provement of periodontal tissues was determined in 37.04±9.29% of the treated control group and 17.85±7.24% 
in the application of Hyadent BG, p>0.05. 

Conclusions. Thus, the results of our proposed treatment in the long term observations showed convincing 
advantage Hyadent BG which was confirmed by paraclinical indices. 

Keywords: gingival recession, hyaluronic acid, paraclinical indices. 
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Гаймориты одонтогенного происхождения за-
нимают особое место в структуре воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области, посколь-
ку их лечение требует междисциплинарного подхо-
да. По данным различных авторов, доля одонто-
генного гайморита занимает от 10 до 75,0% среди 
всех случаев верхнечелюстного синусита.  

Распространенность стоматогенных гаймори-
тов неуклонно возрастает. Причиной этому может 
быть сложная анатомическая структура моляров 
верхней челюсти и необоснованное расширение 
показаний к их сохранению.  

Мезиально-щечные корни верхних моляров 
имеют большое число вариаций строения системы 
корневых каналов. Упущенный из виду при первич-
ном эндодонтическом лечении канал МБ2 может 
стать причиной одонтогенного синусита. Каналы 
МБ1 и МБ2 сообщаются между собой, то есть если 
МБ1 инфицирован, то МБ2будет инфицирован 
также. Несмотря на то, что вход в канал находится 
под слоем дентина и его обнаружение в большин-
стве случаев затруднено, для успешного эндодон-
тического лечения апикальной патологии нахожде-
ние и обработка МБ2 является необходимым усло-
вием. 

Пациент с одонтогенным гайморитом должен 
находиться одновременно под наблюдением ЛОР-
специалиста и врача-стоматолога-терапевта. При-
менение компьютерной томографии и увеличения 
в стоматологии имеют большое значение для 
идентификации и локализации анатомически 
сложного канала МВ2, что повышает качество пер-
вичного эндодонтического лечения и уменьшает 
вероятность развития одонтогенных синуситов. 

Ключевые слова: одонтогенный гайморит, 
мезиобуккальный канал МБ2, верхнечелюстные 
моляры, повторное эндодонтическое лечение. 

 

Связь работы с научными программами, 
планами, темами. Представленная публикация 
является частью НИР «Характер, структура та 
лікування основних стоматологічних захворю-
вань», № гос. регистрации 0116U004975. 

Введение. Гаймориты одонтогенного происхо-
ждения занимают особое место в структуре воспа-
лительных заболеваний челюстно-лицевой облас-
ти, поскольку их лечение требует междисципли-
нарного подхода. По данным различных авторов, 
доля одонтогенного гайморита занимает от 10 до 
75,0% среди всех случаев верхнечелюстного сину-
сита [2, 9, 10, 11]. 

Распространенность стоматогенных гаймори-
тов неуклонно возрастает. Количество больных, 
поступивших в лор-стационары за последние 4 
десятилетия, увеличилось с 4% до 15–40% [8]. 
Причиной этому может быть сложная анатомиче-
ская структура моляров верхней челюсти и не-
обоснованное расширение показаний к их сохра-
нению. Мезиально-щечные корни верхних моляров 
имеют большое число вариаций строения системы 
корневых каналов. Во многих исследованиях сооб-
щается о высокой частоте встречаемости второго 
мезиобуккального канала (МБ2) в верхних моля-
рах. Так, при изучении 1732 стандартно пролечен-
ных верхних моляров [12] было отмечено, что МБ2 
был найден в 73,2% случаев в первых молярах, в 
50,7% случаев во вторых молярах и в 20% случаев 
в третьих молярах. Из них оказалось, что МБ2 был 
отдельным каналом в 54,9% первых моляров и в 
45,6% вторых моляров и сливался с другим кана-
лом (МВ1) во всех третьих молярах. 

Упущенный из виду МБ2 при первичном эндо-
донтическом лечении может стать причиной одон-
тогенного синусита. Как указывается выше, каналы 
МБ1 и МБ2 сообщаются между собой, то есть если 
МБ1 инфицирован, то МБ2будет инфицирован 
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также. Несмотря на то, что вход в канал находится 
под слоем дентина и его обнаружение в большинст-
ве случаев затруднено, для успешного эндодонти-
ческого лечения апикальной патологии нахождение 
и обработка МБ2 является необходимым условием. 

Повторное стоматологическое вмешательство 
не может считаться адекватным без современных 
методов лучевой диагностики. Компьютерная то-
мография в эндодонтии дает информацию о фор-
ме корней, количестве корневых каналов, их точ-
ной длине и расположении в пространстве, об ана-
томических особенностях изгибов, наличии пере-
шейков, участков кальцификации, пломбировочно-
го материала и наличии препятствий в виде сло-
манных инструментов. Помимо этого, определяют-
ся анатомические особенности верхней челюсти, а 
именно близость расположения корней зубов к 
стенкам верхнечелюстной пазухи, наличие соусть-
ев, которые могут образовываться между периапи-
кальным очагом и полостью верхнечелюстной па-
зухи. Важным моментом является оценка состоя-
ния слизистой оболочки ЛОР-органов [1, 4, 5, 6, 7]. 

Цель исследования – определить влияние 
качества эндодонтического лечения моляров верх-
ней челюсти на развитие и санацию верхнечелю-
стных синуситов используя данные компьютерной 
томографии и клинических наблюдений. 

Материал и методы исследования. Были 
проанализированы 19 томограмм пациентов 26–67 
лет, обратившихся к стоматологу-терапевту с жа-
лобами на различную степень дискомфорта в мо-
лярах верхней челюсти. Все зубы были ранее эн-
додонтически лечены. Оценивали количество кор-
ней и каналов, количество ненайденных каналов, 
рентгенологические признаки воспалительных из-
менений в гайморовой пазухе. Поиск устьев пропу-
щенных корневых каналов осуществляли с приме-
нением операционного микроскопа Global G6. По-
сле проведенного лечения оценивали наличие или 
отсутствие жалоб в отдаленные сроки, рентгено-
логические признаки восстановления периапикаль-
ной кости и изменений слизистой оболочки гаймо-
ровой пазухи. 

Проведенные исследования полностью соот-
ветствуют законодательству Украины и отвечают 
принципам Хельсинкской декларации прав челове-
ка, Конвенции Союза Европы относительно прав 
человека и биомедицины (подтверждено заключе-
нием комиссии по биоэтике, протокол № 3, 2006 г). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В процессе анализа 19 томограмм верхних первых 
и вторых моляров было выявлено 18 3-х корневых 
верхнечелюстных моляров и 1 – четырехкорневой.  

Наличие четко контурированного канала МВ2 
определили в 17 случаях (89,4%). В 2 случаях 

(10,6%) канал МВ2 не прослеживался из-за обли-
терации. 

Несмотря на то, что из 19 томограмм на 17 
канал МБ2 был хорошо виден, лишь в 3-х случаях 
была попытка его пломбирования, а у 16 пациен-
тов не было признаков обработки второго мезио-
буккального канала вовсе. Таким образом, отсутст-
вие пломбирования канала МВ2 выявили в 84,2%, 
в 15,8% канал МВ2 был запломбирован лишь на 
1/3. 

Рентгенологически у 11 пациентов (57,8%) вер-
хушка медиально-щечного корня была одна, у 7 – 
МВ корень имел два отдельных апекса (36,9%), в 
1 случае верхний моляр имел отдельный четвер-
тый мезиобуккальный корень (5,3%). 

Рентгенологические признаки изменений мем-
браны Шнейдера, в виде мягкотканного компонен-
та различной степени выраженности, присутство-
вали во всех случаях в проекции прилежащих вер-
хушек причинных зубов. 

На сегодняшний день не существует универ-
сального протокола ведения раннее леченого зу-
ба. В целом первичное и повторное лечение ос-
ложненного кариеса имеют аналогичные этапы. 
Основным отличием является распломбирование 
корневого канала. 

При проведении повторного эндодонтического 
лечения определить локализацию устья ранее не 
пролеченного МВ2, механически его обработать и 
обтурировать на всю рабочую длину удалось в 15 
случаях (78,9%) (рис. 1, а, б, в). 

В 4-х случаях (21,1%) повторная инструмен-
тально-медикаментозная обработка МВ2 оказа-
лась невозможной вследствие масс кальцифици-
рованного дентина или ранее примененных им-
прегнационных тактик фенолформальдегидными 
смесями (рис. 2, а, б). Это связано как со свойст-
вами пломбировочный массы, которую весьма 
сложно вывести из корневого канала, так и с ден-
тинообразованием в ранее леченном корневом 
канале, что является одной из неспецифических 
защитных реакций пульпы, возникающих в ответ 
на действие любых раздражителей, в том числе и 
на пломбировочный материал [3]. 

Все пациенты были поставлены на диспансер-
ный учет и обследованы через 3, 6 месяцев и 
1 год. 

По проишествии раннего постоперационного 
периода через 3 месяца пациенты не предъявляли 
жалоб и отмечали улучшение самочувствия в 12 
случаях (63,2%). Через ½ года – клиническая сим-
птоматика отсутствовала у 14 больных (73,7%). В 
течение года, после повторного эндодонтического 
вмешательства, в силу устойчивости клинико-
рентгенологической симптоматики и отсутствии 
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положительной динамики, в 4 случаях (21,1%) па-
циенты были направлены на операцию удаления 
зуба. Остальные 15 пациентов (78,9%), через год 
после проведенного лечения, при отстутствии кли-
нических жалоб имели на контрольных КТ различ-
ные стадии восстановления кости периапикальной 
области и различную динамику уменьшения объе-
ма мягкотканного компонента в верхнечелюстном 
синусе. Из них в 52,6% случаев наблюдали полное 
восстановление костной массы, а в остальных 

47,4% – несомнительную тенденцию к уменьше-
нию костного дефекта.  

Из 19 пациентов, санированных различными 
стоматологическими тактиками, у 6 пациентов 
(31,6%) рентгенологически слизистая оболочка 
гайморовой пазухи пришла в норму. У 5 (26,3%) 
отслеживали стойкую положительную динамику в 
виде уменьшения объема мягкотканного компо-
нента слизистой. Резистентность к проведенному 
лечению с сохраняющимися изменениями в гаймо-
ровых пазухах отмечали у пациентов в остальных 
8 (42,1%) случаях (из них – 4 пациента после опе-
рации удаления зуба). 

Выводы. Пациент с одонтогенным гаймори-
том должен находиться одновременно под наблю-
дением ЛОР-специалиста и врача-стоматолога-
терапевта. Хронический воспалительный процесс 
в верхнечелюстном синусе может протекать дли-
тельное время. Он обусловлен неполным уничто-
жением микрофлоры в системе корневых каналов 
зачастую из-за предыдущего неэффективного эн-
додонтического лечения. Наиболее частой причи-
ной неудач в эндодонтическом лечении верхних 
моляров является невыявленный канал МБ2. Для 
его обнаружения на этапе планирования первич-
ного эндодонтического лечения необходимо обяза-
тельно проводить томографическое исследование, 
которое даст информацию об анатомических осо-
бенностях зоны предполагаемых манипуляций: 
количестве корней и каналов, их направлении и 
изгибах, а также о соотношении дна гайморовой 
пазухи и верхушек зубов. Планируя повторное эн-
додонтическое лечение необходимо начинать с 
анализа сформированного ранее эндодонтическо-
го доступа, поскольку создание неправильного 
доступа является наиболее распространенной 
причиной неуспеха первичного лечения. Примене-
ние операционного микроскопа при определении 
месторасположения МБ2 позволяет повысить про-
цент его успешного обнаружения. В обработке ка-

а б 

Рис. 1. а – Левый верхнечелюстной синус заполнен мягкотканным компонентом полностью. В прямой проекции в 
зубе 27 определяется пропущенный ранее канал МВ2, который не сходится с МВ1 и имеет отдельное верхушечное 

отверстие. Разрежение костной ткани в области верхушечной трети; б – В сагиттальной проекции контурируется 
лизис костной перегородки и соустье между периапикальным очагом и верхнечелюстным синусом; в – КТ после 

проведенного лечения МБ2. Канал локализован, обработан и обтурирован на всю рабочую длину 

Рис. 2. а – Зуб 16, в сагиттальной плоскости щечные 
каналы МБ1 и ДБ запломбированы. В проекции верху-
шек корней слизистая оболочка гайморовой утолщена; 
б – В прямой проекции визуализируется ранее не про-

леченный канал МБ2 после попытки повторного вмеша-
тельства. Пройти на всю рабочую длину канал не уда-

лось. Поскольку в периапикальной области расширение 
периодонтальной щели незначительно, а зуб был про-

лечен около 10 лет назад и пациента не беспокоит, 
дальнейшее лечение было прекращено из-за опасности 

перфорации корня 

в 

а 

б 
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нала после его прохождения нет каких-либо отли-
чий от работы с другими каналами. 

Таким образом, применение компьютерной 
томографии и увеличения в стоматологии имеют 
большое значение для идентификации и локализа-
ции анатомически сложного канала МВ2, что повы-
шает качество первичного эндодонтического лече-

ния и уменьшает вероятность развития одонтоген-
ных синуситов. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Дальнейшие исследования в направлении расши-
рения междисциплинарного взаимодействия в сто-
матологии являются перспективными. 
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УДК 616. 314-06:616.216.1-002 
ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ПОВТОРНОГО ЕНДОДОНТИЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЗІ СКЛАДНОЮ АНАТОМІЄЮ  
МЕЗІОБУККАЛЬНОГО КОРЕНЯ ПРИ ОДОНТОГЕННИХ ГАЙМОРИТАХ 
Назарян Р. С., Щебликіна Н. А., Колєсова Т. О., Фоменко Ю. В., Голік Н. В. 
Резюме. Гайморити одонтогенного походження займають особливе місце в структурі запальних за-

хворювань щелепно-лицевої ділянки, оскільки їх лікування вимагає міждисциплінарного підходу. За дани-
ми різних авторів, частка одонтогенного гаймориту займає від 10 до 75,0% серед усіх випадків верхньоще-
лепного синуситу. Поширеність стоматогенних гайморитів неухильно зростає. Причиною цього може бути 
складна анатомічна структура молярів верхньої щелепи і необґрунтоване розширення показань до їх збе-
реження. Мезиально-щічні корені верхніх молярів мають велике число варіацій будови системи кореневих 
каналів. Непомічений при первинному ендодонтичного лікування канал МБ2 може стати причиною одонто-
генного синуситу. Канали МБ1 і МБ2 сполучаються між собою, тобто якщо МБ1 інфікований, то МБ2 буде 
інфікований також. Незважаючи на те, що вхід в канал знаходиться під шаром дентину і його виявлення в 
більшості випадків утруднене, для успішного ендодонтичного лікування апікальної патології знаходження і 
обробка МБ2 є необхідною умовою. Пацієнт з одонтогенним гайморитом повинен перебувати одночасно 
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під наглядом ЛОР-спеціаліста та лікаря-стоматолога-терапевта. Застосування комп'ютерної томографії 
та збільшення в стоматології мають велике значення для ідентифікації і локалізації анатомічно складного 
каналу МВ2, що підвищує якість первинного ендодонтичного лікування і зменшує ймовірність розвитку 
одонтогенних синуситів. 

Ключові слова: одонтогенний гайморит, мезіобуккальний канал МБ2, верхньощелепні моляри, по-
вторне ендодонтичне лікування. 

 

UDC 616. 314-06: 616.216.1-002 
Optimization of the Interdisciplinary Approach to the Secondary Endodontic Treatment of the 
Upper Jaw Molars with the Mesiobuccal Root Complex Anatomy with Odontogenic Sinusitis 
Nazaryan R. S., Scheblykina N. A., Kolesova T. A., Fomenko Yu. V., Golik N. V. 
Abstract. Odontogenic sinusitis occupies a special place in the structure of inflammatory diseases of the 

maxillofacial area, for the reason that their treatment requires an interdisciplinary approach. According to various 
authors, the proportion of odontogenic sinusitis is from 10 to 75.0% among all cases of maxillary sinusitis. 

The purpose of the study was to determine the effect of the quality of endodontic treatment of maxillary mo-
lars on the development and rehabilitation of maxillary sinusitis using data from computed tomography and clini-
cal observations. 

Material and methods. We analyzed 19 tomograms of patients aged 26-67 years old who applied to the 
dentist-therapist with complaints of varying degrees of discomfort in the molars of the upper jaw. All teeth were 
previously endodontically treated.  

Results and discussion. The prevalence of stomatological sinusitis is steadily increasing. The reason for this 
may be the complex anatomical structure of the upper jaw molars and the unreasonable expansion of the indi-
cations for their preservation. The upper molars mesial-buccal roots have a large number of variations in the 
structure of the root canal system. MB2 channel which is missed during the primary endodontic treatment can 
be the cause of odontogenic sinusitis. The channels MB1 and MB2 communicate with each other. If MB1 is in-
fected, then MB2 will be infected as well. Despite the fact that the access to the canal is under a layer of dentin 
and its detection is difficult in most cases, finding and treating MB2 is a prerequisite for successful endodontic 
treatment of apical pathology. Secondary dental intervention cannot be considered adequate without modern 
methods of X-ray diagnostics. Computed tomography in endodontics gives information about the shape of the 
roots, the number of root canals, their exact length and location, the anatomical features of the bends, the pres-
ence of isthmuses, calcification areas, filling material and presence of broken instruments in root canals. In addi-
tion, the anatomical features of the upper jaw, namely, the proximity of the teeth roots to the maxillary sinus 
walls, the presence of fistulas, which can form between the periapical focus of inflammation and the cavity of the 
maxillary sinus, are determined due to computed tomography. An important point is the assessment of the ENT 
organs mucous membrane state. A patient with odontogenic sinusitis should be under the supervision of an 
ENT specialist and a dentist simultaneously. Chronic inflammatory process in the maxillary sinus can take a 
long time. It is due to the incomplete elimination of microflora in the root canal system, often because of previ-
ous ineffective endodontic treatment. The most common failure cause in upper molars endodontic treatment is 
the undetected channel MB2. To detect MB2 at the planning stage of primary endodontic treatment, it is impera-
tive to carry out a tomographic study that will give information about the anatomical features of manipulation 
area: the number of roots and channels, their direction and bends, as well as the ratio of the maxillary sinus bot-
tom and teeth apexes. Planning endodontic retreatment should begin with an analysis of previously formed en-
dodontic access, because the creation of incorrect access is the most common cause of the primary treatment 
failure. Using of an operating microscope in searching the MB2 location allows increasing efficiency of its suc-
cessful detection. After passing MB2 there are no differences with other channels in in the treatment protocol. 

Conclusions. Thus, the use of computed tomography and magnification in dentistry is of great importance 
for the identification and localization of the anatomically complex MB2 channel, which improves the quality of 
primary endodontic treatment and reduces the probability of odontogenic sinusitis. 

Keywords: odontogenic sinusitis, mesiobuссal canal MB2, maxillary molars, repeated endodontic treat-
ment. 
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Аналіз електроміографічних показників рекоме-
ндують для визначення ступеню функціональних 
порушень жувальних м`язів. 

Мета – проаналізувати зміни адаптаційних 
процесів жувальних м’язів у хворих з переломами 
нижньої щелепи в залежності від локалізації. 

Функціональний стан жувальних м’язів у хворих 
з переломами щелеп різної локалізації проводили 
визначенням їх біоелектричної активності на елект-
роміографічному комплексі «Нейро–ЕМГ-Микро». 
Електроміографію провели 24 особам з одно функ-
ціональними, та 33 досліджуваним – з багатофунк-
ціональними розладами скронево-нижньо-
щелепного суглобу (основна група), отримані дані 
порівнювали зі значеннями у 20 здорових осіб 
(порівняльна група). Індекс відхилення функції ско-
рочення m. Masseter (індекс Ферраріо) визначали 
за формулою: (MVC/RMC)×100%. Отриманні ре-
зультати опрацьовано статистично. 

У результаті проведених досліджень встанов-
лено що у порівняльній групі індекс відхилення в 
функції скорочення жувальних м’язів дорівнював 
90,18±6,65% зліва та 89,20±6,94% справа. У осіб з 
переломами нижньої щелепи при однофункціо-
нальних розладах скронево-нижньощелепного суг-
лобу значення проаналізованого параметру змен-
шувались зліва та коливались від 79,42±5,35% при 
серединних переломах до 78,87±5,41% при пере-
ломах нижньої щелепи у ділянці кута, р–р2˃0,05. 
Максимальне зниження значень індексу відхилен-
ня в функції скорочення жувальних м’язів визнача-
ли при травматичних ураженнях пришийкової діля-
нки – 72,62±5,91%, р–р3˃0,05. Динаміка значень 
даного індексу при однофункціональних розладах 
справа була аналогічною. 

У осіб з переломами нижньої щелепи при бага-
тофункціональних розладах скронево-нижньо-
щелепного суглобу при серединних переломах, 
значення індексу відхилення функції скорочення 
жувальних м’язів, як справа, так і зліва, дорівнював 
даним у осіб порівняльної групи. У той же час, при 

аналізі індексних оцінок з лівого боку встановлено, 
що при бокових переломах та при переломі кута 
нижньої щелепи значення даного параметру було у 
1,4 рази нижче стосовно даних у осіб порівняльної 
групи, р˂0,05. При локалізації переломів нижньої 
щелепи у пришийковій ділянці і межах вінцевого 
відростку значення індексу зменшувались стосовно 
даних до лікування у 1,5 рази та у 1,6 рази, р˂0,01, 
та відрізнялись статистичною значущістю від даних 
індексних оцінок у осіб з серединними переломами, 
р1˂0,05. Аналогічна тенденція простежувалась при 
вивченні індексних оцінок з правого боку у даного 
контингенту хворих: при серединних переломах 
значення досліджуваного параметру зменшува-
лось, але не відрізнялось статистичною значущістю 
від даних у осіб порівняльної групи, р˃0,05.  

На основі проведеного багатопараметрового 
дослідження m. masseter за допомогою поверхне-
вих електроміограм можна зробити висновок, що 
поєднана патологія щелепно-лицевої ділянки ви-
кликає дисфункцію жувальних м’язів, особливо у 
хворих з розташуванням переломів у пришийковій 
ділянці та межах вінцевого відростку, та обумов-
лює необхідність проведення індивідуалізованих 
лікувальних заходів. 

Ключові слова: переломи щелеп, скронево-
нижньощелепні розлади, електроміографія.  
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суглобу (СНЩС) [3, 7]. Це, зокрема, пояснюється їх 
значною розповсюдженістю. Так, за даними бага-
тьох авторів, у 50–70% населення відмічаються ті 
чи інші симптоми порушення функції СНЩС, і з 
кожним роком кількість таких хворих постійно зрос-
тає [4]. Найбільш складною з точки зору діагности-
ки та лікування вітчизняні та зарубіжні фахівці на-
зивають дисфункцію скронево-нижньощелепного 
суглобу [1, 5, 6]. 

Переважна більшість пацієнтів з переломами 
нижньої щелепи зазнає оклюзійної дисгармонії, що 
приводить до розвитку м’язового стресу [8]. При 
цьому жувальна система втрачає здатність адеква-
тно адаптуватися до цих факторів, порушується 
функціональний стан елементів СНЩС, внаслідок 
чого у них можлива поява запальних або дистро-
фічних змін. У більшості спостережень ці симптоми 
непостійні, але в деяких хворих вони переходять у 
хронічну форму [11]. Втрата адаптаційної здатності 
веде до дисфункції елементів зубощелепної систе-
ми, зокрема, СНЩС, що набуває тимчасової або 
хронічної форми [12, 13, 14].  

Мета дослідження: проаналізувати зміни ада-
птаційних процесів жувальних м’язів у хворих з 
переломами нижньої щелепи різної локалізації. 

Матеріал та методи дослідження. Функціо-
нальний стан жувальних м’язів у хворих з перело-
мами щелеп різної локалізації проводили визна-
ченням їх біоелектричної активності на електроміо-
графічному комплексі «Нейро–ЕМГ-Микро» (ООО 
«Нейрсофт», Росія). Електроміографію (ЕМГ) у 
хворих з переломами нижньої щелепи різної лока-
лізації провели 24 особам з однофункціональними 
та 33 досліджуваним з багатофункціональними 
розладами СНЩС (основна група). Отримані дані 
порівнювали зі значеннями у 20 здорових осіб 
(порівняльна група). У осіб груп дослідження ви-
значали наступні параметри: середню частоту ко-
ливань (Гц), середню амплітуду коливань (мВ) та 
коефіцієнт асиметрії з двох боків. Також, у хворих 
груп дослідження враховували індекс відхилення 
функції скорочення m. Masseter (індекс Ферраріо) 
за формулою: (MVC/RMC)×100%.  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
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 інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Статистичне обчислення цифрових значень 
здійснювали на комп’ютері за стандартними стати-

стичними методами, на основі яких були опрацьо-
вані алгоритми обчислення введених у таблиці 
значень (операційна система Linux, база даних 
MySQα, мова програмування Perl). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Оцінку показників поверхневих електроміограм m. 
masseter розпочинали з аналізу динаміки у стані 
відносного фізіологічного спокою (табл. 1). Встано-
влено, що у досліджуваних порівняльної групи се-
редня частота коливань у стані спокою не реєстру-
валась. При цьому, мінімальні значення середньої 
частоти коливань досліджували у хворих з сере-
динними і боковими переломами нижньої щелепи 
при однофункціональних розладах СНЩС: спра-
ва – 0,80±0,007 Гц та 0,92±0,007 Гц, р1˂0,01, відпо-
відно, та зліва – 0,70±0,006 Гц. Значно вищою була 
середня частота коливань у осіб з локалізацією 
переломів у ділянці кута нижньої щелепи (справа – 
1,10±0,008 Гц; зліва – 0,80±0,007 Гц, р1, р2˂0,01) та 
у пришийковій ділянці нижньої щелепи (справа – 
1,15±0,009 Гц, р1, р2, р3˂0,01, зліва – 0,80±0,007 Гц, 
р, р2˂0,01). З’ясовано, що у осіб порівняльної групи 
середня частота коливань жувальних м’язів, у ста-
ні максимальної напруги становила 179,0±14,0 Гц 
справа та 113,6±7,30 Гц – зліва. Звертало увагу, 
що у хворих з серединними переломами нижньої 
щелепи при однофункціональних розладах СНЩС, 
середня частота коливань знижувалась до  
148,00±13,0 Гц – справа та 100,50±6,20 Гц зліва, 
однак отримані дані вірогідно не відрізнялись від 
значень у осіб порівняльної групи, р˃0,05. При бо-
кових переломах, у стані максимальної напруги, 
середня частота коливань жувальних м’язів змен-
шувалась справа у 1,4 рази, р˂0,01, та зліва – до 
95,7±6,0 Гц, р˃0,05. Водночас, суттєве зниження 
середньої частоти коливань жувальних м’язів ви-
значали при переломах нижньої щелепи у ділянках 
кута та пришийковій ділянці, стосовно даних у осіб 
порівняльної групи: справа у 1,5 рази, р˂0,01, 
р1˂0,05 та у 1,8 рази, р, р1, р2, р3˂0,01, відповідно, 
та зліва – у 1,4 рази та у 1,8 рази, р1, р2˂0,01, від-
повідно. 

У хворих з переломами щелеп різної локаліза-
ції при однофункціональних розладах СНЩС у ста-
ні функціонального спокою, середня амплітуда 
коливань жувального м’язу була мінімальною при 
серединних переломах: справа – 0,08±0,005 мВ та 
зліва – 0,07±0,005 мВ, р˃0,05.  

У осіб з боковими переломами визначали збі-
льшення середньої амплітуди коливань, порівняно 
з даними у попередній групі: справа у 1,3 рази, 
р1˂0,05 та зліва – до 0,09±0,006 мВ, р1˃0,05. У той 
же час, у осіб з локалізацією перелому у ділянці 
кута та його розташуванням у пришийковій ділянці 
середня амплітуда коливань жувального м’язу  
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суттєво зростала стосовно даних у осіб з середин-
ними переломами: справа у 1,6 рази, р1, р2˂0,01 та 
у 2,0 рази, р1–р3˂0,01, відповідно, та зліва – у 1,3 
рази, р1˃0,05 та у 1,4 рази, р1˂0,01, відповідно. 

У стані максимальної напруги, середня амплі-
туда коливань у осіб порівняльної групи становила: 
справа – 0,30±0,06 мВ та зліва – 0,21±0,006 мВ. 
При цьому, у осіб з серединними і боковими пере-
ломами нижньої щелепи відзначали зменшення 
значень проаналізованого параметру з двох боків, 
однак отримані дані не відрізнялись статистичною 
значущістю від значень у осіб порівняльної групи, 
р˃0,05. Вірогідне зниження середньої амплітуди 
коливань справа, стосовно даних у порівнянні, ви-
значали у осіб з переломами нижньої щелепи у 
ділянці кута і його локалізацією у пришийковій діля-
нці: у 2,0 рази, р˂0,05, та у 2,5 рази, р, р1˂0,05, 
відповідно. Середня амплітуда коливань у осіб 
даних груп дорівнювала зліва 0,12±0,004 мВ та 
0,10±0,003 мВ, відповідно, та не відрізнялась ста-
тистичною значущістю від даних до лікування, 
р˃0,05. 

Звертало увагу, що значення коефіцієнту аси-
метрії у хворих з переломами нижньої щелепи при 
однофункціональних розладах СНЩС зростало: 
справа – від -0,17 при серединних до -0,45 при ло-
калізації перелому нижньої щелепи у пришийковій 
ділянці та зліва – від -0,12 при серединних перело-
мах нижньої щелепи до -0,44 при його локалізації у 
пришийковій ділянці. 

Значення параметрів ЕМГ у хворих з перело-
мами нижньої щелепи різної локалізації при бага-
тофункціональних розладах СНЩС представлені у 
таблиці 2. У результаті проведених досліджень 
нами встановлено, що у стані фізіологічного спо-
кою у осіб порівняльної групи середня амплітуда 
коливань m. masseter не реєструвалась. При цьо-
му, середня амплітуда коливань жувального м’язу 
була мінімальною у хворих з серединними перело-
мами нижньої щелепи та становила: справа – 
1,92±0,03 Гц та зліва – 0,54±0,04 Гц. Звертало ува-
гу, що при усіх решта типів переломів середня час-
тота коливань жувального м’язу вірогідно збільшу-
валась справа та була більше стосовно значень 
при серединних переломах: у 1,09 рази – при боко-
вих, р1˂0,01, у 1,3 рази – при кутових, р1,р2˂0,01, у 
1,6 рази – при пришийкових, р1–р3˂0,01, та у 1,7 
рази – при переломах нижньої щелепи у межах 
вінцевого відростку, р1–р3˂0,01. Водночас, при ана-
лізі значень середньої частоти коливань зліва у 
хворих з переломами нижньої щелепи при багато-
функціональних розладах встановлено, що значен-
ня цього параметру при серединних і бокових пе-
реломах були однакові, р1˃0,05, а при кутових – у 
1,3 рази, р1˂0,05, при пришийкових та при ушко-

дженні нижньої щелепи у ділянці вінцевого відрост-
ку – у 1,5 рази, р1˂0,01, р2˂0,05 перевищували дані 
цього параметру при серединних і бокових перело-
мах нижньої щелепи.  

Середня частота коливань жувального м’язу у 
стані фізіологічної напруги при переломах нижньої 
щелепи різної локалізації на тлі багатофункціона-
льних розладів СНЩС зменшувалась стосовно 
даних у порівнянні та була нижче: при серединних 
у 1,4 рази, р˂0,05, при бокових переломах – у  
1,5 рази, при локалізації переломів у ділянці кута – 
у 1,9 рази, у пришийковій ділянці – у 2,0 рази, 
р˂0,01 та при переломі вінцевого відростку – у  
2,3 рази, р1–р3˂0,01. Аналогічна тенденція спосте-
рігалась з лівого боку та характеризувалось міні-
мальним зменшенням середньої частоти коливань 
при серединних переломах, р˃0,05, та максималь-
ним зменшенням цього параметру при переломах 
вінцевого відростку (у 2,2 рази), р1–р3˂0,01. 

У хворих з переломами нижньої щелепи при 
багатофункціональних розладах, у стані фізіологіч-
ного спокою, середня амплітуда коливань зростала 
справа від 0,05±0,004 мВ при серединних перело-
мах до 0,11±0,005 мВ при переломах у ділянці кута 
нижньої щелепи, р1–р2˂0,01, та досягало макси-
мальних значень у осіб з переломами вінцевого 
відростку –0,14±0,007 мВ, р1–р3˂0,01. З лівого бо-
ку, середня амплітуда коливань була однаковою у 
осіб з серединними і боковими переломами, 
р1˃0,05, та вірогідно нижче, ніж у осіб з решта ти-
пами переломів нижньої щелепи, р1–р4˂0,01. 

У стані максимальної напруги, середня амплі-
туда коливань у хворих з переломами нижньої ще-
лепи при багатофункціональних розладах зменшу-
валась та була нижче стосовно значень у порівнян-
ні: при серединних переломах справа – у 1,6 рази, 
р˃0,05, зліва – у 1,9 рази, р˂0,01; при бокових пе-
реломах справа – у 2,5 рази, р˂0,05, р1˂0,01 та 
зліва – у 2,3 рази, р˂0,01, р1˂0,05; при переломах 
кута нижньої щелепи справа – у 3,0 рази, р, 
р1˂0,01, р2˂0,05, та зліва – у 2,6 рази, р, р1˂0,01; 
при переломах пришийкової ділянки справа – у 3,3 
рази, р, р1, р2˂0,01, р3˂0,05, та зліва – у 3,0 рази, р, 
р1˂0,01, р3˂0,05, при переломах вінцевого відрост-
ку справа – у 3,3 рази, р–р2˂0,01, р3˂0,05, та злі-
ва – у 3,0 рази, р, р1˂0,01, р3˂0,05. 

Слід зауважити, що коефіцієнт асиметрії у хво-
рих з переломами нижньої щелепи при багато-
функціональних розладах зростав справа від -0,28 
та зліва від -0,13 при серединних переломах до -
0,56 справа та -0,54 зліва при локалізації перелому 
у межах вінцевого відростку. Наступним етапом 
дослідження була індексна оцінка показників пове-
рхневої ЕМГ m. masseter. Дослідження проводи-
лись у хворих з переломами нижньої щелепи при 



  Стоматологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 289  

Та
бл

иц
я 

1 
– 

Зн
ач

ен
ня

 п
ар

ам
ет

рі
в 

ел
ек

тр
ом

іо
гр

аф
ії 

у 
хв

ор
их

 з
 п

ер
ел

ом
ам

и 
щ

ел
еп

 р
ізн

ої
 л

ок
ал

іза
ці

ї п
ри

 о
дн

оф
ун

кц
іо

на
ль

ни
х 

ро
зл

ад
ах

 С
Н

Щ
С

 

П
ар

ам
ет

ри
 Е

М
Г 

Ф
ун

кц
іо

-
на

ль
ни

й 
ст

ан
 

 м
’я

зів
 

П
ор

ів
ня

ль
на

 
гр

уп
а 

Хв
ор

і з
 п

ер
ел

ом
ам

и 
щ

ел
еп

 н
а 

тл
і о

дн
оф

ун
кц

іо
на

ль
ни

х 
ро

зл
ад

ів
 С

Н
Щ

С
 

С
ер

ед
ин

ні
  

пе
ре

ло
ми

 
Бо

ко
ві

  
пе

ре
ло

ми
 

У 
ді

ля
нц

і к
ут

а 
н/

щ
 

У 
пр

иш
ий

ко
ві

й 
ді

ля
нц

і 

П
ра

ви
й 

 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

бі
к 

Лі
ви

й 
бі

к 

С
ер

ед
ня

 ч
ас

то
та

  
ко

ли
ва

нь
, Г

ц 

Н
ап

ру
га

 
17

9,
0±

 
±1

4,
0 

11
3,

6±
 

±7
,3

0 
14

8,
0±

 
±1

3,
0 

10
0,

5±
 

±6
,2

 
12

3,
0±

 
±1

2,
0°

 
95

,7
± 

±6
,0

 
11

6,
5±

 
±5

,1
4°

,*
* 

83
,2

± 
±4

,2
°,

**
 

98
,5

± 
±5

,0
°,

* 
63

,4
± 

±4
,1

5°
*,

∆,
□ 

С
по

кій
 

0 
0 

0,
80

± 
±0

,0
07

 
0,

70
± 

±0
,0

06
 

0,
92

± 
±0

,0
07

* 
0,

70
± 

±0
,0

06
 

1,
10

± 
±0

,0
08

*,
∆ 

0,
80

± 
±0

,0
07

*,
∆ 

1,
15

± 
±0

,0
09

*,
∆,

□ 
0,

80
± 

±0
,0

07
*,

∆ 

С
ер

ед
ня

 а
мп

лі
ту

да
  

ко
ли

ва
нь

, м
В 

Н
ап

ру
га

 
0,

30
± 

±0
,0

6 
0,

21
± 

±0
,0

06
 

0,
25

± 
±0

,0
05

 
0,

18
± 

±0
,0

06
 

0,
20

± 
±0

,0
04

 
0,

16
± 

±0
,0

05
 

0,
15

± 
±0

,0
03

°°
 

0,
12

± 
±0

,0
04

 
0,

12
± 

±0
,0

03
°°

,*
* 

0,
10

± 
±0

,0
03

 

С
по

кій
 

0 
0 

0,
08

± 
±0

,0
05

 
0,

07
± 

±0
,0

05
 

0,
10

± 
±0

,0
06

**
 

0,
09

± 
±0

,0
06

 
0,

13
± 

±0
,0

07
*,

∆ 
0,

09
± 

±0
,0

06
 

0,
16

± 
±0

,0
08

*,
∆,

□ 
0,

10
± 

±0
,0

07
* 

Ко
еф

іц
іє

нт
 а

си
ме

тр
ії 

  
  

  
-0

,1
7 

-0
,1

2 
-0

,3
1 

-0
,1

6 
-0

,3
5 

-0
,2

7 
-0

,4
5 

-0
,4

4 

П
ри

м
іт

ки
: 

°р
<0

,0
1;

 °
°р

<0
,0

5 
– 

до
ст

ов
ір

на
 р

ізн
иц

я 
зн

ач
ен

ь 
ст

ос
ов

но
 д

ан
их

 у
 п

ор
ів

ня
нн

і; 
*р

1<
0,

01
; °

°р
1<

0,
05

 –
 д

ос
то

ві
рн

а 
рі

зн
иц

я 
зн

ач
ен

ь 
ст

ос
ов

но
 д

ан
их

 у
 х

во
ри

х 
з 

се
ре

ди
нн

им
и 

пе
ре

ло
ма

ми
 н

/щ
; ∆

 р
2<

0,
01

; ∆
∆р

2<
0,

05
 –

 д
ос

то
ві

рн
а 

рі
зн

иц
я 

зн
ач

ен
ь 

ст
ос

ов
но

 д
ан

их
 у

 х
во

ри
х 

з 
бо

ко
ви

ми
 п

ер
ел

ом
ам

и 
н/

щ
; □

 р
3<

0,
01

 –
 д

ос
то

ві
рн

а 
рі

зн
и-

ця
 з

на
че

нь
 с

то
со

вн
о 

да
ни

х 
у 

хв
ор

их
 з

 п
ер

ел
ом

ам
и 

н/
щ

 у
 д

іл
ян

ці
 к

ут
а.

 

П
ар

ам
ет

ри
 

ЕМ
Г 

Ф
ун

кц
і-

он
ал

ьн
ий

 с
та

н 
 

м’
яз

ів
 

П
ор

ів
ня

ль
на

 
гр

уп
а 

Хв
ор

і з
 п

ер
ел

ом
ам

и 
щ

ел
еп

 н
а 

тл
і б

аг
ат

оф
ун

кц
іо

на
ль

ни
х 

ро
зл

ад
ів

 С
Н

Щ
С

   

С
ер

ед
ин

ні
  

пе
ре

ло
ми

 
Бо

ко
ві

 п
ер

ел
ом

и 
У 

ді
ля

нц
і к

ут
а 

н/
щ

 
У 

пр
иш

ий
ко

ві
й 

ді
ля

нц
і 

П
ер

ел
ом

и 
ві

нц
ев

ог
о 

 в
ід

ро
ст

ку
   

П
ра

-
ви

й 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

-
ви

й 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

бі
к 

Лі
ви

й 
бі

к 
П

ра
ви

й 
 б

ік 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

П
ра

ви
й 

 
бі

к 
Лі

ви
й 

бі
к 

С
ер

ед
ня

 
ча

ст
от

а 
ко

ли
ва

нь
, 

Гц
 

Н
ап

ру
-

га
 

17
9,

0±
 

±1
4,

0 
11

3,
6±

 
±7

,3
0 

12
9,

8±
 

±1
3,

0°
 

98
,5

± 
±7

,0
 

11
6,

0±
 

±1
2,

5°
° 

90
,7

± 
±7

,0
° 

94
,5

± 
±1

1,
4°

° 
83

,8
± 

±6
,5

0°
° 

87
,9

± 
±8

,1
5°

° 
60

,7
± 

±5
,9

°°
,*

*,
□ 

79
,0

± 
±8

,6
°°

,*
*,

∆ 
52

,5
± 

±5
,2

°°
,*

*,
□□

 

С
по

кій
 

0 
0 

1,
92

± 
±0

,0
3 

0,
54

± 
±0

,0
4 

2,
10

± 
±0

,0
3*

* 
0,

65
± 

±0
,0

4 
2,

56
± 

±0
,0

4*
*,

∆∆
 

0,
72

± 
±0

,0
5*

 
3,

00
± 

±0
,0

3*
*,

∆∆
,□

□ 
0,

80
± 

±0
,0

05
**

,∆
 

3,
20

± 
±0

,0
07

**
,∆

∆,
□□

,◊
◊ 

0,
80

± 
±0

,0
04

**
,∆

 

С
ер

ед
ня

 
ам

пл
іту

да
 

ко
ли

ва
нь

, 
мВ

 

Н
ап

ру
-

га
 

0,
30

± 
±0

,0
6 

0,
21

± 
±0

,0
06

 
0,

19
± 

±0
,0

06
 

0,
11

± 
±0

,0
07

°°
 

0,
12

± 
±0

,0
05

°,
**

 
0,

09
± 

±0
,0

05
°°

,*
 

0,
10

± 
±0

,0
04

°°
,*

*,
∆ 

0,
08

± 
±0

,0
05

°°
,*

* 
0,

09
± 

±0
,0

03
°°

,*
*,

∆∆
,□

 
0,

00
7±

 
±0

,0
03

°°
,*

*,
□ 

0,
09

± 
±0

,0
03

°°
,*

*,
∆∆

,□
 

0,
07

± 
±0

,0
3°

°,
**

,□
 

С
по

кій
 

0 
0 

0,
05

± 
±0

,0
04

 
0,

02
± 

±0
,0

03
 

0,
07

± 
±0

,0
04

**
 

0,
03

± 
±0

,0
03

 
0,

11
± 

±0
,0

05
**

,∆
∆ 

0,
06

± 
±0

,0
04

 
0,

13
± 

±0
,0

06
**

,∆
∆,

□ 
0,

08
± 

±0
,0

07
 

0,
14

± 
±0

,0
07

**
,∆

∆,
□□

 
0,

09
± 

±0
,0

08
 

Ко
еф

іц
іє

нт
 

ас
им

ет
рі

ї 
  

  
  

-0
,2

8 
-0

,1
3 

-0
,3

5 
-0

,2
0 

-0
,4

7 
-0

,2
6 

-0
,5

0 
-0

,4
7 

-0
,5

6 
-0

,5
4 

П
ри

м
іт

ки
: 

°р
<0

,0
5;

 °
°р

<0
,0

1 
– 

до
ст

ов
ір

на
 р

ізн
иц

я 
зн

ач
ен

ь 
ст

ос
ов

но
 д

ан
их

 у
 п

ор
ів

ня
нн

і; 
*р

1<
0,

05
; °

°р
1<

0,
01

 –
 д

ос
то

ві
рн

а 
рі

зн
иц

я 
зн

ач
ен

ь 
ст

ос
ов

но
 д

ан
их

 у
 х

во
ри

х 
з 

се
ре

ди
нн

им
и 

пе
ре

ло
ма

ми
 н

/щ
; ∆

 р
2<

0,
05

; ∆
∆р

2<
0,

01
 –

 д
ос

то
ві

рн
а 

рі
зн

иц
я 

зн
ач

ен
ь 

ст
ос

ов
но

 д
ан

их
 у

 х
во

ри
х 

з 
бо

ко
ви

ми
 п

ер
ел

ом
ам

и 
н/

щ
; □

р 3
<0

,0
5;

 □
□ 

р 3
<0

,0
1 

– 
до

с-
то

ві
рн

а 
рі

зн
иц

я 
зн

ач
ен

ь 
ст

ос
ов

но
 д

ан
их

 у
 х

во
ри

х 
з 

пе
ре

ло
ма

ми
 н

/щ
 у

 д
іл

ян
ці

 к
ут

а.
 5

.◊
р 4

<0
,0

5;
 ◊

◊р
4<

0,
01

 –
 д

ос
то

ві
рн

а 
рі

зн
иц

я 
зн

ач
ен

ь 
ст

ос
ов

но
 д

ан
их

 у
 х

во
ри

х 
з 

пе
-

ре
ло

ма
ми

 н
/щ

 у
 п

ри
ш

ий
ко

ві
й 

ді
ля

нц
і. 

Та
бл

иц
я 

2 
– 

Зн
ач

ен
ня

 п
ар

ам
ет

рі
в 

ЕМ
Г 

у 
хв

ор
их

 з
 п

ер
ел

ом
ам

и 
н/

щ
 п

ри
 б

аг
ат

оф
ун

кц
іо

на
ль

ни
х 

ро
зл

ад
ах

 С
Н

Щ
С

  



 Медичні науки 

 290 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 

однофункціональних (табл. 3, 4) та при багатофун-
кціональних розладах СНЩС (табл. 5, 6). 

У результаті проведених досліджень встанов-
лено (рис. 1). що у практично здорових осіб 
(порівняльна група) індекс відхилення в функції 
скорочення жувальних м’язів (ІВФСЖМ) дорівню-

вав 90,18±6,65 % зліва та 89,20±6,94 % справа. У 
осіб з переломами нижньої щелепи при однофунк-
ціональних розладах СНЩС значення проаналізо-
ваного параметру зменшувались зліва та колива-
лись від 79,42±5,35 % при серединних переломах 
до 78,87±5,41 % при переломах нижньої щелепи у 

Таблиця 3 – Динаміка змін поверхневих електроміограм m. masseter (МкВ) при виконанні функціональної про-
би максимального стиснення щелеп з ватними валиками 

Сторона 
 дослідження 

Хворі з переломами н/щ при однофункціональних розладах 

Серединні 
переломи н/щ 

Бокові 
переломи н/щ 

Переломи кута 
н/щ 

Переломи пришийкової 
ділянки н/щ 

Справа 1085±62,30 983,26±60,24 824,37±59,45°°,* 612,48±55,40°,*,∆ 

Зліва 1144±65,80 1020±62,18 854,40±62,27°,* 754,90±56,88°,*,∆ 

Примітки: °р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи; *р1<0,01 – достовірна різниця 
значень стосовно даних у хворих з серединними переломами н/щ; ∆р2<0,01 – достовірна різниця значень стосовно 
даних у хворих з боковими переломами н/щ. 

Таблиця 4 – Динаміка змін електроміограм m. masseter (МкВ) при виконанні проби максимального стиснення 
щелеп (MVC) у хворих з переломами нижньої щелепи при однофункціональних розладах СНЩС 

Сторона 
 дослідження 

Хворі з переломами н/щ при однофункціональних розладах 

Серединні 
переломи н/щ 

Бокові 
переломи н/щ 

Переломи кута 
н/щ 

Переломи пришийкової 
ділянки н/щ 

Справа 928,13±66,27°° 724,00±54,12°,** 589,72±50,15°,* 428,16±48,00°,*,∆,□□ 

Зліва 908,62±65,16°° 828,54±62,70° 673,84±61,83°,** 548,25±60,12°,*,∆ 

Примітки: °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи; *р1<0,01; **р1<0,05 – 
достовірна різниця значень стосовно даних у хворих з серединними переломами н/щ; ∆р2<0,01; ∆∆р2<0,05 – досто-
вірна різниця значень стосовно даних у хворих з боковими переломами н/щ; □□р3<0,05 – достовірна різниця зна-
чень стосовно даних у хворих з переломами у ділянці кута н/щ. 

Таблиця 5 – Динаміка змін поверхневих електроміограм m. masseter (МкВ) при виконанні функціональної про-
би максимального стиснення щелеп з ватними валиками (RMC) у хворих з переломами нижньої щелепи при 
багатофункціональних розладах СНЩС 

Сторона  
дослідження 

Хворі з переломами нижньої щелепи при багатофункціональних розладах 
СНЩС 

Порівняльна 
група Серединні 

переломи н/щ 
Бокові 

переломи н/щ 
Переломи кута 

н/щ 

Переломи  
пришийкової 
ділянки н/щ 

Переломи  
вінцевого  
відростку 

Справа 1071±126,15 760,48±96,17° 707,50±90,18° 667,80±87,35° 637,30±85,28° 1330±122,16 

Зліва 1104,36± 
±119,20 

786,25± 
±92,20°,** 

761,28± 
±89,42°,** 

562,85± 
±82,26°,* 

537,24± 
±84,00°,* 1225±106,20 

Примітки: °р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи; *р1<0,05; **р1<0,01 – достові-
рна різниця значень стосовно даних у хворих з серединними переломами н/щ. 

Таблиця 6 – Динаміка змін поверхневих електроміограм m. masseter (МкВ) при виконанні функціональної про-
би максимального стиснення щелеп (MVC) у хворих з переломами нижньої щелепи при багатофункціональних 
розладах СНЩС 

Сторона  
дослідження 

Хворі з переломами нижньої щелепи при багатофункціональних розладах 
СНЩС 

Порівняльна 
група Серединні 

переломи н/щ 
Бокові 

переломи н/щ 
Переломи кута 

н/щ 

Переломи  
пришийкової 
ділянки н/щ 

Переломи 
 вінцевого  
відростку 

Справа 864,15±108,24 528,30± 
±98,10°,** 

493,84± 
±96,20°,** 

462,35± 
±92,00°,** 

376,84± 
±80,00°,* 1095±141,15 

Зліва 900,18±112,00 520,16±98,06 500,27±97,15 450,28±83,25 302,15±81,16 1104±140,28 

Примітки: °р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи; *р1<0,01; **р1<0,05 – досто-
вірна різниця значень стосовно даних у хворих з серединними переломами н/щ. 
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ділянці кута, р–р2˃0,05. Макси-
мальне зниження значень індексу 
відхилення в функції скорочення 
жувальних м’язів визначали при 
травматичних ураженнях приший-
кової ділянки – 72,62±5,91%,  
р–р3˃0,05. 

Динаміка значень даного інде-
ксу при однофункціональних роз-
ладах справа була аналогічною: 
визначали зменшення даних цьо-
го параметру від 85,54±4,69% при 
серединних переломах, р˃0,05, 
до 71,53±5,98% при травматичних 
ураженнях кута нижньої щелепи, 
р–р2˃0,05. Звертало увагу, що 
тільки при локалізації перелому у пришийковій ді-
лянці значення індексу (69,90±6,08 %) було вірогід-
но менше стосовно даних у осіб порівняльної групи 
та у хворих з серединними переломами нижньої 
щелепи, р, р1˂0,05. 

У осіб з переломами нижньої щелепи при бага-
тофункціональних розладах СНЩС при середин-
них переломах, значення індексу відхилення функ-
ції скорочення жувальних м’язів, як справа, так і 
зліва, дорівнював даним у осіб порівняльної групи, 
р˃0,05 (рис. 2). У той же час, при аналізі індексних 
оцінок з лівого боку встановлено, що при бокових 
переломах та при переломі кута нижньої щелепи 
значення вивченого параметру було у 1,4 рази 
нижче стосовно даних у осіб порівняльної групи, 
р˂0,05. При локалізації переломів нижньої щелепи 
у пришийковій ділянці і межах вінцевого відростку 
значення індексу зменшувались стосовно даних до 
лікування у 1,5 рази та у 1,6 рази, р˂0,01, та відріз-
нялись статистичною значущістю від даних індекс-
них оцінок у осіб з серединними переломами, 
р1˂0,05. Аналогічна тенденція простежувалась при 
вивченні індексних оцінок з правого боку у даного 
контингенту хворих: при серединних переломах 
значення досліджуваного параме-
тру зменшувалось, але не відріз-
нялось статистичною значущістю 
від даних у осіб порівняльної гру-
пи, р˃0,05.  

При бокових переломах і їхній 
локалізації у ділянці кута нижньої 
щелепи значення індексних оцінок 
знижувалось у 1,3 рази, р˂0,05, а 
при розташуванні переломів у 
пришийковій ділянці і у межах 
вінцевого відростку – у 1,5 рази, 
р1˂0,01, р1˂0,05.  

Таким чином, проведені нами 
дослідження підтверджують існу-

ючу проблему нестабільності взаємовідносин ана-
томічних структур суглоба, яка призводить до його 
функціональних порушень, і до цього часу залиша-
ється відкритою [2, 9, 10]. Необхідність детального 
вивчення анатомічних та функціональних особли-
востей компонентів суглоба та м’язового комплек-
су при переломах нижньої щелепи продиктована 
потребою знайти оптимальні способи лікування 
даного захворювання. 

Висновки. Таким чином, проведення електро-
міографічних досліджень у хворих з переломами 
щелеп різної локалізації при дисфункції СНЩС  
дозволили проаналізувати зміни адаптаційних про-
цесів жувальних м’язів, а також встановити залеж-
ність певних показників ЕМГ у відсотковому спів-
відношенні. На основі проведеного багатопарамет-
рового дослідження m. masseter за допомогою по-
верхневих електроміограм, можна зробити висно-
вок, що поєднана патологія щелепно-лицевої діля-
нки викликає дисфункцію жувальних м’язів, особ-
ливо у хворих з розташуванням переломів у при-
шийковій ділянці та межах вінцевого відростку, та 
обумовлює необхідність проведення індивідуалізо-
ваних лікувальних заходів. 

Рис. 1. Значення індексу відхилення функції скорочення жувальних м’язів 
(MVC / RMC х 100) (%) у хворих з переломами нижньої щелепи при  

однофункціональних розладах СНЩС 

Рис. 2. Значення індексу відхилення функції скорочення m. masseter  
(MVC / RVC х 100 (%) у хворих з переломами нижньої щелепи  

при багатофункціональних розладах 
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Перспективи подальших досліджень. Діаг-
ностика за допомогою ЕМГ у хворих з переломами 
нижньої щелепи різної локалізації при дисфункції 

СНЩС дозволяє комплексно підійти до вирішення 
лікування вказаної патології та забезпечити моніто-
ринг лікувальних заходів в динаміці. 
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УДК 616.716.4:615-008.6:616-031 
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ  
С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
Скрипа А. 
Резюме. Анализ электромиографических показателей рекомендуют для определения степени функ-

циональных нарушений жевательных мышц. 
Цель – проанализировать изменения адаптационных процессов жевательных мышц у больных с пе-

реломами нижней челюсти в зависимости от локализации. 
Функциональное состояние жевательных мышц у больных с переломами челюстей различной лока-

лизации проводили определением их биоэлектрической активности на электромиографическом комплек-
се «Нейро-ЭМГ-Микро». Электромиографию провели 24 пациентам с однофункциональными расстрой-
ствами височно-нижнечелюстного сустава, и 33 исследуемым – с многофункциональными (основная 
группа), полученные данные сравнивали со значениями у 20 здоровых лиц (сравнительная группа).  
Индекс отклонения функции сокращения m. masseter (индекс Феррарио) определяли по формуле:  
(MVC/RMC)×100%. Полученные результаты обработаны статистически. 

В результате проведенных исследований установлено, что в сравнительной группе индекс отклоне-
ния в функции сокращения жевательных мышц был равен 90,18±6,65% слева и 89,20±6,94% справа. У 
лиц с переломами нижней челюсти при однофункциональных расстройствах височно-нижнечелюстного 
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сустава значение проанализированного параметра уменьшалось слева и колебалось от 79,42±5,35% при 
срединных переломах до 78,87±5,41% при переломах нижней челюсти в области угла, р-р2 ˃0,05. Макси-
мальное снижение значений индекса отклонения в функции сокращения жевательных мышц определяли 
при травматических поражениях пришеечного участка – 72,62±5,91%, р-р3 ˃0,05. Динамика значений 
данного индекса при однофункциональных расстройствах справа была аналогичной. 

У пациентов с переломами нижней челюсти при многофункциональных расстройствах височно-
нижнечелюстного сустава при срединных переломах, значение индекса отклонения функции сокращения 
жевательных мышц, как справа, так и слева, равно данным пациентов сравнительной группы. В то же 
время, при анализе индексных оценок слева установлено, что при боковых переломах и при переломе 
угла нижней челюсти значение данного параметра было в 1,4 раза ниже данных пациентов сравнитель-
ной группы, р˂0,05. При локализации переломов нижней челюсти в пришеечной области и пределах ко-
ронарного отростка значение индекса уменьшалось относительно данных к началу лечению в 1,5 раза и 
в 1,6 раза, р˂0,01, и отличалось статистической значимостью относительно данных индексных оценок у 
лиц со срединными переломами, р1˂0,05. Аналогичная тенденция прослеживалась при изучении индекс-
ных оценок с правой стороны у данного контингента больных: при срединных переломах значение иссле-
дуемого параметра уменьшалось, но не отличалось статистической значимостью от данных у лиц срав-
нительной группы, р˃0,05. 

На основе проведенного многопараметрового исследования m. masseter с помощью поверхностных 
электромиограмм можно сделать вывод, что сочетанная патология челюстно-лицевой области вызывает 
дисфункцию жевательных мышц, особенно у больных с расположением переломов в пришеечной облас-
ти и пределах коронарного отростка, и обусловливает необходимость проведения индивидуализирован-
ных лечебных мероприятий. 

Ключевые слова: переломы челюстей, височно-нижнечелюстные расстройства, электромиография. 
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Parameters of Electromyography in Patients with Fractures of Mandible  
of Different Localization with Dysfunction of the Temporomandibular Joint 
Skrypa O. 
Abstract. The analysis of electromyographic indicators is recommended for determining the degree of func-

tional disorders of chewing muscles.  
The purpose of the study was to analyze changes in adaptive processes of chewing muscles in patients 

with fractures of the mandible, depending on localization. 
Material and methods. The functional state of chewing muscles in patients with jaw fractures of different 

localization was determined by their bioelectric activity at the electromyographic complex "Neuro-EMG-Micro". 
Electromyography was performed on 24 subjects with single-function and 33 subjects with multifunctional tem-
poromandibular disorder (major group) disorders, compared with values in 20 healthy subjects (comparative 
group). Index of deviation of the reduction function m. Masseter (Index of Ferrari) was determined by the for-
mula: (MVC/RMC)×100%. The results obtained are processed statistically. 

Results and discussion. As a result of the conducted research it was established that in the comparative 
group the deviation index in the function of reduction of masticatory muscles was 90.18±6.65 % on the left and 
89.20±6.94 % on the right. In patients with fractures of the mandible in the one-functional disorder of the lower 
jaw, the value of the analyzed parameter decreased to the left and varied from 79.42±5.35 % for median frac-
tures to 78.87±5.41 % for fractures in the corner of mandibule, p-p2 ˂0.05. The maximum decrease in the values 
of the index of deviation in the function of reduction of masticatory muscles was determined at traumatic lesions 
of the near the cervical area and it was 72.62±5.91%, р–р3 ˂0.05. The dynamics of the values of this index for 
single-function disorders from the right was similar. 

In persons with fractures of the mandible in multifunctional temporomandibular disorder disorders with me-
dian fractures, the value of the index of deviation of the function of reducing the masticatory muscles, both right 
and left, was equal to those given to persons in the comparative group. At the same time, in the analysis of in-
dex markings on the left side, it was found that for lateral fractures and with a fracture of the angle of the mandi-
ble the value of this parameter was 1.4 times lower with respect to data from persons in the comparative group, 
p˂0.05. In the localization of fractures of the mandible in the condoyle and within the coronoid process, the in-
dex value was reduced by 1.5 and 1.6 times, before treatment by 0.01, and they differed in their statistical sig-
nificance from the data of index evaluations in patients with medial fractures, p1˂0,05. A similar trend was ob-
served in the study of index markers on the right side of this contingent of patients: with median fractures, the 
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value of the studied parameter decreased, but did not differ statistically significant from the data of persons in 
the comparative group, p <0.05. 

Conclusions. On the basis of a multi-parameter study m. masseter with surface electromyograms, it can be 
concluded that the combined pathology of the maxillofacial area causes dysfunction of the masticatory muscles, 
especially in patients with the location of fractures in the condoyle and within the coronoid process, and causes 
the need for individualized therapeutic measures. 

Keywords: jaw fractures, temporomandibular disorder, electromyography. 
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УПРАВЛІННЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПАЦІЄНТА,  
ЯК ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  

ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ОРТОПЕДИЧНИХ ПОРУШЕННЯХ 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна 

helenkaL972@gmail.com 

Успіх у досягненні мети фізичної терапії зале-
жить як від фізичного терапевта, так і від пацієнта. 
Особливості керування пацієнтом та взаємовідно-
синами з ним залежать від ряду факторів, зокрема 
від індивідуальних та професійно значущих якос-
тей фізичного терапевта, психотипу пацієнта та 
особливостей сприйняття інформації. 

Наголошено на тому, що не менш важливу 
роль у досягненні завдань фізичної терапії серед 
пацієнтів ортопедичного профілю грають мотива-
ція та потреби пацієнтів, можливості підвищення 
мотивації. Визначено, що фізична терапія може 
задовольнити ряд потреб пацієнта, від фізіологіч-
них до потреб у самореалізації. У роботі встанов-
лено основні положення щодо керування та моти-
вації пацієнта при проведені занять фізичною тера-
пією залежно від особливостей сприйняття і оброб-
ки інформації. Зокрема висвітлено особливості у 
керуванні та передачі інформації при проведення 
тренувань та ознайомленні з вправами для інтуїти-
вного, мислячого, сенсорного та емоційного типів. 
Розглянуто фактори, котрі можливо використовува-
ти з метою управління пацієнтом для покращення 
якості роботи самого пацієнта над своїми пробле-
мами, а саме емоції пацієнтів, уявлення пацієнта 
про самого себе (теорія «Я»), референтні групи. 
Зокрема емоції, чинять вплив на поведінку пацієн-
та, а також стимулюють чи пригнічують бажання 
працювати над своєю проблемою з опорно-
руховим апаратом, формують асоціації. Позитивні 
емоції є прискорювачами опрацювання інформації 
і покращують якість виконання терапевтичних 
вправ пацієнтом. Сформовано положення про ви-
користання теорії «Я» та референтних груп у моти-
вації пацієнта. 

Роль управління та мотивації у відносинах з 
пацієнтами, що проходять курс фізичної терапії, є 
важливою, оскільки від їх особливостей залежить 
можливість досягнення цілей. 

Ключові слова: фізична терапія, реабілітацій-
ний менеджмент, якість послуг. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано згідно плану 
НДР НУФВСУ на 2016–2020 рр. за темою: 4.2. 
«Організаційні та теоретико-методичні основи фі-
зичної реабілітації осіб різних нозологічних, профе-
сійних та вікових груп», № державної реєстрації 
0116U001609. 

Постановка наукової проблеми та аналіз 
наукових досліджень і публікацій. Класична пос-
лідовність реалізації функцій управління та мене-
джменту має вид «визначення цілі» – «плану-
вання» – «рішення» – «організація» – «мотива-
ція» – «контроль» [21, 23]. Загалом ця послідов-
ність відповідає складовим процесу фізичної тера-
пії та системі управління. 

Управління у відносинах з пацієнтами, що про-
ходять курс фізичної терапії, займає дуже важливу 
роль, оскільки від його особливостей залежить 
постановка цілей і можливість їх досягнення, задо-
воленість пацієнтом від отриманих реабілітаційних 
послуг та суб’єктивна оцінка результату їх впливу 
на функціональний стан, якість життя. 

Взаєморозуміння та комунікація фізичного те-
рапевта з пацієнтами є дуже важливими фактора-
ми, що впливають на результативність роботи. За 
достатнього рівня комунікації довіра пацієнта до 
фахівця зростає, а з часом формується особливий 
вид взаємодії та відносин  терапевтичний альянс.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ  
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ФІЗИЧНИЙ  
ТЕРАПЕВТ ПАЦІЄНТ 

- індивідуальні якості фізичного терапевта; 
- професійно значущі якості фізичного терапевта; 
- врахування типу за класифікацією І. Харді; 
- врахування типу відносин за класифікацією 

В. А. Ташликова; 
- психотип пацієнта та особливості ставлення до 

хвороби; 
- особливості сприйняття інформації пацієнтом; 
- підвищення мотивації пацієнта 

Наразі докази значущості та необхідності тако-
го альянсу у досягненні позитивного результату 
накопичуються [11, 13, 22]. Проте вже є результа-
ти, корті свідчать про те, що для осіб, які беруть 
участь у фізичній терапії при хронічному болю у 
опорно-руховому апараті, наявність гарного тера-
певтичного альянсу (фізичний терапевт  пацієнт) 
може поліпшити результати втручання. Для того, 
щоб полегшити формування міцного терапевтич-
ного альянсу, фізичні терапевти повинні розуміти 
фактори, які позитивно і негативно впливають на 
відносини. Дослідження показують, що визначення 
терапевтичного альянсу залишається незмінним, 
оскільки переходить до традиційних установок у 
сфері фізичної терапії [11]. 

Також у зарубіжній науковій літературі підійма-
ються питання мотивації пацієнта та її ролі у до-
триманні призначень. 

У роботі Middleton A. [17] розглянуто питання 
щодо прямого та непрямого впливу на дотримання 
та комплаєнс пацієнта, включаючи вивчення впли-
ву консультування, болю, ставлення пацієнтів та 
переконань, самоефективності, локусу контролю, 
стадії змін та психосоціальних проблем. З цього 
огляду було зрозуміло, що дотримання пацієнтом 
рекомендацій щодо фізичної терапії не можна про-
сто вигадувати, передбачати чи припускати. 

Ефективність мотиваційних впливів на хворих з 
хронічними та рецидивними болями в попереку, 
котрі отримували фізичну терапію, досліджувалася 
у роботі Friedrich M. та співавторів [17]. Самі моти-
ваційні заходи проводилися п’ять разів, а фізична 
терапія десять. Автори відзначили користь від 
впровадження заходів для мотивації. Зокрема, че-
рез чотири та 12 місяців після початку дослідження 
спостерігалася значна відмінність на користь моти-
ваційної групи щодо оцінки інвалідності та інтенси-
вності болю [2]. 

Окрім того зарубіжні дослідники відзначають, 
що емоційні аспекти у взаємодії між особами, які 
отримують фізичну терапію, та їх терапевтами, які 
надають їм послуги з фізичної терапії, є сферою 
зростаючого інтересу в останні десятиліття. Було 

визнано важливим виявляти і висловлювати емоції 
фізичним терапевтом, а також визначати емоції у 
пацієнтів і допомогти пацієнтам висловити емоції. 
Дослідниками виділено такі ключові теми у цьому 
аспекті: емоції як основа взаємодії; виявлення і 
використання власних емоцій фізичного терапевта; 
відокремлення власних емоцій від емоцій пацієнта; 
мотиваційні сили та емоції; мова тіла, емоції та 
емоційна обізнаність у пацієнтів [4]. 

З урахуванням наявних даних закордонних 
дослідників, необхідним є введення у систему фі-
зичної терапії методів управління та мотивації па-
цієнта. 

Мета дослідження – визначити основні підхо-
ди у управлінні та мотивації пацієнта для підви-
щення результативності фізичної терапії при орто-
педичних порушеннях. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення літературних джерел, аналіз докуме-
нтальних матеріалів, метод систематизації науко-
вої інформації. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Таким чином успіх у досягненні мети фізичної тера-
пії, особливості керування пацієнтом та взаємовід-
носинами з ним будуть залежати як від фізичного 
терапевта так і від пацієнта (рис. 1). 

Ряд особливостей було розглянуто нами у не-
щодавній роботі «Врахування особливостей сторін 
взаємовідносин «фізичний терапевт  пацієнт» як 
фактор підвищення якості послуг у системі фізич-
ної терапії хворих ортопедичного профілю». Наразі 
звернемо увагу на ті аспекти управління та мотива-
ції, котрі залишилися без уваги. 

Згідно класифікації, яка ґрунтується на ознаці 
особливості сприйняття і обробки інформації виді-
ляють наступні типи [9, 10, 14, 18]: 

1) інтуїтивний — приймає рішення при малому 
обсязі інформації; спирається на відчуття; сприй-
має образи, символи; рішення відчуває, але не 
може його раціонально обґрунтувати; 

2) мислячий — схильний до аналізу, синтезу і 
узагальнення; рішення приймає спираючись на 
інформацію; 

Рис. 1. Ключові аспекти у керуванні взаємовідносинами та комунікацією  
між фізичним терапевтом та пацієнтом 
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3) сенсорний — орієнтується на відчуття, що 
виникають в результаті дії на органи чуття: дотик, 
температурні смакові, нюхові, зорові, слухові від-
чуття; 

4) емоційний — орієнтується на почуття 
(ставлення до потреб, задоволення або незадово-
лення яких обумовлює позитивні або негативні 
емоції) та емоції (активна форма переживання пев-
ного епізоду життя). 

Так, з урахуванням особливостей сприйняття і 
обробки інформації, у керуванні та мотивації паціє-
нта при проведені занять фізичною терапією слід 
дотримуватися наступних положень: 

− для інтуїтивного типу слід не обмежуватися 
малим об’ємом інформації та наполягати на 
необхідності розуміння усіх необхідних мето-
дичних особливостей виконання терапевтич-
них вправ; не поспішати при виконанні вправ 
та дотримуватись параметрів амплітуди; при 
поясненні виконання вправ та керуванні ви-
конанням (швидкість, темп, амплітуда, ди-
хання) використовувати образи та порівнян-
ня для кращого сприйняття; 

− для мислячого типу необхідним є наявність 
чітких параметрів виконання терапевтичних 
вправ (вихідне положення, кінцеве положен-
ня, типові помилки у виконанні), інформація 
щодо пояснення дії обраних вправ та крите-
ріїв дозування; 

− для сенсорного типу слід збільшити кількість 
каналів відчуттів при поясненні вправ – мак-
симально повно створити візуальну модель 
вправи за допомогою детальної демонстра-
ції з акцентом на ключових моментах; при 
першому виконанні вправи слід використати 
супроводжуючі рухи, тримаючи пацієнта, 
наприклад, за суглоб чи притримуючи за 
частину тіла; також необхідно запитати про 
наявність визначених відчуттів (розтягу м’я-
зу, обмеження амплітуди руху, свободи руху 
у суглобі); 

− для емоційного типу необхідно створити 
пробудження позитивних відчуттів та форму-
вання позитивних асоціації – слідкувати за 
наявністю та динамікою почуттів втоми, бо-
лю у м’язах; виконання вправ та оцінка їх 
результативності має обов’язково носити 
позитивний компонент; на початку та впро-
довж заняття можна розповісти декілька 
коротких веселих історій для формування 
позитивних асоціацій. 

Проте, хоч ці підходи виокремленні для типів 
сприйняття інформації, але дуже часто необхідне 
їх комплексне застосування, що пояснюється поєд-
нанням у особистості декількох типів з домінуван-
ням певного типу. 

Разом зі згаданими факторами, котрі визнача-
ють особливості відносин між фахівцем та пацієн-
том, не менш важливу роль у досягненні завдань 
фізичної терапії серед пацієнтів ортопедичного 

профілю грає мотивація пацієнтів та можливості її 
підвищення. 

Для повного розуміння особливостей мотива-
ції, слід згадати про потреби, котрі може задоволь-
няти фізична терапія серед осіб з ортопедичними 
патологіями. Так відповідно до однієї з найбільш 
поширеної класифікації потреб, можна стверджу-
вати, що фізична терапія прямо чи опосередковано 
сприяє задоволенню: 

− потреб у самореалізації (наприклад, при 
травмах опорно-рухового апарату відновлює 
працездатність, можливість подорожувати, 
займатися спортом);  

− потреб у повазі (наприклад, якщо підтриман-
ня статусу та престижу людини вимагає на-
явність можливості самостійно і вільно пере-
суватись, використовувати повну амплітуду 
рухів у плечовому суглобі; якщо знижується 
рівень самоповаги від неможливості викону-
вати певну соціальну роль); 

− соціальних потреб (наприклад, вплив на 
можливість брати участь у діяльності певної 
соціальної групи та підвищення соціальних 
зв’язків, котрі були погіршені через рухові 
обмеження); 

− потреб у безпеці (наприклад, зниження від-
чуття страху можливості втратити рівновагу 
після травм нижніх кінцівок); 

− фізіологічні потреби (наприклад, при пору-
шеннях ортопедичного профілю, що знижу-
ють можливості людини працювати на робо-
ті, котра кращим чином може забезпечувати 
її матеріально та, відповідно, кращим чином 
задовольняти потреби у їжі, житлі, фізична 
терапія може як сприяти підтриманню необ-
хідного для даної роботи стану рухового 
апарату, так і покращувати його; з іншої сто-
рони, фізична терапія, наприклад, може по-
вернути чи прискорити повернення рухових 
можливостей необхідних для самостійного 
відвідання магазину та більш легкого чи 
швидкого приготування їжі). 

Окрім того слід зауважити, що фізична терапія 
має можливості сприяти задоволенню утилітарних 
та гедонічних потреб. 

До факторів, котрі можливо використовувати з 
метою управління пацієнтом для покращення якос-
ті роботи самого пацієнта над своїми проблемами, 
є впливи, котрі чинять мотивуючий вплив на паці-
єнта. Зокрема, до таких можна віднести: емоції 
пацієнтів, уявлення пацієнта про самого себе 
(теорія «Я»), референтні групи. 

Так емоції досить сильно впливають на поведі-
нку, зокрема й у сфері фізичної терапії.  

Виділяють наступні рівні емоцій [18]: 
− азарт – емоційне збудження, пов'язане з 

відчуттям ризику. Мислення в цей час стає 
некритичним; 

− настрій – емоційний стан, що надає забарв-
лення поведінці особи протягом певного 
проміжку часу; 
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− афект – динамічний короткочасний психіч-
ний стан, який характеризується втратою 
самовладання, контролю над діями. 

Емоції суттєво чинять вплив на поведінку паці-
єнта, а також стимулюють чи пригнічують бажання 
працювати над своєю проблемою з опорно-
руховим апаратом. 

Позитивні емоції є прискорювачами опрацю-
вання інформації і покращують якість виконання 
терапевтичних вправ пацієнтом. Окрім того вони 
допомагають згадувати завдання, котрі виконува-
лися, наприклад, на попередньому тренуванні і 
співпадали з цими емоціями, формують асоціації, 
активізують спонукання до продуктивної роботи на 
заняттях фізичною терапією. 

Емоції можуть викликатися як подіями зовніш-
нього середовища, так і внутрішніми процесами 
[18], тому важливо використовувати з метою фор-
мування настрою музику та гумор. 

Так для формування настрою та асоціацій фі-
зичному терапевту слід сприяти виникненню чи 
актуалізації позитивних емоцій. Наприклад: 

− радість – від проведених занять та зустрічі з 
фізичним терапевтом (як особистістю та-
кож); від розширення своїх функціональних 
можливостей; 

− щастя – від отриманих відчуттів при прове-
денні занять та процедур; 

− захоплення – від нових відчуттів власного 
тіла на занятті та після; від усвідомлення 
своїх дійсних рухових можливостей, котрі 
часто можуть; від  

− тріумфу – від можливості виконати завдання 
чи терапевтичну вправу, котру до цього не 
вдавалося виконати;  

− піднесеність – за рахунок позитивної динамі-
ки у стані та самопочутті; 

− пожвавлення – від виконання терапевтичних 
вправ, а також емоційної розрядки, зміни 
виду діяльності; 

− умиротворення та звільнення – від зменшен-
ня больових відчуттів та дискомфорту, від 
емоційної розрядки за рахунок переключен-
ня від буденних справ; 

− інтересу та зацікавленості – до нових тера-
певтичних вправ, варіацій вже освоєних, до 
особистості самого фахівця; 

− гордість – за свої перемоги у роботі над со-
бою та своїм здоров’ям. 

Важливим та корисним у керуванні мотивацією 
пацієнта є використання уявлення пацієнта про 
самого себе — уявлення особи про себе, образ 
власного «Я». 

Американський психолог Карл Роджерс запро-
понував теорію, яку він назвав теорія «Я». Її сут-
ність полягає у наступному: кожна особа має твор-
чий потенціал для зростання і самовдосконалення, 
але негативний вплив соціальних інститутів може 

перешкодити самореалізації. Концепція теорії «Я» 
полягає у тому, що особиста відповідальність за 
власне життя дозволяє реалізувати цей творчий 
потенціал. Тільки сама особистість шляхом збага-
чення «внутрішнього світу», накопичення життєво-
го досвіду зможе звільнитися від «підпорядкування 
інститутам та догмам авторитету». Усвідомлення 
свого «Я» починається в дитинстві і змінюється 
протягом життя [6, 7, 18, 20]. 

Таким чином, між використанням творчого по-
тенціалу для зростання, самовдосконалення та 
фізичною терапією, як, наприклад, процесом пок-
ращення та відновлення функцій (вдосконалення 
порівняно з вихідним рівнем), процесом пізнання 
можливостей свого тіла при певному порушенні 
опорно-рухового апарату, необхідно провести асо-
ціативний зв'язок для пацієнта. Для цього необхід-
но більш детально розглянути теоретичні основи 
цієї теорії. 

Система «образу Я» складається із наступних 
підсистем [18, 20]: 

− реальний «образ Я» – якою особа бачить 
себе; 

− ідеальний «образ Я» – якою особа бажає 
себе бачити; 

− соціальний «образ Я» – якою, на думку осо-
би, її бачить оточення; 

− ідеальний соціальний «образ Я» – якою осо-
ба хотіла б, щоб її бачили. 

При різних обставинах та ситуаціях на поведін-
ку споживача, у нашому випадку споживача послуг 
фізичної терапії, впливають різні «образи Я». Біль-
шою мірою, використання цієї концепції є можли-
вим у мотивуванні пацієнтів до початку занять фі-
зичною терапією та підтриманні мотивації продов-
жувати роботу над собою засобами фізичної тера-
пії, не дивлячись на можливі негативні відчуття 
пацієнта чи дискомфорт. Тобто цей образ може 
стати у нагоді у тій ситуації, коли пацієнт намага-
ється перетворити реальній образ в ідеальний за 
рахунок ліквідації хронічних болів та підвищення 
працездатності, відновлення втрачених та зниже-
них функцій, підвищення якості життя. Відповідно 
фізичний терапевт буде впливати на досягнення 
ідеальних образів. 

Окрім того, вектор від реального «образу Я» до 
ідеального є лейтмотивом рекламних кампаній 
[18], котрі спрямовані на спонукання людей до пев-
них вчинків та підвищення мотивації до них. Анало-
гічний механізм необхідно використовувати у фі-
зичні терапії для кращого управління пацієнтом та 
спрямування його до визначених дій. 

Зокрема у фізичній терапії для мотивації пацієн-
тів до занять та роботою над наявними проблемами 
слід прагнути формувати образ процедур фізичної 
терапії, котрі будуть спрямовані на досягнення  
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відповідних ідеальних «образів Я» наявних та ці-
льових пацієнтів. 

Так, процедури фізичної терапії, як товар, ма-
ють підтверджувати очікуваний «образ Я» на осно-
ві зв'язаних з ними асоціацій. Наприклад, за раху-
нок надання відповідних епітетів та якостей  
«здоровий», «активний», «сильний», «висока якість 
життя». 

У літературі відзначають, що досягнення відпо-
відності ідеальному «образу Я» формує самопова-
гу споживача. Відповідно рекламування самопова-
ги може змінити відношення до товару на основі 
стимулювання позитивних емоцій споживача [18]. 
З цією метою можливим є використання стратегії, 
котра спрямована на зачеплення самоповаги спо-
живача та показом взаємозв'язку з товаром, котрий 
має змогу допомогти у наявній ситуації. У нашому 
випадку споживачем є пацієнт, товар – послуги 
фізичної терапії, наявна ситуація – біль у шиї, зни-
ження рівня функціонування чи само обслугову-
вання після травм. Зачеплення самоповаги повин-
но мати лояльний вигляд: «ви не можете собі до-
зволити жити з болем», «вам необхідно підвищити 
рівень функціонування, адже ви ще маєте викону-
вати активну роль у вашій сім’ї та суспільстві». 

На рівень мотивації пацієнта впливають також 
й референтні групи, думку чи бажання котрих мож-
на також згадувати при використанні теорії «Я» та 
стратегії, котра спрямована на зачеплення самопо-
ваги (інформація для пацієнта у вигляді «ми не 
можемо собі дозволити розчарувати наших близь-
ких»). 

Референтні групи, сім’я, ролі і статуси є соці-
альними чинниками, що впливають на поведінку 
пацієнта.  

Референтні групи – це групи, що прямо, тобто 
при особистому контакті, або опосередковано 
впливають на поведінку споживача [12, 18]. 

З метою покращення якості процесу фізичної 
терапії, якості роботи пацієнта, прислухання до 
порад та зауважень, гарного виконання визначено-
го комплексу вправ вдома важливим є виявлення 
найбільш впливовішої референтної групи. Бажано, 
щоб взаємодія з членами цієї референтної групи 
носила постійний характер та чинила як норматив-
ний вплив, так і ціннісно-орієнтований та інформа-
ційний вплив, а сам пацієнт бажав до неї належати 
та, можливо, виконувати у ній певну роль. Заняття 
фізичною терапією слід асоціювати з нормами, 
котрі виставляє референтна група (наприклад, ро-
бочий колектив – мати гарну працездатність; члени 
спортивного клубу – мати високу фізичну підготов-
леність для можливості брати участь у тренуван-
нях, походах та інших колективних заходах), з цін-
ностями наявними у референтній групі («головне 

здоров’я»), з інформацією, що надходить з рефе-
рентної групи. 

Наступним аспектом в управлінні якістю роботи 
та стимулюванням пацієнта є сім’я та наголошення 
на необхідності підтримання своєї ролі в ній, вико-
нанні функцій. 

Сім’я – це соціальна група, яка складається з 
чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають у шлю-
бі, їх дітей та інших осіб, поєднаних родинними 
зв’язками з подружжям і здійснює життєдіяльність 
на основі спільного економічного, побутового, мо-
рально-психологічного укладу взаємної відпові-
дальності виховання дітей [1, 15, 18]. 

Життєдіяльність сім’ї реалізується через основ-
ні її функції [1, 8, 15, 18]: 

− матеріально-економічну (бюджет сім’ї органі-
зація споживчої діяльності); 

− участь у суспільному виробництві (набуття 
професії відновлення втрачених на виробни-
цтві сил); 

− житлово-побутову (забезпеченість житлом, 
ведення домашнього господарства, організа-
ція побуту); 

− репродуктивну (продовжений людського ро-
ду); 

− комунікативну (створення сприятливого сі-
мейного мікроклімату, внутрисімейне спілку-
вання, взаємостосунки з мікро- та макросе-
редовищем, контакт із засобами масової 
інформації літературою, мистецтвом); 

− виховну (формування особистості дитини, 
передача їй соціального досвіду); 

− релактивну (організація вільного часу та 
відпочинку). 

Таким чином, враховуючи зазначені функції, 
можна відзначити можливість їх порушення при тій 
чи іншій патології опорно-рухового апарату, а також 
те, що вони більшої мірою на лежать до активності 
та участі людини. Відповідно для певної кількості 
пацієнтів, котрі мають активну сімейну роль та ба-
жання її повернути чи покращити, постановка цілей 
та завдань фізичної терапії у напрямку відновлення 
активності та участі у розрізі сім’ї є важливим фак-
тором управління процесом фізичної терапії. 

Обговорення отриманих результатів. Фізич-
на терапія є однією з основних медичних професій, 
які займаються реабілітацією, допомагаючи пацієн-
там брати активну участь у їхньому поверненні до 
функціонування. Роль фізичного терапевта стає 
більш складною, коли очікування пацієнтів, а також 
очікування їхніх медичних працівників, є значно 
нижчими, ніж очікування фізіотерапевта; також 
важче, коли пацієнти сприймають всі свої симпто-
ми і труднощі як прояви значної патології. Застосу-
вання психологічних моделей і принципів є набага-
то більшим ніж «здоровий глузд», і може усунути 
наявні прогалини, зрозуміти важливі умови для 



 Медичні науки 

 300 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 

пацієнтів і забезпечити можливості для змін і пок-
ращення функцій [5].  

Фізична неактивність і неприхильність до фі-
зичної терапії є загальними проблемами. Фізичні 
терапевти як промоутери, профілактики та реабілі-
татори ідеально підходять для впливу на поведінку 
щодо фізичної активності. Наявність знань і нави-
чок для полегшення цієї зміни поведінки, сприяння 
дотриманню та збільшенню прихильності до фізич-
ної терапії слід розглядати як клінічну компетент-
ність фізичних терапевтів [16].  

Дотримання рекомендацій та виконання клієн-
том вправ, призначених фізичним терапевтом, є 
дуже важливим для успішних результатів лікуван-
ня. На жаль, багато клієнтів борються з такою ло-
яльністю, і тому бажані дієві та ефективні мотива-
ційні заходи [19]. 

У роботі McGrane N. та співавторів [16]. розгля-
нуто чотири психологічні стратегії (теорія самовиз-
начення, соціальна когнітивна теорія, когнітивно-
поведінкова терапія та мотиваційне інтерв'ю) які, 
як було показано, позитивно впливають на пове-
дінку пацієнтів, що отримують фізичну терапію. 
Автори обговорюють витоки і теоретичні моделі 
всіх чотирьох стратегій і наводять приклад втру-
чання на основі кожної моделі з літератури. Демон-
струється як фізіотерапевти можуть використову-
вати кожен з цих методів для своєї практики. Обго-
ворюються подібності між усіма чотирма [16]. 

Дослідники рекомендують, щоб дослідження 
щодо керування змінами та мотивації пацієнта роз-
ширяли сферу застосування прогностичних змін-
них з соціальною конструкцією, збільшили трива-
лість проспективних оцінок, включили великі та 
різноманітніші зразки та зосередилися на іннова-
ційних естетичних та афективних стратегіях втру-
чання [19]. 

Враховуючи, що у нашій роботі згадувалися 
емоції, як мотивуючий фактор, відзначимо думку 
Gard G. та Gyllensten A. L. [3] щодо них. Дослідники 

відзначають, що емоції є важливою темою, але не 
часто вивчаються у фізичній терапії. Виявлення і 
висловлення емоцій можна розглядати як необхід-
ну умову емоційного інтелекту, здатності надзви-
чайно необхідної в лікувальних ситуаціях у фізич-
ній терапії. У психології існує традиція, а також ви-
знаний факт, що ідентифікація і вираження емоцій 
важливі для хороших клінічних результатів. Дослі-
дження показали, що фізичні терапевти усвідом-
люють основні емоції в ситуаціях лікування, але 
часто реагують переважно на інтелектуальному 
рівні. Навички та усвідомлення у виявленні та ви-
раженні емоцій у поєднанні з пізнавальними та 
навичками самоконтролю можуть бути ефективним 
способом поліпшення процесу клінічного мислення 
та результатів лікування у фізичній терапії. Вияв-
лення та вираження емоцій в ситуаціях лікування 
може також збільшити позитивні результати ліку-
вання завдяки підвищенню прихильності до проце-
сів перенесення та контрпереносу в ситуаціях ліку-
вання. Більше уваги можна приділяти виявленню 
та просуванню вербального вираження емоцій у 
ситуаціях лікування у практиці фізичної терапії [3]. 

Представлені у наших роботах підходи, щодо 
керування та мотивації пацієнта є доповненням та 
продовженням проблеми менеджменту пацієнта у 
сфері фізичної терапії, як однієї з частин системи 
фізичної терапії. 

Висновки. Досягнення мети фізичної терапії є 
можливим при якісній роботі як фізичного терапев-
та, так пацієнта. З метою вчасного досягнення за-
планованих цілей фізичної терапії слід використо-
вувати управління та мотивацію під час роботи з 
пацієнтами, котрі проходять курс фізичної терапії 
ортопедичної спрямованості.  

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку полягають у дослідженні підходів 
управління та мотивуючих впливів на результатив-
ність фізичної терапії осіб з порушеннями опорно-
рухового апарату. 
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УДК 616.7:615.8 
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ПАЦИЕНТА, КАК ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ 
Федоренко С. Н., Витомский В. В., Лазарева Е. Б., Витомская М. В. 
Резюме. Успех в достижении цели физической терапии зависит как от физического терапевта, так и 

от пациента. Особенности управления пациентом и взаимоотношениями с ним зависят от ряда факто-
ров, в частности от индивидуальных и профессионально значимых качеств физического терапевта, пси-
хотипа пациента и особенностей восприятия информации. 

В работе установлены основные положения по управлению и мотивации пациента при проведении 
занятий физической терапией в зависимости от особенностей восприятия и обработки информации. В 
частности освещены особенности в управлении и передачи информации при проведении тренировок и 
ознакомлении с упражнениями для интуитивного, мыслящего, сенсорного и эмоционального типов. 

Отмечено, что не менее важную роль в достижении задач физической терапии среди пациентов ор-
топедического профиля играют мотивация и потребности пациентов, возможности повышения мотива-
ции. Определено, что физическая терапия может удовлетворить ряд потребностей пациента, от физио-
логических до потребностей в самореализации. 

Рассмотрены факторы, которые можно использовать в целях управления пациентом для улучшения 
качества работы самого пациента над своими проблемами, а именно эмоции пациентов, представление 
пациента о самом себе (теория «Я»), референтные группы.  

В частности эмоции, оказывают влияние на поведение пациента, а также стимулируют или подавля-
ют желание работать над своей проблемой с опорно-двигательным аппаратом, формируют ассоциации. 
Положительные эмоции являются ускорителями обработки информации и улучшают качество выполне-
ния терапевтических упражнений пациентом. Сформированы положения об использовании теории «Я» и 
референтных групп в мотивации пациента. 
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Роль управления и мотивации в отношениях с пациентами, проходящими курс физической терапии, 
является важной, поскольку от их особенностей зависит возможность достижения целей. 

Ключевые слова: физическая терапия, реабилитационный менеджмент, качество услуг. 
 
UDC 616.7:615.8 
Management and Motivation of Patients as a Way of Increasing  
the Efficiency of Physical Therapy in Orthopedic Disorders 
Fedorenko S., Vitomskyi V., Lazarіeva О., Vitomska M. 
Abstract. Success in achieving the goal of physical therapy depends on both the physical therapist and the 

patient. The features of patient management and relationship with him/her depend on a number of factors, in-
cluding the individual and professionally relevant qualities of a physical therapist, patient's psychotype and the 
peculiarities of information perception. 

The purpose of the study was to define the main approaches in the management and motivation of a patient 
to improve the effectiveness of physical therapy in orthopedic disorders. 

Material and methods. In our study we used the theoretical analysis and generalization of literary sources, 
analysis of documentary materials, and the method of systematization of scientific information. 

Results and discussion. The paper establishes the main provisions for the management and motivation of 
patients during physical therapy sessions, depending on the peculiarities of the perception and processing of 
information. In particular, the peculiarities in managing and transmitting information during training and familiari-
zation with exercises for intuitive, thinking, sensory and emotional types are highlighted. It is emphasized that 
the motivation and needs of patients, the possibility of increasing motivation play an important role in the 
achievement of the tasks of physical therapy among orthopedic patients. It is well known that physical therapy 
can meet a number of patient’s needs, from physiological to self-realization needs. The factors that can be used 
to control a patient to improve the quality of the patient's own work on their problems are considered. In particu-
lar, emotions affect the behavior of the patient, as well as stimulate or suppress the desire to work on their prob-
lem with the locomotor apparatus, forming associations. Positive emotions are accelerators in the processing of 
information and improve the quality of the patient's therapeutic exercises. We formed the use of the "I" theory in 
the course of treatment. To a greater extent, the use of this concept is possible in motivating patients prior to 
starting classes and maintaining motivation during the program of physical therapy, when the patient is trying to 
transform the real image into an ideal by eliminating chronic pain and increasing the capacity for work, restoring 
lost and reduced functions, and improving the quality of life. Accordingly, the physical therapist will influence the 
achievement of ideal images. Reference groups, families, roles, and statuses are social factors that influence 
the behavior of the patient. It is important to identify the most influential reference group, and the patient himself/
herself wanted to belong to it and to play a part in it. 

Conclusion. The role of management and motivation in relation to patients undergoing physical therapy is 
important, as the ability to achieve goals depends on their peculiarities. 

Keywords: physical therapy, rehabilitation management, quality of service. 
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В основе паллиативной медицины лежит забо-
та о субъективном состоянии пациента; уход за 
ним; возможность взять под контроль все симпто-
мы его болезни и в первую очередь боль. Принци-
пы паллиативной медицины нацелены на поддер-
жание качества жизни. При этом цель на излече-
ние больного отсутствует. Философия хосписной 
помощи базируется на понимании и принятии 
смерти как естественного процесса, который нель-
зя ускорить, но в который можно войти, не теряя 
при этом уровня качества жизни. В статье особо 
отмечена специфика паллиативной помощи, кото-
рая требует синтеза навыков различных медицин-
ских специальностей. Поэтому появление сегодня 
специалистов паллиативной медицины, а также, 
как таковой самой специальности является одним 
из позитивных моментов в онкологической практи-
ке. Основные проблемы для онкологического паци-
ента в терминальной стадии заболевания начина-
ются на этапе перехода от специализированной 
помощи к паллиативной. Тем более что представ-
ление о болезни не всегда соответствует реально-
сти, так как сами врачи в известной степени не 
всегда дают полноценную информацию и соответ-
ственно со стороны родственников она тоже путан-
ная и щадящая. В конечном итоге, лишь малая 
часть пациентов способны реально и полностью 
оценивать ситуацию, которая касается как течения 
заболевания, так и его дальнейших перспектив. 
Необратимость приближения конца порождает 
массу психологических реакций. Одним из основ-
ных негативных факторов на этом этапе жизни для 
пациента оказывается невозможность продолже-
ния наблюдения и лечения у его онколога; необхо-

димость поиска другого врача и в конечном итоге 
осознание необходимости получения медицинской 
помощи в единственно возможном для него мес-
те – паллиативном или хосписном отделении. При 
этом предназначение паллиативной медицины не 
ограничивается оказанием только симптоматиче-
ской помощи. В онкологии существуют понятия 
паллиативного лучевого и лекарственного лече-
ния, которые, к сожалению, не проводятся в совре-
менных паллиативных отделениях и хосписах. Ав-
тором высказывается как одно из перспективных 
развитий помощи больным терминальными ста-
диями злокачественных заболеваний, создание на 
базе существующих онкологических учреждений 
отделений паллиативной помощи и хосписов. В 
статье рассмотрены принципы оказания помощи 
онкологическим больным в отделениях паллиатив-
ной медицины; принципы построения взаимоотно-
шений в них между медицинским персоналом, па-
циентом и его родственниками. Детально просле-
жены этапы изменения психологических реакций 
больных с момента поступления в отделение и в 
процессе пребывания в нём. Убедительно доказа-
на необходимость развития, усовершенствования 
и дальнейшего внедрения в практическую медици-
ну отделений паллиативной помощи и хосписов, в 
частности, для поддержания достаточного уровня 
качества жизни больных со злокачественными но-
вообразованиями. 

Ключевые слова: онкологический больной, 
паллиативная помощь, хоспис, качество жизни. 

 
Введение. Паллиативная медицина, на прин-
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радикальной с того момента, когда все средства 
использованы, а эффекта нет и перед больным 
встаёт перспектива смерти. В основе паллиатив-
ной медицины лежит забота о субъективном со-
стоянии пациента; уход за ним; возможность взять 
под контроль все симптомы его болезни и в пер-
вую очередь боль, какой бы не была её причина 
[1]. Принципы паллиативной медицина нацелены 
на поддержание качества жизни. При этом цель на 
излечение больного отсутствует. Философия хос-
писной службы включает в себя следующие поло-
жения: смерть – естественный процесс, который, 
как и рождение, нельзя ни ускорять, ни тормозить; 
паллиативный подход создаёт условия не для лёг-
кой смерти, а для обеспечения качественной жиз-
ни до конца; качество жизни обеспечивается уме-
лым проведением контроля симптоматики заболе-
вания [2, 3].  

Несмотря на всё возрастающие возможности 
современной онкологии, более половины больных 
злокачественными опухолями обречены погибнуть 
от прогрессирования заболевания. При этом если 
спросить онкологов о том, что является самым 
неприятным моментом в их повседневной практи-
ке, то ответ будет однозначный: необходимость 
оказывать помощь пациентам в терминальных 
стадиях заболевания, общаться с родственниками 
и оказывать им психологическую поддержку. Каза-
лось бы, что естественное течение злокачествен-
ного процесса подразумевает неотвратимость пе-
рехода для большинства больных в терминальную 
стадию. Этот период времени, который является 
самым трудным как для пациента, так и для чле-
нов его семьи, теоретически должен находиться 
под пристальным вниманием онколога, который до 
этого момента был ответственен за проводимое 
специальное противоопухолевое лечение. В ре-
альности же дело обстоит совершенно иначе. 
Именно в этот момент онкологи предпочитают уда-
литься со сцены, оставив больного наедине с по-
ниманием своей обречённости и необходимостью 
поиска нового лечащего врача. 

К сожалению, большинство онкологов видят 
своей задачей высококлассную хирургию, лучевую 
терапию, использующую новейшие технические 
возможности, и лекарственную терапию, которая 
включает в себя последние разработки ведущих 
фармакологических компаний мира. Конечно, в 
свои задачи они также включают предупреждение 
и лечение рецидивов опухоли, а также купирова-
ние побочных эффектов лекарственного лечения. 
При этом абсолютно не занимаются такими важ-
ными для онкологического больного проблемами, 
как проблема боли; нарушения питания; коррекция 
депрессивного синдрома; организация оказания 

помощи онкологическим больным на дому; психо-
терапевтической поддержкой пациента и его семьи 
и т.п. Много сил и времени онкологи тратят на то, 
чтобы объяснить пациенту с терминальной стади-
ей заболевания или с его прогрессированием, что 
он не может уже получать лечение в привычной 
для него клинике. Не менее сложной проблемой 
для практических онкологов являются и родствен-
ники пациента, которые в большинстве случаев, 
видя в хирургии полное излечение, не могут по-
нять, почему больной, перенесший операцию, ока-
зывается не здоровым. Именно поэтому практи-
кующие онкологи «вздыхают с облегчением», ко-
гда пациент исчезает из их поля зрения. 

И вот тут необходимо отметить большую роль 
специалистам паллиативной медицины за то, что 
они не оставляют онкологических больных с тер-
минальной стадией заболевания и оказывают им 
необходимую медицинскую помощь в максималь-
но возможном объеме. Это тем более актуально в 
связи с тем, что врачи-онкологи не имеют возмож-
ности осваивать смежные специальности, а пал-
лиативная помощь требует синтеза навыков раз-
личных медицинских специальностей [4]. Поэтому 
появление специалистов паллиативной медицины, 
а также как самой специальности таковой является 
позитивным моментом в сложившейся ситуации. 

Цель исследования – изучение изменений 
психологических реакций онкологических больных 
в терминальных стадиях опухолевого процесса. 

Материалы и методы исследования. Психо-
логические реакции больных со злокачественными 
новообразованиями на этапе оказания им паллиа-
тивной или хосписной помощи. 

Обзор и обсуждение. Вероятнее всего, на 
этапе перехода от специализированной помощи к 
паллиативной основной проблемой для пациента 
становится его заболевание, которое своей необ-
ратимостью порождает массу психологических 
реакций [5]. Тем более что представление о болез-
ни не всегда соответствует реальности, так как 
сами врачи в известной степени не всегда дают 
полноценную информацию [6]. Путанная и щадя-
щая информация со стороны родственников сме-
шивается с памятными больному случаями из жиз-
ни его знакомых с подобным заболеванием. В ко-
нечном итоге лишь малая часть пациентов способ-
ны реально и полностью оценивать ситуацию, ко-
торая касается как течения заболевания, так и его 
дальнейших перспектив. Логика врача на этапах 
оказания уже паллиативной и хосписной помощи 
сталкивается с аффективной логикой пациента. 
Оптимистическая или депрессивная установка 
больного субъективизирует оценку ситуации в  
сознании пациента и то, что мы получаем при  
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общении с больным является результатом уже 
«кривой» логики [7]. 

Таким образом, переживания, которые мы ви-
дим уже на финальных стадиях болезни, порой не 
новы для пациента. Он же испытал многое, впер-
вые столкнувшись с онкологическим учреждением, 
пройдя в нём этапы диагностики и лечения [8, 9]. 
Не говоря о том, что среди населения бытует по-
нятие о «фатальности рака», и поэтому сам диаг-
ноз уже звучит как приговор смерти, без уточнения 
временных деталей. В результате у больных фор-
мируется целая серия психогенных реакций, в ко-
торых надежда и отчаяние сменяют друг друга, 
порождая то депрессию и апатию, то тревогу и 
эйфорию. В большинстве своём, как сам тип эмо-
циональных реакций, так и степень их выраженно-
сти зависят от психологического типа личности 
самого пациента. При этом лейтмотивом пережи-
ваний довольно часто звучит навязчивая идея об-
речённости, наступает завершающая стадия бо-
лезни и запускается целый комплекс чувств и мыс-
лей, которые уже формировались ранее, но не 
имели конкретного подтверждения. 

Наряду с этим имеется значительная часть 
больных, для которых «прозрение» наступает уже 
в хосписе или отделении паллиативной помощи. 
Для них проблема осложняется не только тем, что 
они впервые столкнулись с реальным диагнозом, 
но и реально осознали прогноз заболевания [10].  

Тем не менее, психологический механизм вос-
приятия негативной информации одинаков у всех 
категорий больных. Шоковая стадия, короткая и 
сильная, сменяется стадией отрицания, вытесняя 
ситуацию. Она свидетельствует о неготовности 
перенести удар и адаптироваться к стрессу [11]. 
Основная масса больных считает, что «врач оши-
бается, что надо перепроверить, полученную ин-
формацию». В большом количестве случаев 
«перепроверка информации» приводить к тому, 
что время для проведения каких-либо лечебных 
мероприятий бывает безвозвратно упущено. Дос-
таточно часто наряду с неприятием информации о 
болезни приходит надежда на «чудо», и пациент 
спешит к экстрасенсам, в церковь и др. Проходит 
время, и тревога, возникшая в момент шока, сме-
няется агрессией. В основе этой стадии восприя-
тия болезни лежит всё тот же страх, но пережить 
его легче в активном состоянии, ища причину и 
виновных в случившемся. Эта фаза сменяется 
фазой депрессии. В этом состоянии пациент не 
только жалеет себя, впадая в тоску и отчаяние, но 
и ощущает вину перед родственниками, чью жизнь 
он нарушил заботой о себе. Ещё через какой-то 
промежуток времени наступает фаза принятия 
болезни, примирения со своей судьбой [12]. 

Нами описано лишь теоретическую, стандарт-
ную психологическую ситуацию, которая наблюда-
ется у онкологических больных. Однако динамика 
реакций на заболевание и близящийся исход мо-
жет быть достаточно разнообразным. Порой вслед 
за примирением с судьбой у больного может воз-
никать жажда жизни. И он после того, как вы обго-
ворили с ним все детали прогноза заболевания 
вплоть до желаемого погребения, возвращается к 
вам с вопросом о том, когда же начнётся его лече-
ние. В этом случае позиция врача должна согласо-
вываться с позицией пациента. Если ему нужна 
надежда, не надо отнимать её у него. Надо оста-
вить пациента в той установке, в которой ему лег-
че пребывать на данном этапе жизни [13]. 

Что касается информации о болезни, то здесь 
должен соблюдаться принцип правды, как бы она 
не была горька. Если пациент хочет знать, что с 
ним происходит, врач должен давать только прав-
дивую информацию. Нужно отметить, что мы, го-
воря с больным, судим о нём со своих позиций 
здоровых людей. И очень часто инстинктивно про-
ецируем на него свои страхи и представления. 
Принцип «страуса, прячущего голову в песок», 
далеко не идеальный и не единственный способ 
поведения. При этом надо исходить из того, что 
человек способен получать не только вербальную, 
но и трансситуационную информацию. Мы можем 
ориентироваться в мире, потому что слышим не 
только то, что нам говорят, но и как нам говорят. 
Трудно поверить, что человек умирая, остаётся в 
полном неведении о том, что с ним происходит. 
Нас можно обмануть лишь в том случае, если мы 
сами этого хотим. Но и в этой ситуации мы должны 
уважать выбор пациента. Таким образом, вопрос 
сводится к тому, как дать больному информацию, 
чтобы не слышать его внутреннюю психологиче-
скую защиту [14]. 

Зачастую внутренний мир пациента находится 
под прессингом родных, которые проецируя на 
больного свои страхи, заставляют его играть роль 
оптимиста, который упрямо дожидается завтраш-
него улучшения и выздоровления. Поэтому с пер-
вых же контактов с семьёй необходимо поставить 
родственников перед фактом того, что они должны 
служить в первую очередь пациенту, который на-
ходится в здравом уме и имеет право на жизнь и 
полноценную информацию о ней. И вы, как леча-
щий врач, ожидаете от семьи той же позиции, а не 
навязывания своих условий в плане информирова-
ния пациента о настоящем этапе болезни, прогно-
зе и др. 

Для беседы с больным психологически пра-
вильным будет найти специальное место и время, 
которое будет для него удобно, где никто не  
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сможет вам помешать. Вы должны вместе с ним 
переживать следствия сказанной вами негативной 
информации, правильно подбирая тон и понимая 
значимость каждого слова. Ведь речь идёт о жизни 
и мелочами в этом случае пренебрегать нельзя. 
Можно случайным непродуманным словом или 
движением психологически убить больного [15].  

Важным условием является доверие пациента 
к врачу, который будет информировать его о забо-
левании. Если доверия к врачу нет, то в отделении 
паллиативной помощи или хосписе любой человек 
из персонала должен быть готов к тому, что боль-
ной захочет говорить именно с ним, потому что он 
вызывает у пациента доверие. Понимание того, 
что хочет больной и готовность к сопереживанию, 
поможет успешно провести беседу. 

Вступая в диалог, надо помнить, что «сольную 
партию» должен вести больной, а вы занимаете 
место внимательного слушателя. Зачастую паци-
енту надо «выплеснуть» свои эмоции, выговорить-
ся. При этом вы не должны забывать, что больной 
внимательно следит за вами и отслеживает вашу 
реакцию на каждое, сказанное им слово [1, 4, 16]. 

На вопросы пациента о том, что с ним происхо-
дит, что у него за заболевание, что его ожидает, 
нельзя спешить с ответом. Для начала надо по-
нять, не провоцирует ли больной вас, желая полу-
чить ожидаемый ответ, а вовсе не правду. Для 
этого существует метод контрвопроса. Вопросов 
нужно задавать достаточно много, чтобы лучше 
понять мотив пациента, его желание узнать прав-
ду. Если больной высказывается в оптимистиче-
ском ключе, то вы можете не разубеждать его, со-
глашаться с его точкой зрения и при этом не под-
тверждать её. Если же вы видите, что пациент хо-
чет знать правду, то он сам вам об этом скажет, а 
также скажет о своём диагнозе и прогнозе. Ваша 
задача при этом проконтролировать информацию, 
что бы больной действительно знал реальное по-
ложение вещей [10, 17]. 

Важным моментом в информировании больно-
го является постепенная подача реального состоя-
ния его болезни. Постепенное узнавание правды 
даёт возможность больному «созреть» к её вос-
приятию в полном объёме. Нужно иметь с пациен-
том чуткую связь для того, чтобы понимать, когда 
для него достаточно полученной информации и 
следует остальное перенести на следующую бесе-
ду. Иногда для открытия полной правды о состоя-
нии больного требуется достаточно большое коли-
чество времени, особенно в том случае, когда па-
циент понятия не имеет о том, что с ним. 

Очень тяжёлыми бывают случаи двойной ори-
ентации пациента в диагнозе и прогнозе. Неверная 
информация, полученная от хирургов, очень часто 

порождает искреннее недоумение пациента. Заяв-
ления хирургов о том, что после удаления опухоли 
все опасности и страхи позади, что больной здо-
ров, что ничего уже с ним быть не может, вызыва-
ет у пациента неприятие информации, которую 
ему подают в хосписе или паллиативном отделе-
нии. Больной твёрдо верит в то, во что хочет ве-
рить, и искренне недоумевает по поводу происхо-
дящего с ним. Следует также отметить, что очень 
часто пациент не знает правду не только о своём 
заболевании, но и о его прогнозе и возможных ва-
риантах его течения [18]. 

Следует отметить, что большое значение в 
получении нами информации играют мимика, жес-
ты и др. Человек способен прочесть информацию 
через ситуацию, а не путём разговора. Специфика 
отделения паллиативной помощи и хосписа пред-
полагает повышенное внимание к больному, готов-
ность откликнуться на любую его просьбу. Этот 
тип поведения медицинского персонала приводит 
вновь поступивших больных в недоумение. Они 
достаточно большой промежуток времени находи-
лись в обычных медицинских учреждениях, пусть 
даже онкологического профиля. К сожалению, се-
годня у нас нет того отношения в онкологических 
центрах к больным, какое теоретически должно 
быть. Персонал наших современных онкологиче-
ских учреждений мало отличается от персонала 
районных поликлиник. Онкологи, радиологи, хи-
рурги не уделяют должного внимания психологиче-
скому состоянию своих пациентов; не считают нуж-
ным обсуждать с ними проблемы их болезни; ин-
формировать их в полном объёме о течении, спе-
цифике и прогнозе опухоли в каждом конкретном 
случае. Пациенты онкологических центров зачас-
тую вынуждены общаться между собой и искать 
информацию о своём заболевании и методах его 
лечения в интернете. Очень часто бывает так, что 
пациент более осведомлён о современном состоя-
нии проблем в лечении злокачественных опухо-
лей, чем его врач. Поэтому уровень доверия меж-
ду больным и врачом на сегодняшний день в онко-
логии минимален [14, 19, 20]. 

Пациент онкологического центра зачастую запу-
ган грубым отношением к нему медицинского пер-
сонала; вынужден обо всем просить, если не ска-
зать выпрашивать внимание персонала к нему. У 
него нет возможности нормально общаться с вра-
чом, задавать интересующие его вопросы, получать 
полноценную информацию о своём заболевании. 
Поэтому попав в паллиативное или хосписное отде-
ление, принципы которого строятся на особом под-
ходе к каждому больному, пациент сразу догадыва-
ется о том, чем вызвано особое к нему внимание  
и милосердие. Сотрудники паллиативного или  
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хосписного отделения с первых минут пребывания 
в нём пациента должны чётко дать ему понять, что 
он не останется один на один со своей проблемой; 
что на всём оставшемся жизненном пути с ним 
рядом будут люди, способные сопереживать и об-
легчать его страдания. Психологический момент, 
что в присутствии кого-либо, особенно врача и 
родных, боль и страдания переносятся легче, ра-
ботает неукоснительно. И, если в момент рожде-
ния человека при этом присутствует медицинский 
работник, то и конец жизни должен быть обеспе-
чен его присутствием [6, 10]. 

Выводы 
1. В основе паллиативной медицины лежит забота 

о субъективном состоянии пациента. Поэтому 
сотрудники паллиативного или хосписного отде-
ления с первых минут пребывания в нём паци-
ента должны чётко дать ему понять, что он не 
останется один на один со своей проблемой. 

2. Что касается информации о болезни, то здесь 
должен соблюдаться принцип правды, как бы 
она не была горька. При этом должен соблю-
даться принцип доверия пациента врачу, без 
которого донести до пациента правдивую ин-
формацию не представляется возможным. 

3. Интеграция паллиативной и хосписной помощи 
в онкологическую практику даст возможность 
сохранить преемственность медицинской помо-
щи для этой категории пациентов. 
Перспективы дальнейших исследований. 

При этом тот тип помощи онкологическим боль-
ным, который оказывается в настоящее время в 
хосписах и специализированных паллиативных 
отделениях, к сожалению, никак не связан с онко-
логическими учреждениями. Современный тип 
организации лечения терминальных стадий в онко-
логии устраивает всех: и онкологов, и специали-
стов паллиативной помощи. Однако, на мой 
взгляд, он не совсем должен устраивать больного. 
Ведь пока пациент имеет хоть малейшую перспек-
тиву, он лечится у онколога. Когда перспективы 

нет, то больной уходит в никуда и не всегда попа-
дает в хоспис или отделение паллиативной помо-
щи. В таких условиях даже простейшие медицин-
ские манипуляции, например лапароцентез, стано-
вятся для пациента и его родственников трудно-
разрешимой задачей. К слову сказать, в отделении 
паллиативной помощи не всегда можно провести 
паллиативный курс химиотерапии или лучевой 
терапии. Ведь как хоспис, так и паллиативное от-
деление рассчитаны на оказание помощи не толь-
ко онкологическим больным. С другой стороны, 
врач-онколог, который вместе с пациентом и его 
родственниками какое-то время, иногда и очень 
длительное, боролся за жизнь больного, вынужден 
со слов самого больного и его родственников, 
«бросать его и отказывать ему в помощи». Это 
создаёт дополнительную психологическую нагруз-
ку на врача. 

Одним из решений вышеописанной проблемы, 
на наш взгляд, должна была бы стать организация 
отделов паллиативной и хосписной помощи собст-
венно в самих существующих на сегодняшний 
день онкологических учреждениях. Создание по-
добных отделов или отделений позволило бы объ-
единить врачей различных специальностей; нала-
дить эффективную амбулаторную и стационарную 
помощь терминальным больным; наладить оказа-
ние помощи пациентам, находящимся в домашних 
условиях. 

Таким образом, кроме развития и совершенст-
вования паллиативной и хосписной помощи боль-
ным со злокачественными заболеваниями, необхо-
дима и их интеграция в онкологическую практику. 
Только таким образом мы сохраним преемствен-
ность оказания медицинской помощи онкологиче-
скому больному от момента постановки диагноза 
до смерти, которая, увы, пока является неотврати-
мой для части наших пациентов. 
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УДК 616-006-052-039.75: 612.821 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ  
НА ЕТАПІ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ 
Неффа М. Ю. 
Резюме. В основі паліативної медицини лежить турбота про суб'єктивний стан пацієнта; догляд за 

ним; можливість взяти під контроль всі симптоми його хвороби і в першу чергу біль. Принципи паліатив-
ної медицини націлені на підтримку якості життя. При цьому мета на лікування хворого відсутня.  

Філософія хоспісної допомоги базується на розумінні та прийнятті смерті як природного процесу, який 
не можна прискорити, але в який можна увійти, не втрачаючи при цьому рівня якості життя. У статті особ-
ливо відзначена специфіка паліативної допомоги, яка вимагає синтезу навичок різних медичних спеціаль-
ностей. Тому поява фахівців паліативної медицини, а також, як такої самої спеціальності сьогодні є од-
ним з позитивних моментів в онкологічній практиці.  

Основні проблеми для онкологічного пацієнта в термінальній стадії захворювання починаються на 
етапі переходу від спеціалізованої допомоги до паліативної. Тим більше, що уявлення про хвороби не 
завжди відповідає реальності, так як самі лікарі до певної міри не завжди дають повноцінну інформацію і 
відповідно з боку родичів вона теж плутана і щадна. В кінцевому підсумку, лише мала частина пацієнтів 
здатні реально і повністю оцінювати ситуацію, яка стосується як перебігу захворювання, так і його пода-
льших перспектив. Незворотність наближення кінця породжує масу психологічних реакцій.  

Одним з основних негативних чинників на цьому етапі життя для пацієнта виявляється неможливість 
продовження спостереження і лікування у його онколога; необхідність пошуку іншого лікаря і в кінцевому 
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підсумку усвідомлення необхідності отримання медичної допомоги в єдино можливому для нього місці - 
паліативному або хоспісної відділенні. При цьому призначення паліативної медицини не обмежується 
наданням лише симптоматичної допомоги. В онкології існують поняття паліативного променевого і лікар-
ського лікування, які, на жаль, не проводяться в сучасних паліативних відділеннях і хоспісах.  

Автором висловлюється як один з перспективних розвитків допомоги хворим термінальними стадіями 
злоякісних захворювань, створення на базі існуючих онкологічних установ відділень паліативної допомоги 
та хоспісів.  

У статті розглянуті принципи надання допомоги онкологічним хворим у відділеннях паліативної меди-
цини; принципи побудови взаємовідносин в них між медичним персоналом, пацієнтом і його родичами. 
Детально простежено етапи зміни психологічних реакцій хворих з моменту надходження до відділення і в 
процесі перебування в ньому. Переконливо доведено необхідність розвитку, вдосконалення і подальшого 
впровадження в практичну медицину відділень паліативної та хоспісної допомоги, зокрема, для підтримки 
достатнього рівня якості життя хворих із злоякісними новоутвореннями. 

Ключові слова: онкологічний хворих, паліативна допомога, хоспіс, якість життя. 
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Psychological Characteristics of Cancer Patients  
at the Stage of Palliative and Hospice Care 
Neffa M. Yu. 
Abstract. Palliative medicine is based on caring for the patient’s subjective state; care for the patient; the 

ability to control all the symptoms of the patient’s illness and pain in the first place. The principles of palliative 
medicine are aimed at maintaining the quality of life. In this case, the goal of curing the patient is missing. The 
philosophy of hospice care is based on the understanding and acceptance of death as a natural process that 
cannot be accelerated, but which can be entered without losing the level of quality of life. 

The article highlights the peculiarities of palliative care requiring the synthesis of skills of various medical 
specialties. Therefore, the emergence of palliative medicine specialists as well as the specialty itself is one of 
the positive moments in oncological practice. The main problems for a cancer patient begin at the stage of tran-
sition from specialized to palliative care. Moreover, the perception of the disease does not always correspond to 
reality, as the doctors do not always provide complete information and, accordingly, the information from rela-
tives is also confused and sparing. 

In the end, only a small proportion of patients are able to really and fully assess the situation, which con-
cerns both the course of the disease and its future prospects. The irreversibility of the approaching death gener-
ates a lot of psychological reactions. One of the main negative factors at this stage of life for a patient is the im-
possibility of continuing observation and treatment at his oncologist; the need to find another doctor and ulti-
mately the awareness of the need for medical care in the only possible place for him/her – the palliative or hos-
pice ward. 

In this case, the purpose of palliative medicine is not limited to providing only symptomatic relief. In oncol-
ogy, there are concepts of palliative radiation and drug treatment, which, unfortunately, are not carried out in 
modern palliative departments and hospices. The author suggests creating palliative care departments and hos-
pices on the basis of existing oncological institutions as one of the promising developments in the care of pa-
tients with terminal stages of malignant diseases. 

The article discusses the principles of care for cancer patients in the departments of palliative medicine; 
principles of building relationships between the medical staff, the patient and his/her relatives. The stages of 
changes in the psychological reactions of patients from the moment they entered the department and in the 
process of staying in it, were traced in details. The need for development, improvement and further implementa-
tion of palliative care and hospice departments into practical medicine has been convincingly proven. In practice 
it will help to maintain an adequate level of quality of life for patients with malignant tumors. 

Keywords: cancer patient, palliative care, hospice, quality of life. 
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Питання про якісну медичну освіту для сучас-
ної науки і медицини залишається актуальним у 
зв’язку з інтеграційними освітніми процесами. В 
зв’язку з цим у вищому навчальному закладі необ-
хідно впроваджувати нові підходи до професійної 
освіти, які забезпечують, поряд з його фундамен-
тальністю, і дотриманням вимог державних освітніх 
стандартів, розвиток особистісних якостей майбут-
нього спеціаліста, професійно-особистісного само-
розвитку. У роботі проведений аналіз якості органі-
зації навчально-педагогічного процесу на кафедрі 
анатомії людини Державного закладу «Дніпропет-
ровська медична академія Міністерства охорони 
здоров’я України» за результатами анонімного ан-
кетування 144 студентів. До опитувальника увійш-
ли питання пов’язані з необхідності дисципліни 
анатомії людини в тому обсязі із запропонованим 
навчально-методичним контентом. Всі отримані 
цифрові результати оброблені математичними 
методами. 

Моніторінг студентів є необхідним та корисним 
інструментом зворотного зв’язку та сприяє підви-
щенню ефективності навчального процесу. Аналіз 
рівня викладання студентам лекційного матеріалу 
та проведення практичних занять свідчить, що се-
ред 144 проанкетованих студентів середні показни-
ки за 5-ти бальною шкалою становлять 4,6 та 4,5 
балів відповідно. Результати опитування за допо-
могою месенджера показали, що 75% студентів 

визнали організацію навчально-педагогічного про-
цесу на кафедрі анатомія людини на «добре» та 
«відмінно». 

Ключові слова: анатомія, анкетування, навча-
льний процес, медична освіта. 

 
Вступ. Питання про якісну медичну освіту для 

сучасної науки і медицини залишається актуаль-
ним у зв’язку з інтеграційними освітніми процеса-
ми. Від того, як професійно лікар виконує свої обо-
в’язки залежить здоров’я пацієнта і подальше його 
життя. Вимоги до лікаря як спеціаліста постійно 
зростають, оскільки вони повинні відповідати між-
народним стандартам [4]. У зв’язку з цим у вищому 
навчальному закладі необхідно впроваджувати 
нові підходи до професійної освіти [11], які забез-
печують, поряд з його фундаментальністю, і дотри-
манням вимог державних освітніх стандартів, роз-
виток особистісних якостей майбутнього спеціаліс-
та, професійно-особистісного саморозвитку. У 
«Білій книзі національної освіти України» особлива 
увага акцентується на «гармонійному поєднанні 
гуманітарної підготовки з професійним становлен-
ням майбутнього фахівця, зверненні до світової 
культури, історії, духовних цінностей, якими мають 
пронизуватися всі навчальні дисципліни. В основу 
освіти закладено ідеї добра, людяності, миру,  
милосердя» [2]. Деонтологія органічно ввійшла у 
професійну діяльність педагогів та є необхідною 
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складовою у становленні майбутнього медичного 
фахівця. Медицина тісно поєднана з етично-
моральними вимогами. У медичній деонтології ви-
ражені етичність професійного буття, ступінь розу-
міння фахівцями медиками своїх обов’язків, про-
фесійних та моральних цінностей, механізмів реа-
лізації їх у практичній діяльності лікаря» [6]. 

Важливою складовою освітнього процесу є 
зворотній зв’язок від студентів щодо якості органі-
зації навчально-педагогічного процесу у вищому 
навчальному закладі [5]. Саме тому, одним із най-
більш ефективних та інформативних прийомів, 
особливо у викладанні такої базової дисципліни, як 
анатомія людини, є оцінка студентами рівня викла-
дання матеріалу під час лекцій і практичних занять. 

Мета роботи – проаналізувати якість організа-
ції навчально-педагогічного процесу на кафедрі 
анатомії людини Державного закладу «Дніпропет-
ровська медична академія Міністерства охорони 
здоров’я України» за результатами анонімного ан-
кетування студентів. 

Матеріал та методи дослiдження. Матеріа-
лом для аналізу рівня викладання студентам дис-
ципліни «Анатомія людини» були 144 анкети вітчиз-
няних студентів 2-го курсу зі спеціальності 
«Медицина». Анкета для анонімного анкетування 
студентів розроблена співробітниками лабораторії 
психофізіологічних досліджень. Студенти оцінюва-
ли викладання лекційних та практичних занять. 
Окремо студенти ініціювали опитування цього ж 
контингенту студентів шляхом використання месен-
джера «Viber» [8, 9]. До опитувальника увійшли 
питання пов’язані з необхідності дисципліни анато-
мії людини в тому обсязі із запропонованим навча-
льно-методичним контентом. Всі отримані цифрові 
результати оброблені математичними методами. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Анатомія людини є базовою дисципліною для сту-
дентів молодших курсів вищих медичних навчаль-
них закладів освіти. Знання анатомії людини є го-
ловним чинником, що забезпечує сприйняття ін-
формації про розвиток та становлення організму 
людини до і після народження, полегшує вивчення 
топографічної анатомії, засвоєння форм мінливості 
та вад розвитку. Анатомія є складною для засвоєн-
ня навчальною дисципліною, яка вимагає тривалої 
теоретичної та практичної підготовки. У зв’язку з 
цим вивчення анатомії студентами відбувається не 
завжди швидко й успішно. Від того, наскільки вмо-
тивовано та якісно, викладач буде пояснювати та 
розбирати навчальний матеріал практичного і лек-
ційного заняття, залежить подальше ставлення 
студента до навчання [7]. 

До завдань анатомії відноситься детальне ви-
вчення всіх ділянок тіла людини, формування цілі-

сного уявлення про будову організму, встановлен-
ня зв’язків між засвоєними анатомічними даними 
та клінічними випадками. Особливо важливим зали-
шається розвиток у студентів клінічного мислення 
(розбір практично-орієнтованих тестових завдань, 
клінічних випадків). З метою визначення розуміння 
анатомії студентами та формування у них клінічного 
мислення, що є необхідною складовою для підгото-
вки майбутнього лікаря, було проведено анонімне 
анкетування та опитування студентів. 

Аналізуючи результати, можливо побачити, що 
більшість студентів усвідомлюють усю важливість 
майбутньої професії. Тому, на заняттях, на початку 
першого семестру, викладачі нашої кафедри пояс-
нюють загальні принципи побудови латинських 
анатомічних термінів, особливості латинського мо-
влення [1]. Знання анатомії сприяє формуванню 
умінь та навичок медичної комунікації, створює 
передумови для появи клінічного мислення – осно-
ви успішної професійної діяльності будь-якого ліка-
ря. Успішне засвоєння матеріалу студентами, як 
правило, залежить від професійного рівня викла-
дача та його авторитету [4, 7]. 

Більше половини опитаних студентів оцінюють 
викладацьку діяльність на кафедрі анатомії як 
«добре» та «відмінно», що відповідає 30% та 45% 
відповідно [3]. Незалежне анонімне анкетування 
студентів щодо рівня викладання лекційного мате-
ріалу та проведення практичних занять показало, 
що серед 144 проанкетованих середні показники 
за 5-ти бальною шкалою показали 4,6 та 4,5 балів 
відповідно. Середній бал та якісна успішність за 
результатами складання студентами іспитів з ана-
томії людини становили 4,05 та 83% відповідно. 

Розвиток анатомічного мислення у студентів є 
необхідною частиною навчального процесу, який 
здійснюється поступово, поетапно. При вивченні 
будь-якої освітньої дисципліни головним питанням 
є послідовність викладання та вивчення матеріалу 
[10]. Особлива складність розробки послідовності 
вивчення є при викладанні анатомії людини. Пред-
мет складається з цілого ряду взаємопов’язаних 
тем. Кожна тема вивчається за своїм алгоритмом. 
Знання студентами алгоритмів полегшує роботу 
викладачів, допомагає збудувати систему контролю 
знань. Для цього на кафедрі анатомії людини ство-
рені всі умови. На практичних заняттях з анатомії 
людини викладачі пропонують студентам різнома-
нітні види завдань, що дозволяють їм будувати ко-
мунікативно цілеспрямовані відповіді в усній та пи-
сьмовій формі, користуючись потрібними анатоміч-
ними термінами відповідно до мети та змісту теми. 
Цікаво було з’ясувати як студенти оцінюють органі-
зацію навчально-педагогічного процесу у вищому 
навчальному закладі [9,11]. Тому, студентам були 
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сформовані питання для визначення якості органі-
зації навчання на кафедрі анатомії людини, зокре-
ма на скільки ефективним вони вважають навчан-
ня за запропонованою робочою програмою з даної 
дисципліни. Отримані результати свідчили про 
високу ефективність (94% опитаних) викладання 
анатомії як предмета і розуміння його практичного 
значення. 

Висновки. Підготовка лікаря передбачає не 
тільки опанування студентами теоретичних знань, 
але й розвиток у них клінічного мислення, що дося-
гається шляхом формування комплексу загально-
культурних та професійних компетенцій. Інтенсив-
не оновлення медичних технологій, інтеграція нау-
кових знань, збільшення комплексу наукових і при-
кладних проблем міждисциплінарного характеру 
ставить перед вищою професійною освітою нові 
завдання з удосконалення знань та вмінь. Моніто-

рінг студентів є необхідним та корисним інструмен-
том зворотного зв’язку та сприяє підвищенню ефе-
ктивності навчального процесу. Аналіз рівня викла-
дання студентам лекційного матеріалу та прове-
дення практичних занять свідчить, що серед 144 
проанкетованих студентів середні показники за 5-
ти бальною шкалою становлять 4,6 та 4,5 балів 
відповідно. Результати опитування за допомогою 
месенджера показали, що 75 % студентів визнали 
організацію навчально-педагогічного процесу на 
кафедрі анатомія людини на «добре» та 
«відмінно». 

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується проводити незалежне аноні-
мне анкетування студентів з метою визначення 
найбільш ефективного способу проведення прак-
тичних занять та удосконалення навчального кон-
тенту. 
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УДК 159.923.2 
ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
Козлов С. В., Снисар Е. С., Эсаулов А. Г., Картамышева В. Д. 
Резюме. Вопрос о качественном медицинском образовании для современной науки и медицины ос-

тается актуальным в связи с интеграционными образовательными процессами. В связи с этим в высшем 
учебном заведении необходимо внедрять новые подходы к профессиональному образованию, которые 
обеспечивают, наряду с его фундаментальностью и соблюдением требований государственных образо-
вательных стандартов, развитие личностных качеств будущего специалиста, профессионально-
личностного саморазвития. В работе проведен анализ качества организации учебно-педагогического 
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процесса на кафедре анатомии человека государственного учреждения «Днепропетровская медицинская 
академия Министерства здравоохранения Украины» по результатам анонимного анкетирования 144 сту-
дентов. В анкету вошли вопросы для определения необходимости дисциплины анатомии человека с 
предложенным учебно-методическим контентом. Все полученные цифровые результаты обработаны ма-
тематическими методами. Мониторинг студентов является необходимым и полезным инструментом об-
ратной связи и способствует повышению эффективности учебного процесса. Анализ уровня преподава-
ния студентам лекционного материала и проведения практических занятий свидетельствует, что среди 
144 проанкетированных студентов средние показатели по 5-ти бальной шкале составляют 4,6 и 4,5 бал-
лов соответственно. Результаты опроса с помощью мессенджера показали, что 75% студентов оценили 
организацию учебно-педагогического процесса на кафедре анатомия человека на «хорошо» и «отлично». 

Ключевые слова: анатомия, анкетирование, учебный процесс, медицинское образование. 
 

UDC 159.923.2 
Assessment by Students of the Organization of the Educational Process  
at the Department of Human Anatomy 
Kozlov S. V., Snisar E. S., Esaulov A. G., Kartamysheva V. D. 
Abstract. The issue of high-quality medical education for modern science and medicine remains relevant in 

connection with integration of the education processes. The way of doctor’s performing his duties influences the 
health of the patient and his/her further life. Requirements for a doctor as a specialist are constantly increasing, 
as they must comply with international standards. In this regard, modern institutions of higher education need to 
introduce new approaches to vocational education, which furnish the necessary requirements along with its fun-
damental, and compliance with the requirements of state educational standards, the development of personal 
qualities of a future specialist, professional and personal self-development. The training of a doctor involves not 
only the development of information knowledge by students, but also the formation of medical thinking, which is 
achieved through the formation of a complex of general cultural and professional competences. An intensive 
upgrade of medical technologies, the integration of scientific knowledge, and an increase in the complex of sci-
entific and applied problems of multidisciplinary nature put new challenges for the improvement of knowledge 
and skills to higher professional education. 

The purpose of the work was to analyze the quality of organization of educational process at the Depart-
ment of Human Anatomy of the State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of 
Ukraine" based on the results of anonymous questionnaire of students. 

Material and methods. The material for analyzing the students' satisfaction with the educational process at 
the Department of Human Anatomy were questionnaires filled out by the 2nd year students in the specialty 
“Medicine” (total number of enrolled was 144 persons). The anonymous questionnaire was developed by the 
staff of the laboratory of psychophysiological research. Students rated teaching lectures and practical classes. 
Moreover, students initiated a survey of the same contingent of students using the messenger. It is worth learn-
ing how the students themselves perceive the learning process.  

Results and discussion. The students were asked the questions as to the convenience and quality of deter-
mining the program of study at the Department of Human Anatomy, whether they considered the training in the 
proposed program effective. The obtained results testified to the effectiveness (94% of respondents) of teaching 
anatomy as a subject and understanding its practical value. The questionnaire included questions related to the 
need for discipline “Human anatomy” in the suggested number of classes and with the proposed teaching and 
methodological content. All received digital results were processed by mathematical methods. Analyzing the re-
sults, it's possible to see that most students were aware of the importance of the future profession. Therefore, in 
classes, at the beginning of the first semester, the lecturers of our department explained the general principles of 
constructing Latin anatomical terms, and features of the Latin language. Knowledge of anatomy promotes the 
formation of skills and abilities of medical communication, creates the preconditions for the emergence of clinical 
thinking, which is the basis for the successful professional activity of any doctor. Students' successful absorption 
of the material, in the majority, depends on the teachers, their authority and the desire to teach. 

Conclusion. Monitoring students is a necessary and useful tool for feedback and contributes to improving 
the efficiency of the learning process. 144 students assessed the satisfaction of teaching lectures and conduct-
ing practical classes 4.6 and 4.5 points (5-point scale), respectively. The results of the interview with the help of 
a messenger showed that 75% of students assessed the department's work “well” and “excellent”. 

Keywords: anatomy, questionnaires, educational process, medical education. 
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Представник кожного типу професії має свій 
комплекс особистісних якостей, які сприяють ус-
пішному оволодінню професією. Метою досліджен-
ня було вивчення схильностей і мотивів вибору 
медичної професії студентами за фахом 
«Лікувальна справа» медичних коледжів. Викорис-
товуючи методику, запропоновану С. Ю. Даукі-
ласом зі співавторами для вивчення схильностей 
до майбутньої професії і вивчення мотивів вибору 
професії, проанкетовано 401 студента, з них 42,9% 
студентів першого і 57,1% студентів останнього 
курсів навчання. Більшість респондентів, згідно 
схильностей, зробили вибір професії по предмету 
праці типу «Людина-Людина». У 88,5±2,3%, май-
бутніх фельдшерів виражена спрямованість до 
професійної діяльності: працювати з людьми, при 
цьому, 66,2±3,5% студентів думають, що вміють 
вирішувати конфліктні ситуації, а 73,1±3,1% сту-
дентів вважають, що змогли б терпляче пояснюва-
ти людям те, що їм незрозуміло. Не подобається 
вирішувати проблеми, пов'язані зі знаннями в об-
ласті математики і фізики 67,6±3,3% студентам, а 
50,6±3,5% не хотіли б займатися професійною дія-
льністю, де потрібні знання законів точних наук. 
Професію медичного працівника 79,8±2,9% студен-
тів обирають свідомо для того, щоб виразити себе 
в професії, за час навчання сила цього мотиву іс-
тотно зростає (з 76,2±3,3% серед першокурсників 
до 83,4±2,5% у випускників, p <0,04). У майбутньої 
професії бачать мету свого життя 69,5±3,2% студе-
нтів, проте в процесі навчання число тих, хто 
схильний так думати на 13,2% зменшилося 
(p<0,04). Переваги своєї майбутньої спеціальності 
41,8±3,5% студентів вбачають у тому, що вона дає 
більше можливостей виїхати працювати в інші кра-
їни і в процесі навчання частка таких студентів зро-
стає (35,1±3,7% першокурсників у порівнянні з 
48,5±3,3% випускників; p <0,001). 

Ключові слова: схильності, мотиви, професія, 
студенти, фельдшери. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 

рамках НДР «Наукове обґрунтування модернізації 
системи медичного обслуговування на регіональ-
ному рівні», № державної реєстрації 0114U000928, 
строки виконання 2014-2019 рр.. 

Вступ. Усвідомлений вибір медичної професії, 
що базується як на врахуванні своїх якостей та 
здібностей, так і особливостей вимог професії, яв-
ляє собою ядро професійного самовизначення і є 
важливою передумовою успішної та ефективної 
діяльності [1].  

Професія медичного працівника – це унікаль-
ний вид діяльності, який потребує цілого набору як 
особливих психологічних якостей, до яких нале-
жить гуманізм, емпатійність, терпимість, відпові-
дальність, самоконтроль, комунікативність та інші, 
так і професійно-важливих якостей таких як: розви-
ток логічного і критичного мислення, вербальні 
здібності, деонтологічні вміння, концентрація і стій-
кість уваги та інші [5]. 

Успішна професійна діяльність визначається 
рівнем розвитку професійно важливих якостей та 
здібностей фахівця, і особливостями його ставлен-
ня до обраної професійної діяльності, професійним 
вибором [1, 3]. 

Мотиви професійного вибору формують та 
регулюють різні стратегії поведінки, визначають 
ступінь особистісної зацікавленості студента в на-
вчанні і є першим рівнем мотиваційно-цільової ос-
нови професійного навчання [3]. До мотивів профе-
сійного вибору здебільшого відносять: затребува-
ність та соціальну значимість професії, можливість 
самореалізації, прагматизм, який заснований на 
практичній функції майбутньої професії, переваги в 
процесі навчання і майбутньої професійної діяль-
ності [5]. 

Мета дослідження – вивчення схильностей і 
мотивів вибору медичної професії студентами зі 
спеціальності «Лікувальна справа» медичних коле-
джів. 

Матеріал та методи дослідження. Соціально-
психологічне дослідження вивчення схильностей 
першокурсників і випускників до майбутньої профе-
сії та мотивів вибору професії проводилось згідно 
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Таблиця – Ставлення першокурсників та випускників до об’єкту обраної професії (%, Р±m) 

№ 
п/п Твердження 

Першокурсники Випускники 

Згоден Ставлюся 
нейтрально Не згоден Згоден Ставлюся 

нейтрально Не згоден 

1 У своїй професії хотів/ла б працю-
вати з людьми 90,1±2,3 7,6±2,0 1,2±0,8 86,9±2,2 10,5±2,0 2,6±1,1 

2 Я вважаю, що вмію вирішувати 
конфліктні ситуації 64,5±3,6 20,9±3,1 14,5±2,7 69,9±3,1 19,7±2,6 8,7±1,9 

3 

Я вважаю, що зміг / змогла б терп-
ляче, без роздратування поясню-
вати іншим людям те, що їм незро-
зуміле 

72,7±3,3 14,5±2,7 12,8±2,6 73,4±2,9 13,5±2,3 13,1±2,2 

4 Я вважаю, що в мене є схильності 
до художньої творчості 50,6±3,8* 16,9±2,9 32,6±3,6 38,9±3,2* 22,7±2,8 38,4±3,2 

5 Я люблю вирощувати рослини 43,0±3,8 31,9±3,6 25,6±3,3 46,3±3,3 32,3±3,1 21,4±2,7 

6 Я хочу займатися організаційною 
діяльністю 43,6±3,8 31,9±3,6 24,4±3,3 46,3±3,3 32,3±3,1 21,4±2,7 

7 
Я хотів / ла би проводити дослі-
дження, що вимагають точності та 
акуратності 

54,9±3,8 28,7±3,5 16,4±2,8 47,4±3,3 27,2±2,9 25,4±2,9 

Примітки: В таблиці представлені найбільш часті відповіді. * - p<0,01. 

методики, запропонованої С. Ю. Даукіласом і спів-
авторами [2]. Ступінь свого ставлення, до викладе-
ним в анкеті положень, респонденти оцінювали як: 
згоден, ставлюся нейтрально, не згоден. Методи 
дослідження схвалено комісією з питань біомедич-
ної етики ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України» (протокол №12 від 08.12.2014 р.). 
Статистична обробка матеріалів дослідження про-
водилася з використанням методів біометричного 
аналізу, реалізованих в пакетах програм STATIST-
ICA (версія 6.1). Для кількісних ознак розраховува-
лися середні величини (M ± m), для якісних ознак – 
відносні величини (Р ± m). Для парного або мно-
жинного порівняння використовували критерій 
Стьюдента (t), критерій відповідності χ2 (критерій 
Пірсона). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Всього опитано 401 студента зі спеціальності 
«Лікувальна справа» комунальних закладів вищої 
освіти (КЗВО) «Дніпропетровський базовий медич-
ний коледж» та «Дубенський медичний коледж», з 
них 172 (42,9%) студента першого та 229 (57,1%) 
студента останнього курсів навчання. Середній вік 
респондентів першого курсу складав 16,7±1,9 ро-
ків, серед них жінок – 82,6±2,9%, чоловіків –  
17,4±2,9%. Середній вік опитаних випускників –
19,4±2,1 років, з них жінок – 67,2±3,1%, чоловіків – 
32,8±3,1%.  

Кожна людина має особисті професійно важли-
ві якості, під якими розуміють «комплекс найважли-
віших індивідуально-психологічних та психофізіо-
логічних особистісних властивостей людини, які 
достатні та необхідні для успішного виконання ді-
яльності на нормативному рівні. Конкретний пере-

лік цих якостей для кожної діяльності специфічний 
[4]. 

Результати дослідження дозволяють констату-
вати, що більшість респондентів згідно особистіс-
них рис та професійно важливих якостей зробили 
вибір професії за типом «Людина – Людина», для 
представників якої характерні: терпіння і вимогли-
вість, вміння брати на себе відповідальність, спів-
переживати та допомагати, чуйність, витримка, 
вміння стримувати емоції, здатність розуміти лю-
дей, розбиратися у взаєминах, вміння залагоджу-
вати розбіжності між ними, організовувати їх взає-
модію. Саме професія медичного працівника 
(лікар, фельдшер, медсестра), а також професії, 
які пов’язані з правовим захистом людини, управ-
лінням, викладанням та інше належать до профе-
сій такого типу. 

Аналіз відповідей респондентів свідчить, що у 
88,5±2,3%, майбутніх фельдшерів (в тому числі 
90,1±2,3% першокурсників та 86,9±2,2% випускни-
ків) виражена спрямованість у професійній діяльно-
сті на роботу з людьми (таблиця) і тільки 1,2±0,8% 
першокурсників та 2,6±1,1% випускників не демон-
струють таку спрямованість. При цьому, 66,2±3,5% 
студентів, в тому числі 64,5±3,6% студентів першо-
го курсу та 67,9±3,1% випускників бажають і дума-
ють, що вони вміють вирішувати конфліктні ситуа-
ції. Серед тих хто не згоден з твердженням «Я вва-
жаю, що вмію вирішувати конфліктні ситуації» 
14,5±2,7% першокурсників і 8,7±1,9% випускників. 
Більшість студентів 73,1±3,1% (72,7±3,3% першокур-
сників та 73,4±2,9% випускників) вважають, що змог-
ли б терпляче, без роздратування пояснювати ін-
шим людям те, що їм незрозуміло. Організаційною 
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діяльністю хотіла б займатися 
значно менша частка студентів 
(загалом 45,0±3,6%; відповідно 
43,6±3,8% та 46,3±3,3% першоку-
рсників і випускників). Значна 
частка студентів – 54,9±3,8% 
першокурсників та 47,4±3,3% 
випускників демонструє схиль-
ність до чіткого виконання обо-
в’язків («Я хотів /ла би проводити 
дослідження, що вимагають точ-
ності та акуратності»), що над-
звичайно затребуване для меди-
чних сестер та фельдшерів. Такі 
дані свідчать, що студенти роб-
лять правильний вибір професії. 
Частина студентів демонструє 
поряд зі схильністю до професій-
ної діяльності до роботи з людь-
ми і особистісні якості, які харак-
терні для інших типів професій. 
Майже однакова частка першоку-
рсників (43,0±3,8%) та випускників (46,3±3,3%) по-
казали можливість займатися професіями, предме-
том праці яких є жива і нежива природа, обравши 
твердження «Люблю вирощувати рослини». Мож-
ливість займатись професіями предметом праці 
яких є створення художніх об’єктів продемонстру-
вали 50,6±3,8% першокурсників та 38,9±3,2% випу-
скників, обравши твердження «Я вважаю, що в 
мене є схильності до художньої творчості», хоча за 
період навчання питома вага таких студентів дос-
товірно зменшується (χ2=9,08, p<0,01).  

Схильності до інших видів професійної діяль-
ності виражені у студентів значно менше. Так, пев-
на частина студентів, 34,3±3,6% першокурсників та 
28,0±2,9% випускників, обрали твердження «Мені 
подобається розуміти суть принципів дії технічних 
об'єктів». Найбільше серед майбутніх фельдшерів 
осіб, 63,7±3,7% першокурсників і 71,2±2,9% випуск-
ників, яким не подобається (подобається відповід-
но 14,0±2,7% та 11,8±2,1%) вирішувати проблеми, 
які пов'язані зі знаннями в галузі математики та 
фізики. Не хотіли б займатися професійною діяль-
ністю, де потрібні знання законів точних наук  
54,1±3,8% першокурсників та 47,2±3,3% випускни-
ків (хотіли б займатися такою діяльністю відповідно 
22,1±3,2% та 25,8±2,9%); робота з умовною  
символьною інформацією подобається 35,5±3,7% 
першокурсникам, однак у випускників інтерес до 
такого виду діяльності істотно зменшується 
(27,5±2,9%; χ2=23,06, p<0,000). 

Аналіз відповідей респондентів на питання про 
мотиви вибору професії (рисунок) показав, що 
значна більшість студентів (79,8±2,9%) обирає про-

фесію медичного працівника свідомо для того, щоб 
виразити себе в професії, причому за час навчання 
сила цього мотиву істотно зростає (з 76,2±3,3% 
серед першокурсників до 83,4±2,5% серед випуск-
ників, χ2=6,33, p<0,04). В майбутній професії  ба-
чать мету свого життя більше ⅔ студентів 
(69,5±3,2%), однак в процесі навчання  число тих 
хто так думає на 13,2% зменшилося (серед першо-
курсників 74,4±3,3%, випускників – 64,6±3,1%; χ2=4,16, p<0,04). Обираючи професію, прагнули 
сформувати перспективи свого життя 70,1±3,3% 
майбутніх фельдшерів (72,1±3,4% першокурсників 
та 68,1±3,1% випускників). Шукали у майбутній 
професії безпеку для себе і своїх близьких 
88,4±2,4% першокурсників порівняно з 80,8±2,6% 
випускників (χ2=5,13, p<0,023), задоволення пізна-
вальних потреб шукали 70,6±3,3% студентів, хоча 
в процесі навчання частота такої мотивації дещо 
зменшується (72,5±3,4% першокурсників та 
68,6±3,1% випускників; χ2=6,2, p<0,044). На жаль, 
досить значне частка студентів (41,8±3,5%) пере-
ваги своєї майбутньої спеціальності побачили в 
тому, що вона дає більше можливостей виїхати 
працювати в інші країни, де професія медика ціну-
ється більше, ніж в Україні і в процесі навчання 
частка таких студентів зростає (35,1±3,7% першо-
курсників порівняно з 48,5±3,3% випускників; χ2=17,1, p<0,001).  

Висновки  
1. Виявлено чітко виражену спрямованість майбут-

ніх фельдшерів на професійну діяльність пов’я-
зану з роботою з людьми (88,5±2,3% учасників 
дослідження), що свідчить про відповідність  

Рис. Основні фактори, що визначили вибір професії: 
1. Бажаю виразити себе в професії. 
2. В обраній професії бачу сенс життя. 
3. Обираючи професію, прагнув/ла окреслити перспективи свого життя. 
4. У майбутній професії шукаю безпеку для себе та своїх близьких.  
5. У майбутній професії шукаю задоволення пізнавальних потреб. 
6. Шукаю можливості виїхати туди, де моя професія цінується вище, ніж в 

Україні. 
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психологічних та професійно важливих якостей 
обраній професії.  

2. Встановлено, що медичну професію студенти 
обирали мотивовано, з метою самовираження в 
ній і за час навчання сила цього мотиву істотно 
зростає. Проте роль окремих мотиваційних фак-
торів вибору професії, таких як бачення в майбут-
ній професії сенсу життя, задоволення своїх пі-
знавальних потреб, в процесі навчання послаб-
люється, що свідчить про певні прогалини в освіт-
ній підготовці молодших спеціалістів з вищою 

освітою. Встановлена досить значна і зростаюча 
в процесі навчання мотивація до можливостей 
застосування своєї підготовки за межами України. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому передбачається поглиблене вивчення 
особистісних характеристик, що впливають на про-
фесійну діяльність майбутніх фельдшерів, в тому 
числі їх психологічної адекватності вимогам про-
фесії – характеру, темпераменту, інтелекту, комуні-
кативних та організаційних здатностей тощо.  
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СКЛОННОСТИ И МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  
СТУДЕНТАМИ-БУДУЩИМИ ФЕЛЬДШЕРАМИ 
Лехан В. М., Максименко О. П. 
Резюме. Представитель каждого типа профессии имеет свой комплекс личностных качеств, которые 

способствуют успешному овладению профессией. Целью исследования было изучение склонностей и 
мотивов выбора медицинской профессии студентами по специальности «Лечебное дело» медицинских 
колледжей. Используя методику, предложенную С. Ю. Даукиласом с соавторами для изучения склонно-
стей к будущей профессии и изучения мотивов выбора профессии, проанкетировано 401 студента, из 
них 42,9% студентов первого и 57,1% студентов последнего курсов обучения. Большинство респонден-
тов, согласно склонностям, сделали выбор профессии по предмету труда типа «Человек-Человек». У 
88,5±2,3%, будущих фельдшеров выражена направленность к профессиональной деятельности: рабо-
тать с людьми, при этом, 66,2±3,5% студентов думают, что умеют решать конфликтные ситуации, а 
73,1±3,1% студентов считают, что смогли бы терпеливо объяснять людям то, что им непонятно. Не нра-
вится решать проблемы, связанные со знаниями в области математики и физики 67,6±3,3% студентам, а 
50,6±3,5%. не хотели бы заниматься профессиональной деятельностью, где требуются знания законов 
точных наук. Профессию медицинского работника 79,8±2,9% студентов выбирают сознательно для того, 
чтобы выразить себя в профессии, за время обучения сила этого мотива существенно возрастает  
(с 76,2±3,3% среди первокурсников до 83,4±2,5% у выпускников, p<0,04). В будущей профессии видят 
цель своей жизни 69,5±3,2% студентов, однако в процессе обучения число тех, кто склонен так думать, 
на 13,2% уменьшилось (p<0,04). Преимущество своей будущей специальности 41,8 ± 3,5% студентов 
видят в том, что она дает больше возможностей выехать работать в другие страны и в процессе обуче-
ния доля таких студентов растет (35,1±3,7% первокурсников по сравнению с 48,5±3,3% выпускников; 
p<0,001). 

Ключевые слова: склонности, мотивы, профессия, студенты, фельдшеры. 
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Inclinations and Motives for Choosing a Profession for Students-Future Paramedics 
Lekhan V., Maksymenko O. 
Abstract. The representative of each type of profession has its own set of personal qualities that contribute 

to the successful mastery of the profession.  
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The purpose of the study was to study the inclinations and motives of the choice of the medical profession 
by students, in the specialty “General Medicine” of medical colleges.  

Material and methods. We surveyed 401 students using the methodology proposed by S. Yu. Daukilas et al 
for the study of inclinations to the future profession and the study of the motives for choosing a profession. 
42.9% of these students were freshmen and 57.1% were the fourth year students.  

Results and discussion. The majority of respondents, according to their inclinations, made a profession 
choice in the job type “Man-Man”. In 88.5 ± 2.3%, future paramedics demonstrated focus on professional activi-
ties of working with people, while 66.2 ± 3.5% of students thought they could solve conflict situations, and 
73.1 ± 3.1% of students believed that they could patiently explain to people what they did not understand. “I do 
not like to solve problems related to knowledge in the field of mathematics and physics” chose 67.6 ± 3.3% for 
students, and 50.6 ± 3.5% would not like to engage in professional activities that require knowledge of the laws 
of the exact sciences. 79.8 ± 2.9% of students chose the profession of a medical worker consciously in order to 
express themselves in the profession. During the period of study the power of this motive increased significantly 
(from 76.2 ± 3.3% among freshmen to 83.4 ± 2.5% for graduates, p<0.04). In the future profession, the purpose 
of their life is 69,5 ± 3.2% of students. However, in the process of learning, the number of those who are inclined 
to think so decreased by 13.2% (p <0.04). 41.8 ± 3.5% of students saw the advantage of their future specialty in 
giving them more opportunities to go to work in other countries and in the learning process the proportion of 
such students was growing (35.1 ± 3.7% of freshmen compared to 48.5 ± 3.3% graduates; p<0,001). 

Conclusions. The study showed that the students were motivated to choose their medical profession with 
the method of self-reproducing for the first time and later the strength of this motive grew. The role of some moti-
vational factors in the field of professional life, such as a personal pattern, personal life, self-satisfaction were 
not so well formed. We also fixed a great motivation to implement professional knowledge abroad. 

Keywords: inclinations, motives, profession, students, paramedics. 
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Проблема впливу жирів різного походження 
вимагає детального вивчення на предмет їх безпе-
ки щодо репродуктивної функції чоловіків. Це особ-
ливо актуально на тлі того, що рівень фертильнос-
ті сучасної чоловічої популяції різко знижується. 
Статеві розлади досить широко поширені в світі та 
зустрічаються у кожного четвертого чоловіка. В 
Україні за допомогою до фахівців з сексуальними і 
андрологічними проблемами щорічно звертаються 
близько 50–60 тис. чоловіків. На сьогоднішній день 
близько 80% чоловіків визнають, що наявність 
проблем в сексуальній сфері серйозно відобра-
жається на якості життя. 

У сучасному світі існує багато чинників, що не-
гативно впливають на статеву систему чоловіків. 
Серед таких, що порушують репродуктивне здоро-
в’я, велике значення мають стреси, споживання 
алкоголю, паління, хронічні захворювання та ін.  

Дослідниками доведено важливу роль харчу-
вання в функціонуванні репродуктивної системи. 
Має значення зміна звичного харчового раціону, 
складу та кількості окремих інгредієнтів, що може 
вплинути на потяг та тривалість статевого акту. 
Відомо, що є продукти харчування, які навіть мо-
жуть послабити, або, навпаки, посилити сексуаль-
ну функцію (так звані «афродізіаки»).  

Важливим провокуючим чинником розвитку 
репродуктивних порушень є надходження надлиш-
ку жирів з продуктами харчування.  

Відомо, що ожиріння веде до еректильної дис-
функції, що, в свою чергу, може приводити до чо-

ловічого безпліддя. Більш важкі наслідки для ре-
продуктивного потенціалу чоловіків має стан ожи-
ріння на тлі діабету 2 типу.  

Продукція сучасної кулінарії, особливо фаст-
фуд, відрізняється все більшим вмістом жирів. То-
му споживання жирів і олій значно виросло, і при 
цьому, як правило, не враховується їхній жирноки-
слотний склад.  

У статті розглянуті результати досліджень 
впливу жирів різного походження на статеву пове-
дінку самців щурів. Досліджено статеві мотивації і 
оцінені показники статевої поведінки самців щурів. 
Виявлено збільшення рівня процептивних і знижен-
ня рецептивних реакцій на тлі тривалого споживан-
ня жирів різного походження. Відзначено, що три-
вале споживання всіх застосованих жирів справляє 
негативний вплив на статеву поведінку самців  
щурів.  

Ключові слова: показники статевої поведінки, 
пальмова олія, соняшникова рафінована олія, мар-
гарин.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження є фрагментом 
НДР «Вплив факторів навколишнього середовища 
на морфо-функціональний стан організму в онтоге-
незі», № державної реєстрації 0119UOC2219.  

Вступ. Усі жирні кислоти ділять на насичені (в 
радикалі всі хімічні зв'язки одинарні) і ненасичені 
(коли в радикалі є один або декілька подвійних 
зв'язків). Разом з тим, слід відмітити, що існує  
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різниця у фізіологічній функції окремих жирних кис-
лот [18, 26]. 

Відомо, що такі ненасичені жирні кислоти, як 
лінолева, ліноленова не синтезуються в організмі 
людини і надходять до нього лише з їжею, тому їх 
називають незамінними. Проте вони виконують 
важливу роль, зокрема входять до складу біомемб-
ран, а також здатні перетворюватися у біологічно 
активні сполуки, які мають властивості регуляторів 
фізіологічних процесів [26]. Жоден з харчових жирів 
не задовольняє повністю фізіологічним потребам 
людини і за своїм жирнокислотним складом дале-
кий від ідеальної формули жирового харчування. 
Так, у соняшниковій олії, яку найбільш часто спожи-
вають в Україні, міститься 60% лінолевої кислоти 
від загальної кількості жирних кислот, однак відсут-
ні інші незамінні жирні кислоти. Молочний жир має 
велику кількість пальмітинової кислоти (С16:0) –  
26–29%, тоді як рекомендований вміст цієї кислоти 
не повинен перевищувати 15% [18]. Серед рослин-
них олій особливе місце займає пальмова олія, 
споживання якої з кожним роком зростає, хоча вона 
містить до 50% пальмітинової кислоти.  

У свою чергу відомо, що споживання надмірної 
кількості жирів викликає ожиріння [2], що часто 
призводить до розвитку атеросклерозу [4], метабо-
лічного синдрому та цукрового діабету 2 типу [17], 
а також порушує баланс статевих гормонів [3]. Ра-
ціон з надмірним споживанням жирів є причиною і 
розвитку дисбактеріозу у щурів [8], негативних змін 
у печінці та сироватці крові [4]. 

Автори інших досліджень, проведених на щу-
рах віку 1, 3, 6 і 12 місяців, підтверджують, що по-
чинаючи з раннього віку та до 12 місяців життя щу-
рів склад жирних кислот печінки тварин знаходить-
ся в тісній залежності від жирового компонента 
раціону [27, 28]. 

Найбільшою мірою це проявлялося при спожи-
ванні жирів, що містять підвищену кількість пальмі-
тинової кислоти (пальмова олія та вершкове мас-
ло). Також аналіз сучасної наукової літератури по-
казує, що рафінована пальмова олія та пальмова 
олія, яку піддавали термообробці, негативно впли-
вають на здоров'я людини, зокрема на її імунну та 
серцево-судинну системи [5, 25].  

Про патогенну дію насичених жирних кислот, 
особливо пальмітинової (С16:0), і надлишку в їжі 
лінолевої кислоти (С18:2), що становить основу 
переважної кількості рослинних олій (соняшникової, 
кукурудзяної, соєвої) свідчать й інші дослідники [6].  

Лінолева кислота служить джерелом утворен-
ня простагландинів, що беруть участь в регуляції 
артеріального тиску, активності системи згортання 
крові, запальних реакцій, а також здатних перешко-
джати процесу канцерогенезу [1]. 

Разом з тим надлишок лінолевої кислоти може 
чинити негативний вплив, так як потреба людини в 
лінолевої жирної кислоті вельми обмежена (не 
більше 6–7 г/добу) [11]. 

Дані про вплив пальмової олії на репродуктив-
ну функцію експериментальних тварин натепер 
неоднозначні. Так, прийом протягом двох місяців 
пальмової олії зі свіжого, замороженого або пасте-
ризованого пальмового соку покращує фертиль-
ність у самців щурів лінії Вістар. Однак, її спожи-
вання протягом тривалого періоду (більше двох 
місяців) призводить до некротичних змін у сім’яни-
ках. Також слід зазначити, що прийом олії з пасте-
ризованого пальмового соку негативно впливає на 
репродуктивні показники у самців [22]. 

Аналіз літературних джерел показав, що трива-
лий прийом в їжу рослинних жирів щурами протя-
гом 6 тижнів призводить до збільшення маси тіла в 
динаміці і виникнення аліментарного ожиріння 2–3 
ступеня. Показано, що споживання надмірної кіль-
кості жирів впливає на якість сперми, знижуючи 
рухливість сперматозоїдів, при цьому не впливаю-
чи на інші параметри сперматозоїдів. У свою чергу 
зміна рухливості сперматозоїдів викликає невелике 
зниження потенціалу фертильності. Ці данні свід-
чать про те, що раціон з надмірним споживанням 
жирів може привести до погіршення фертильності 
самців щурів [21, 25]. 

З урахуванням постійно зростаючого споживан-
ня олій у світі та інтеграції України у світову еконо-
міку, існує необхідність проведення науково-експе-
риментальних досліджень впливу олій на репродук-
тивний стан організму людини при їх вживанні.  

На даний час залишається нез’ясованим пи-
тання впливу хронічного вживання харчових рос-
линних олій різного виду (натуральна, гідрогенізо-
вана, рафінована) та походження (пальмова або 
соняшникова) на репродуктивну функцію чоловіків, 
зокрема на статеву поведінку. Зважаючи на неод-
норідність популяції людей, а також обмежену мо-
жливість вивчення статевої поведінки людини з 
точки зору етичних проблем, більш доцільне дослі-
джувати ці питання в експерименті.  

Метою дослідження було вивчення впливу 
тривалого споживання жирів різного походження 
на показники статевої поведінки самців щурів. 

Матеріал та методи дослідження. Експери-
мент проводили на 7 місячних самцях щурів попу-
ляції Wistar (WAG) масою 230–280 г. Перед почат-
ком експерименту щури-самці рандомізовані на 
групи по 7 тварин у кожній.  

Утримання тварин та експериментальне дослі-
дження проводилися відповідно до положень 
«Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментів та 
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інших наукових цілей» (Страсбург, 2005), «Загаль-
них етичних принципів експериментів на твари-
нах», ухвалених V національним конгресом з біое-
тики (Київ, 2013). 

До стандартного раціону експериментальних 
груп впродовж 75 діб додатково додавали жири у 
розрахунку 30 г/кг маси, що перевищувало добову 
норму в 1,5 рази. 

Тварини групи «Пальмова олія» споживали у 
твердому стані пальмову олію (ТМ «Delta Wilmar»), 
яка на 90% складається з насичених жирних кис-
лот,в основному пальмітинової. Тварини групи 
«Рафінована олія» – соняшникову рафіновану 
олію вітчизняного виробника. До складу рафінова-
них олій входять ненасичені жирні кислоти, у тому 
числі 40% незамінних (переважно лінолева), а та-
кож достатньо велика кількість транс-жирів, що 
утворюються при очищенні натуральної олії з отри-
манням рафінованої. Крім того рафінація знижує 
вміст біологічно активних компонентів. Тварини 
групи «Маргарин» – твердий маргарин вітчизняно-
го виробника. Аналіз жирнокислотного складу віт-
чизняних твердих маргаринів свідчить, що він не 
зовсім повноцінний для харчування людини. У мар-
гаринах практично у нормі знаходиться кількість 
линолевої кислоти (не менше 20%), вміст насиче-
них жирних кислот не перевищує 30%, недостатній 
вміст олеїнової кислоти і великий вміст транс-жирів 
[16]. 

Контрольна група утримувалася на стандарт-
ному раціоні (зернопродукти, гранульовані комбіко-
рми, свіжі овочі та жири різного походження). Всі 
тварини отримували питну воду ad libitum.  

Статеву поведінку досліджували 15 хвилин у 
парному тесті з рецептивною самкою після оваріек-
томії у присмерковий час. Рецептивність у оваріек-
томованих самок викликали 
послідовним уведенням олій-
них розчинів Е2 дипропіонату 
(10 мкг на щура, п/ш) за 48 го-
дин та прогестерону (500 мкг 
на щура, п/ш) за 4–5 годин до 
тесту. 

Відомо, що активність ста-
тевої поведінки самців зале-
жить від їхнього сексуального 
досвіду [10]. Для отримання у 
щурів статевого досвіду і фор-
мування стереотипних реакцій, 
кожний самець тричі мав кон-
такт з рецептивною самкою раз 
на тиждень впродовж 15 хв. У 
першому тесті статева актив-
ність щурів була низькою, але 
вона зростала від тесту до тес-

ту. Відносно стабільними стали показники статевої 
поведінки самців щурів після третього контакту з 
самками. Рівень статевої активності самців оціню-
вали за результатами четвертого тесту.  

У тесті з рецептивною самкою визначали кіль-
кість наближень самця до самки з обнюхуванням 
аногенітальної області, кількість садок, інтромісій 
та еякуляцій. Оцінювали часові показники: латент-
ність садки, інтромісії, еякуляції, розраховували 
тривалість постеякуляторного інтервалу (час мiж 
еякуляцією та початком наступної серії прояву ста-
тевої активності), коефіцієнт садки/інтромісії. 

Враховуючи відповідність розподілу дат у ви-
бірках закону нормального розподілу отримані дані 
представлені як середнє арифметичне  та його 

похибка  Розбіжності між групами вважали 
статистично достовірними при Р≤0,05 за критерія-
ми χ2 для якісних і для множинних порівнянь. 

Результати дослідження. Статева поведінка 
є невід’ємною складовою статевої функції забезпе-
чується двома регуляторними механізмами: 
центральним, що визначає мотивaцiйний компо-
нент (статевий потяг), та периферичним, який ке-
рує безпосередньо копуляцією. 

У контрольних самців щурів статева поведінка 
характеризувалася стабільними показниками та 
наявністю всіх її складових (табл. 1). Кінцевого 
елементу парувальної поведінки – еякуляції, за час 
тесту досягло 100% щурів. Один самець (14%) 
встиг розпочати другий тур парування, рефрактер-
ний період (інтервал між еякуляцією та першою 
інтромісією другої серії парувань) у нього становив 
180 с. 

У групі «Пальмове масло» всі елементи стате-
вої поведінки виявлені тільки у 57% самців. Один 
самець цієї групи мав пригнічений вигляд і взагалі 

( )x

( ).xS

Таблиця 1 – Показники статевої поведінки самців щурів після тривалого 
споживання жирів різного походження 

Група Маргарин, n=7 

Показник 
 

± xx S
 

± xx S
 

± xx S
 

± xx S

Садки: 
кількість 3,14±0,6 4,67±0,84 3±1,05 5,33±0,7* 

латентність, с 167±35 238±75 294±131 213±56 

Інтромісії: 
кількість 17,14±1,7 10,33±0,8 5,00±0,58* 8±0,0* 

латентність, с 223±34 343±63 448±172 195 

Еякуляції: 
кількість 1,0±0,0 0,57±0,20 − − 

латентність, с 704±49 870±16 − − 

Обнюхувань самки 12,57±1,7 11,43±1,5 14±1,84 21,57±1,59* 

Постеякуляторний  
інтервал, с 180 − − − 

Коефіцієнт Садки/
Інтромісії 0,19±0,04 0,45±0,07 0,48±0,26 0,75±0,0 

Примітка: * – статистично значущі відмінності від групи Контроль (Р = 0,05). 
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не виявляв статевого потягу. При аналізі складо-
вих статевої поведінки самців щурів групи 
«Пальмове масло» встановлено, що показники 
залицяльної поведінки (кількість наближень до 
самки) не відрізнялися від контрольних (табл. 1). 
Кількість інтромісій у самців цієї групи мала тенде-
нцію до зниження, і дещо збільшувалася їх трива-
лість у порівнянні з контрольною. У трьох з семи 
самців інтромісії не закінчувалися еякуляцією 
(р>0,05) і жоден самець не розпочав другий тур 
спарювання.  

У групі «Маргарин» у 2-х самців (29%) відсутні 
всі прояви статевої поведінки. Парувальна поведі-
нка у самців щурів групи «Маргарин» спостерігала-
ся лише у трьох з семи щурів (43%). Залицяльни-
цький компонент статевої поведінки у цих самців 
не відрізнявся від групи «Контроль» і групи 
«Пальмова олія». Також у них відмічено статистич-
но значуще зменшення (у 3 рази, Р<0,05) частоти 
ефективних копулятивних реакцій – інтромісій порі-
вняно з групою «Контроль» та статистично не зна-
чиме зменшення (майже у 2 рази) порівняно з гру-
пою «Пальмове масло». Варто зазначити, що у 
даній групі впродовж тесту жоден самець не досяг 
еякуляції (у контрольній групі 100%, у групі 
«Пальмове масло – 57%).  

У групі самців «Рафінована олія» відмічається 
збільшення кількості самців у яких відсутні всі про-
яви статевої поведінки. Лише у 3 самців (43%) з 
семи наявні прояви залицяльницької поведінки, 
кількість елементів якої збільшувалася у порівнянні 
з групою «Контроль» та з групами «Пальмове мас-
ло» і «Маргарин» (табл. 1). У порівнянні з групою 
«Контроль» ці відмінності були статистично значи-
мі (Р<0,05). У самців цієї групи відмічено тенденцію 
до збільшення і кількості садок у порівнянні з інши-
ми групами. Проте, елементи копулятивної поведі-
нки спостерігали лише у одного самця (14%), (у 
контрольних самців 100%, у самців групи «Паль-
мове масло» – 86%, у самців групи «Маргарин» – 

43%). У цього щура відмічено у 2 рази менше кіль-
кості інтромісій, у порівнянні з групою «Конт-
роль» (табл. 1) Кінцевого елементу статевої пове-
дінки (еякуляції) впродовж тесту не досяг жоден 
самець цієї групи. 

Обговорення. Таким чином, у самців щурів 
після тривалого споживання жирів різного похо-
дження реєструється активація залицяльної пове-
дінки, проте у них зменшується частка тварин з 
копулятивною поведінкою, активність якої знижу-
ється, і зовсім пригнічується спроможність самців 
цих груп до еякуляції. 

Ймовірно причиною порушень статевої поведі-
нки щурів, харчовий раціон яких доповнений жира-
ми різного походження, може бути зміна у метабо-
лізмі статевих гормонів, що створюють фон для 
повноцінного функціонування центрів регуляції 
статевої поведінки [7]. Відомо, що переважна кіль-
кість тестостерону та естрадіолу метаболізуються 
у печінці, тому її стан є визначальним для збере-
ження нормального балансу андрогени/естрогени, 
який може змінюватись при надмірному наванта-
женні жирами та змінами у функціонуванні печінки 
[15].  

Висновки 
1. Тривале споживання всіх застосованих жирів 

справляє негативний вплив на статеву поведінку 
самців щурів.  

2. При навантаженні раціону щурів пальмовою олі-
єю відмічені найменші негативні наслідки для 
статевої поведінки. 

3. Уживання гідрогенізованої (маргарин) або рафі-
нованої олії пригнічує копулятивну активність та 
спроможність до еякуляцій самців щурів. 
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальших дослідженнях планується визначення 
вмісту статевих гормонів у сироватці крові самців 
щурів з метою вивчення впливу довгострокового 
споживання рослинних жирів на чоловічу репроду-
ктивну функцію, зокрема, секреторну функцію ста-
тевих залоз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У САМЦОВ КРЫС  
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИРОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Антипова Р. В., Комисова Т. Е., Смоленко Н. П., Сак А. Е. 
Резюме. Проблема влияния жиров разного происхождения требуют детального изучения на предмет 

их безопасности в отношении репродуктивной функции мужчин, что особенно актуально на фоне резко 
снижающегося уровня фертильности современной мужской популяции. Половые расстройства достаточ-
но широко распространены в мире и встречаются у каждого четвертого мужчины. В Украине за помощью к 
специалистам с сексуальными и андрологическими проблемами ежегодно обращаются около 50–60 тыс. 
мужчин. На сегодняшний день около 80% мужчин признают, что наличие проблем в сексуальной сфере 
серьезно отражается на качестве жизни. В современном мире существует много факторов, негативно 
влияющих на половую систему мужчин. Негативное влияние на репродуктивное здоровье оказывают 
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стрессы, употребление алкоголя, курение, хронические заболевания и др. Исследователями доказана 
важная роль питания в функционировании репродуктивной системы. Имеет значение изменение привыч-
ного пищевого рациона, состава и количества отдельных ингредиентов, которые могут повлиять на поло-
вое влечение и продолжительность полового акта. Известно, что есть продукты питания, которые могут 
ослабить или, наоборот, усилить сексуальную функцию (так называемые «афродизиаки»). Важным про-
воцирующим фактором развития репродуктивных нарушений является поступление избытка жиров с 
продуктами питания. Известно, что ожирение ведет к эректильной дисфункции, что, в свою очередь, мо-
жет приводить к мужскому бесплодию. Более тяжелые последствия для репродуктивного потенциала 
мужчин имеет состояние ожирения на фоне диабета 2 типа. Продукция современной кулинарии, особен-
но фаст-фуд, отличается все большим содержанием жиров. Поэтому потребление жиров и масел значи-
тельно выросло, и при этом, как правило, не учитывается их жирнокислотный состав. В статье рассмот-
рены результаты исследований влияния жиров различного происхождения на половое поведение сам-
цов крыс. Исследованы половые мотивации и оценены показатели полового поведения самцов крыс. 
Выявлено увеличение уровня процептивных и снижение рецептивных реакций на фоне длительного по-
требления жиров различного происхождения. Отмечено, что длительное потребление всех применяемых 
жиров оказывает негативное влияние на половое поведение самцов крыс. 

Ключевые слова: показатели полового поведения, пальмовое масло, подсолнечное рафинирован-
ное масло, маргарин.  

 
UDC 612.613:616-092.9 
Study of Sexual Behavior of Male Rats after Prolonged Consumption of Fats of Different Origin 
Antіpova R. V., Komisovа T. Ye., Smolenko N. P., Sak A. Ye. 

Abstract. The article examines the results of studies on the influence of fats of various origins on the sexual 
behavior of male rats. Sexual disorders are widespread in the world and occur in every fourth person. In Ukraine 
about 50–60 thousand men address professionals with sexual and andrological problems annually. Today, 
about 80% of men recognize that problems in sexual sphere seriously affect the quality of life. In modern world, 
there are many factors that negatively affect the male reproductive system. The problems which violate repro-
ductive health are the following: stress, alcohol consumption, smoking, chronic diseases, etc. Researchers have 
proved the important role of nutrition in the functioning of the reproductive system. It is important to change the 
habitual diet, the composition and amount of some ingredients, which may affect the length of the sexual activ-
ity. It is known that there are products that may even weaken or, conversely, enhance the sexual function (the 
so-called "aphrodisiacs"). An important provocative factor in the development of reproductive disorders is the 
excessive intake of fats with food. It is known that obesity leads to erectile dysfunction, which, in turn, can lead 
to male infertility. Severer consequences for reproductive ability of men arise with obesity on the background of 
type 2 diabetes. Products used in modern cooking, especially fast food, are characterized by increased fat con-
tent. Therefore, the consumption of fat and oil has grown significantly, without taking into account their fatty acid 
composition. It is known that such unsaturated fatty acids as linoleic and linolenic, are not synthesized in the 
human body and get into it only with food, so they are called irreplaceable. However, they play an important 
role: in particular, they form part of the biomembrane, and can also be converted into biologically active com-
pounds that have the properties of regulators of physiological processes. None of the dietary fats fully meet 
physiological needs of humans and their fatty acid composition is far from the ideal formula of fatty foods. In 
turn, it is known that the consumption of excessive amounts of fat causes obesity, which often leads to the de-
velopment of atherosclerosis, metabolic syndrome and type 2 diabetes, and also violates the balance of sex 
hormones. The ever-increasing consumption of fat and oil in the world and the integration of Ukraine into the 
world economy stimulate scientific and experimental studies of fat and oil effect on the reproductive state of hu-
man body. At present, the issue of the influence of chronic consumption of edible vegetable oils of different spe-
cies (natural, hydrogenated, refined) and origin (palm or sunflower) on the reproductive function of men, in par-
ticular sexual behavior, remains unclear. Taking into account the heterogeneity of the human population, and 
the limited ability to study sexual intercourse from the point of view of ethical issues, it is more appropriate to 
explore these issues in the experiment on rats. 

Keywords: indicators of sexual behavior, palm oil, refined sunflower oil, margarine. 
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ПОКАЗНИКИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ САМЦІВ ЩУРІВ ПІСЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ  
В УМОВАХ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ  
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ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»,  
Харків, Україна 
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До основних факторів ризику виникнення доб-
роякісної гіперплазії передміхурової залози відно-
сять вік пацієнта, гормональні зміни (абсолютна 
або відносна андрогенна недостатність), сексуаль-
ну дисфункцію, надлишкову вагу, соціальні та геог-
рафічні умови, зниження імунного захисту організ-
му, порушення крово- і лімфообігу в органах мало-
го тазу, інфекції, тощо. Хронічний простатит часто 
поєднується з уретритом, везикулітом або адено-
мою передміхурової залози. Сучасні дослідження 
свідчать про важливий взаємозв’язок між хроніч-
ним простатитом та доброякісної гіперплазії перед-
міхурової залози. Популярність простатопротекто-
рів природного походження обумовлена їх компле-
ксною дією на різні патогенетичні ланки доброякіс-
ної гіперплазії передміхурової залози, достатньою 
ефективністю при мінімальному ризику розвитку 
побічних реакцій, високою довірою пацієнтів, доб-
рою переносимістю, сприятливим фармакоеконо-
мічним профілем. Доброякісну гіперплазію перед-
міхурової залози викликали внутрішньочеревинним 
веденням сульпіриду (Еглоніл) в дозі 40 мг/кг маси 
тіла тварин протягом 30 днів. При цьому розвива-
ється гіперплазія латеральних частин передміхуро-
вої залози, що корелює з аналогічними патологіч-
ними змінами передміхурової залози у людини. 
Модель доброякісної гіперплазії передміхурової 
залози пов’язана з порушенням синтезу тестосте-
рону у сім’яниках за рахунок недостатньої функції 
передміхурової залози, збільшення вмісту пролак-
тину та естрадіолу, що і провокує проліферативні 
зміни в органі. Доброякісна гіперплазія передміху-
рової залози, яка була викликана внутрішньочере-
винним веденням сульпіриду (Еглоніл) в дозі  
40 мг/кг маси тіла тварин протягом 30 днів, призво-
дила порушення функціонування передміхурової 
залози, що характеризувалося суттєвим знижен-
ням андрогенної насиченості організму тварин, а 
саме зменшенням маси передміхурової залози, 
підвищенням активності ферменту КФ та знижен-

ням рівня Тс в сироватці крові, а також зниженням 
вмісту фруктози в сім’яних пухирцях. Препарати 
Хондроїтину сульфат та Хондроїтину сульфат + 
Трибестан мають простатопротекторні властивості, 
за умов сульпірид-індукованої моделі доброякісної 
гіперплазії передміхурової залози, і за ефективніс-
тю дії перевищують препарат порівняння Простап-
лант форте. При застосуванні препаратів Трибес-
тан та «Біоглобін-У» відбувалося поступове віднов-
лення андрогенної насиченості організму та покра-
щення функціонування репродуктивної системи 
самців щурів і за ефективністю дії не перевищують 
дію препарату порівняння Простаплант форте. 

Ключові слова: хронічний простатит, доброя-
кісна гіперплазія передміхурової залози, гормона-
льний статус, Хондроїтину сульфат, плацента. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано у рамках теми 
«Механізми розвитку, діагностика та терапія  
безпліддя у осіб з дисфункцією статевих залоз та 
коморбідною патологією», № держ. реєстрації 
0116U007259. 

Вступ. Відомо, що тривалий хронічний проста-
тит (ХП) призводить до склерозу передміхурової 
залози (ПЗ), розвитку доброякісної гіперплазії пе-
редміхурової залози (ДГПЗ) та тяжких форм нирко-
вої недостатності, чоловічого безпліддя та еректи-
льної дисфункції [9–10]. Так, останнім часом збіль-
шується кількість хворих із ДГПЗ, що є найпошире-
нішим захворюванням сечостатевої системи чоло-
віків середнього та похилого віку. Отже, ХП це не 
тільки медичний аспект проблеми, а й соціальний, 
оскільки різко знижується якість життя чоловіків. 
ДГПЗ розвивається у наслідок порушення механіз-
мів регуляції [9–10, 16].  

До основних факторів ризику виникнення ДГПЗ 
відносять вік пацієнта, гормональні зміни (абсо-
лютна або відносна андрогенна недостатність), 
сексуальну дисфункцію, надлишкову вагу, соціальні 
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та географічні умови, зниження імунного захисту 
організму, порушення крово- і лімфообігу в органах 
малого тазу, інфекції, тощо. ХП часто поєднується 
з уретритом, везикулітом або аденомою передміху-
рової залози. Сучасні дослідження свідчать про 
важливий взаємозв’язок між ХП та ДГПЗ. Що сто-
сується ефективності лікування порушень репроду-
ктивної системи при уживанні лікарських засобів, в 
тому числі й препаратів природного походження, 
то за даними різних авторів, вона складає до 60% 
[9]. За статистичними даними приблизно 35% хво-
рих на ХП і 25% – з ДГПЗ вживають фіто-, органоп-
репарати, вітаміни. Простатопротектори природно-
го походження мають перевагу за рахунок їхньої 
комплексної дії на різні патогенетичні ланки ДГПЗ, 
також ця група препаратів має достатню ефектив-
ність при мінімальному ризику розвитку побічних 
реакцій та добру переносимість [1, 2, 13]. 

Таким чином, проведення пошуку засобів коре-
кції порушень функціонування чоловічої статевої 
системи, з метою поліпшення якості життя, та дос-
лідження препаратів з потенційно новими механіз-
мами простатопротекторної дії зокрема хондроїти-
ну сульфату та водно-сольового екстракту плацен-
ти, є актуальними питаннями сучасної андрології.  

Мета дослідження – дослідити показники гор-
монального статусу самців щурів за умов експери-
ментальної сульпірид-індукованої моделі ДГПЗ та 
корекції препаратами природного походження.  

Матеріал і методи дослідження. Поглиблене 
вивчення простатопротекторної активності препа-
ратів проводили на білих нелінійних самцях щурів 
масою 300–350 г на моделі доброякісної гіперплазії 
передміхурової залози, яку викликали внутрішньо-
черевинним веденням сульпіриду (Еглоніл, серія 
0Y018, 0Y019, № UA/3818/03/01, Sanofi Aventis, 
Україна) в дозі 40 мг/кг маси тіла тварин протягом 
30 днів [1, 15]. При цьому розвивається гіперплазія 
латеральних частин ПЗ, що корелює з аналогічни-
ми патологічними змінами ПЗ у людини [15].  

Після моделювання ДГПЗ щурам вводили пре-
парати Хондроїтин сульфат, Хондроїтин сульфат у 
поєднанні з Трибестаном, препарат Трибестан 
(виробництва компанії «Sopharma», Болгарія) та 
препарат «Біоглобін-У» (протеїнізований водно-
сольовий екстракт із плаценти людини, до складу 
якого входять – поліпептиди 3,5–7%, амінокислоти 
50–60%, аміноцукри 4–5%, гексуронові кислоти 8–
9%, виробництва компанії ЗАТ «Біолік», м. Харків. 
Препаратом порівняння обрано Простаплант фор-
те (виробництва компанії «Schwabe», Німеччина). 

Тварини були розподілені на такі групи: 1 гр. – 
інтактний контроль; 2 гр. – контрольна патологія 
(сульпірид-індукована ДГПЗ); 3 гр. – контрольна 
патологія + введення препарату Простаплант фор-

те у дозі 35 мг/кг; 4 гр. – контрольна патологія + 
введення субстанції Хондроїтина сульфату у дозі 
60 мг/кг; 5 гр. – контрольна патологія + введення 
препарату Трибестан у дозі 60 мг/кг; 6 гр. – конт-
рольна патологія + введення Хондроїтину сульфат 
у поєднанні з Трибестаном у вищеозначених дозах 
та 7 гр. – контрольна патологія + введення препа-
рату «Біоглобін-У» у дозі 200 мкл/кг.  

Препарати вводили у лікувальному режимі з  
30-го по 51-й день експерименту, після завершення 
моделювання ДГПЗ. З урахуванням патогенезу і 
клінічних проявів захворювання та лабораторних 
показників у людини, які є діагностично значимими 
при хронічному простатиті, нами були відібрані 
параметри оцінки загального стану тварин з ура-
женням ПЗ та розроблені критерії оцінки ефектив-
ності препаратів, що вивчаються. У кожній групі 
кількість тварин складала по 8 самців-щурів. Після 
закінчення дослідження щурів виводили експери-
менту шляхом швидкої декапітації під легким ефір-
ним наркозом на 52 добу експерименту [8, 11].  

Після декапітації тварин, виділяли та зважува-
ли вентральну передміхурову залозу (ВПЗ) та сі-
м’яні пухирці (СП).  

Вміст фруктози у СП визначали загальновідо-
мим методом Бокуняєвої [4]. За допомогою кінети-
чного методу (з нафтилфосфатом) стандартного 
комерційного набору DAC-SpectroMed s.r.l. 
(Молдова) визначалася активність кислої фосфа-
тази (простатичної – з реагентом «Тартрат»). Та-
кож визначали вміст тестостерону (Тс) в сироватці 
крові імуноферментним методом, використовуючи 
стандартний комерційний імуноферментний набор 
«Стероид ИФА – тестостерон» фірми «Алкор 
Био» (Росія). Важливим об'єктом дослідження було 
визначення рівня андрогенної насиченості організ-
му щурів за типом кристалізації секрету передміху-
рової залози на її відбитках (феномен «листя папо-
роті») [14].  

Всі дослідження проводилися відповідно до 
національних «Загальних етичних принципів експе-
риментів на тваринах» (Україна, 2001), які узгоджу-
ються з положеннями «Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, які використовуються 
для експериментальних та інших наукових ці-
лей» (Страсбург, 1985). 

Статистичну обробку даних проводили за допо-
могою пакету програм «Statistica, 6.0». Перевірка 
на нормальність розподілу кількісних даних прово-
дили з використанням критерію Шапіро-Уїлка. Якщо 
отримані дані відповідали нормальному розподі-
ленню, застосовували дисперсійний аналіз ANOVA, 
а міжгрупові порівняння показників проводили за 
допомогою критерію Н’юмена-Кейлса. У разі відсут-
ності відповідності отриманих даних нормальному 
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розподілу загальні міжгрупові відмінності оцінюва-
ли за допомогою критерію Крускала-Уоліса. Парні 
міжгрупові порівняння показників проводили за U-
критерієм Манна-Уїтні. Критичне значення рівня 
значущості приймали рівним або меншим 0,05. 
Кількісні показники у таблицях наведені як середнє 
арифметичне та його стандартна помилка. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
З метою поглибленого вивчення простатопротекто-
рної дії Хондроїтину сульфату, Трибестану та 
«Біоглобіну-У» та механізму її реалізації препарати 
досліджували на моделі ДГПЗ. Дана модель пов’я-
зана з порушенням синтезу Тс у сім’яниках за раху-
нок недостатньої функції ПЗ, збільшення вмісту 
пролактину та Е2, що і провокує проліферативні 
зміни в органі [1, 15]. Оцінку розвитку патології та 
ефективність досліджуваних препаратів проводили 
за гормональними та біохімічними показниками 
сироватки крові та гомогенату тканин, зміною маси 
ПЗ та мікроскопічними дослідженнями відбитків 
секрету ПЗ тварин. Отримані результати вивчення 
простатопротекторної дії вищеозначених препара-
тів на моделі сульпірид-індукованої ДГПЗ у щурів 
корелювали з даними, характерними для клінічної 
картини у чоловіків [5, 15]. Так, розвиток патологіч-
ного процесу провокував структурно-функціональні 
порушення в простаті. У тварин з контрольною па-
тологією було зареєстровано вірогідне збільшення 
маси ПЗ майже на 67,7% (табл. 1). Під впливом 
всіх досліджуваних препаратів та препарату порів-
няння, окрім групи, яка отримувала Трибестан у 
дозі 60 мг/кг, відзначалося зменшення маси ПЗ до 
значень показників тварин інтактного контролю 
(табл. 1), що свідчить про зменшення проліфера-
тивних процесів, а отже й відновлення структурно-
функціонального стану ПЗ та андрогенної чутливо-
сті в органі, гонадопростатичних зв’язків, поруше-
них внаслідок сульпірид-індукованої ДГПЗ у щурів.  

При дослідженні активності простатоспецифіч-
ного ферменту КФ у сироватці крові було встанов-

лено, що під впливом сульпіриду відбувалося його 
вірогідне підвищення майже в 2,3 рази, це свідчить 
про порушення функціонального стану ПЗ  
(табл. 1). Останнє підтверджувало розвиток проце-
сів деструкції мембран на фоні підвищення проник-
ності мембран ацинусів ПЗ та як наслідок – це ви-
хід ферменту в кров, що ймовірно й обумовлює 
його різке підвищення. При введенні тваринам всіх 
досліджуваних препаратів, крім групи, які отриму-
вали препарат Трибестан у дозі 60 мг/кг, відбува-
лася нормалізація цього показника до рівня інтакт-
них тварин.  

Дослідження вмісту Тс в сироватці крові та 
фруктози в сім’яних пухирцях є важливими марке-
рами андрогенної насиченості та фертильності 
самців. У групі тварин контрольної патології на фо-
ні порушень в ПЗ поряд зі збільшенням маси ПЗ 
спостерігалося зниження рівня Тс в периферійній 
крові та фруктози в СП майже вдвічі (табл. 1). цей 
показник повністю нормалізувався в групах щурів, 
після застосування Хондроїтина сульфату та суміс-
ного застосування препарату Трибестан+Хондрої-
тина сульфату у досліджуваних дозах. Але у всіх 
інших групах рівень чоловічого статевого гормону 
вірогідно перевищував показники у тварин з конт-
рольною патологією. Тобто спостерігалося уповіль-
нене покращення цього процесу.  

Фруктоза в СП відображає секреторну функцію 
сім'яних пухирців та є головним джерелом енергії 
для сперматозоїдів. Утворення фруктози майже 
повністю відбувається в СП під впливом андроге-
нів, тобто зниження її рівня відображає зниження 
андрогенної насиченості організму. При введенні 
всіх досліджуваних препаратів, ми спостерігали 
дещо знижений рівень фруктози в СП, повної нор-
малізації не відбувалося, але вона була значно 
вищою, ніж у тварин з сульпірид-індукованою ДГПЗ 
майже на 25%, що може вказувати на покращення 
функціонального стану репродуктивної системи 
самців щурів (табл. 1).  

Таблиця 1 – Показники маси ПЗ, рівня тестостерону і фруктози та активності кислої фосфатази під впливом 
досліджуваних препаратів на моделі сульпірид-індукованої ДГПЗ у щурів,  xΧ ± S

Група тварин, 
n=8 

Маса передміхурової 
залози, мг 

Рівень 
Тс, нмоль/л 

Рівень фруктози, 
ммоль/л КФ, Од/л 

Інтактний контроль 1218,75±51,70 26,07±1,76 3,43±0,17 20,66±1,56 

Контрольна патологія 2043,75±103,27* 12,01±1,32* 1,56±0,18* 46,69±2,61* 

Простаплант форте, 35 мг/кг 1256,25±96,56** 19,81± 0,72*/** 2,25±0,18*/** 26,78±2,55** 

Хондроїтин сульфат, 60 мг/кг 1237,50±71,81** 20,99±1,18** 2,57±0,19*/** 27,75±2,34** 

Трибестан, 60 мг/кг 1850,00±69,44*/** 16,69± 0,91*/** 1,90±0,17* 36,60±3,14*/** 

Хондроїтин сульфат + Трибестан, 
60 мг/кг 1331,25±96,80** 20,35±0,81** 2,43±0,14*/** 27,96±2,92** 

«Біоглобін – У» 200 мкл/кг 1618,75±118,37** 15,35±1,00*/** 2,18±0,20*/** 28,30±2,57** 

Примітки: * – відхилення показника вірогідні відносно тварин групи інтактного контролю, р ≤0,05; ** – відхилення 
показника вірогідні відносно тварин групи контрольної патології, р ≤ 0,05. 
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Важливим дослідженням є вивчення феномена 
«листя папороті», який дозволяє оцінити рівень 
андрогенізації організму тварин і стан секретоутво-
рюючої функції ПЗ.  

Так, стан андрогенної насиченості організму 
щурів інтактної групи тварин відповідав нормі 3,42 
бали (рис. 1). Але сульпірид-індукована ДГПЗ змі-
нювала цей рисунок у щурів. Так, спостерігалося 
виразне порушення рисунку «листя папороті», від-
мічено зниження чисельності та потоншення гілля 
кристалів, а також нерівномірна товщина стебел та 
гілля, бокове гілля розходиться від стебла під ве-
ликим кутом. Оцінка характеру рисунка становить 
2,20 бали, що свідчить про зниження андрогеніза-
ції організму (рис. 1). 

Дослідження рисунка кристалізації секрету пе-
редміхурової залози щурів після сумісного застосу-
вання Хондроїтину сульфату + Трибестану та вве-
дення Хондроїтину сульфату показало, що він май-
же відповідав контрольним даним (2,66–2,74 бали). 
Тобто, спостерігали виразне покращення андро-
генної насиченості організму.  

Тварини, які отримували препарати Трибестан, 
«Біоглобін-У» та препарат порівняння Простаплант 
форте мали дещо знижену андрогенну насиченість 
організму. Оцінка характеру рисунка «листя папо-

роті» становить 2,48, 2,45 та 2,47 бали відповідно, 
це перевищує аналогічний показник групи конт-
рольної патології, але не досягає останнього в гру-
пі інтактного контролю. 

За даними наукових досліджень, до 35% хворих 
на ХП і до 25% пацієнтів з ДГПЗ отримують фіто-, 
апі- або органопрепарати. Але світові дослідження 
на сьогодні лікарі не дають однозначних відповідей 
відносно ефективності фітопрепаратів. Так, у бага-
тьох рандомізованих плацебо контрольованих дос-
лідженнях була доведена висока ефективність лі-
карських засобів, що містять біологічно активні ре-
човини природного походження (екстрактів плодів 
пальми сабаль, кори сливи африканської, коріння 
кропиви дводомної, трави якірців сланких), тощо у 
здатності зменшувати запальні процеси в ПЗ, галь-
мувати проліферацію тканин простати, нормалізо-
вувати рівень андрогенів, чинити ангіопротекторну, 
антигіпоксичну, антиоксидантну дії, підвищувати 
потенцію та лібідо [2, 13, 15, 16]. 

Провідне місце у механізмі розвитку ДГПЗ на-
лежить ролі естрогенів. Так, доведено, що при ста-
рінні активуються процеси периферичної аромати-
зації Тс, що призводить до підвищення Е2 плазми 
крові. Саме естрогени є активаторами 5-α-
редуктази в тканині ПЗ при розвитку гіперплазії. 

Рис. 1. Кристалограма секрету передміхурової залози щура, якому на фоні сульпірид-індукованої ДГПЗ  
вводили препарати. Відбиток секрету. х200 
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Надлишкові концентрації дигідротестостерону при-
зводить до гіперпродукції колагену і уповільнення 
апоптозу [2, 13, 15, 16]. Доведено, що причинами 
поєднання ХП та ДГПЗ є венозний стаз, конгестії 
ПЗ і компресія протоків в ацинусах [13, 15, 16]. Ві-
домо, що зниження секреції андрогенів у чоловіків 
з віком та порушення їх метаболізму є найбільш 
вагомими чинниками розвитку ДГПЗ, яка в 50% 
випадків розвивається на фоні ХП [12.15].  

Встановлено, що введення блокаторів дофамі-
нових рецепторів, а саме сульпіриду, тривалий час 
сприяє збільшенню рівня пролактину та зменшен-
ню вивільнення гонадотропних гормонів. За дани-
ми різних авторів, пролактин стимулює проліфера-
цію та діє як андрогеннезалежний супресор апоп-
тозу простатичного епітелію, що призводить до 
гіперплазії простати [2, 13, 15, 16]. А стрімке підви-
щення концентрації пролактину є активатором 5-α-
редуктази та ароматази та, як наслідок, збільшен-
ня перетворення Тс в ДГТ та Е2, які викликають 
проліферацію клітин ПЗ. Провідним чинником в 
канцерогенезі простати є ароматизація андрогенів 
у естрогени [15, 16]. Саме це й було доведено в 
нашому дослідженні. Перебіг сульпірид індукованої 
моделі ДГПЗ характеризувався гіпертрофією анд-
рогензалежного органу, а саме відбувалося вірогід-
не збільшення маси ПЗ майже на 67,7%, зниження 
рівня Тс та вмісту фруктози в СП в 2 рази, що ймо-
вірно свідчить про активацію 5-α-редуктази та аро-
матази. Підвищення у цих тварин активності прос-
татичної КФ у сироватці крові майже в 2,3 рази ві-
дображає розвиток процесів мембранодеструкції 
на фоні підвищення проникності мембран ацинусів 
ПЗ та, як наслідок, – вихід простатоспецифічного 
ферменту в кров, а отже й обумовлюють зниження 
андрогенізації організму та секретоутворюючої 
функції ПЗ (феномен «листя папороті»).  

При застосуванні препаратів Хондроїтину суль-
фату та сумісного застосування Хондроїтину суль-
фату + Трибестану на фоні сульпірид-індукованої 
ДГПЗ відбувалася нормалізація всіх досліджуваних 
показників. А при застосуванні препаратів Трибес-
тан, «Біоглобін-У» та Простаплант форте всі дослі-
джувані показники перевищували аналогічне групи 
контрольної патології, що переконливо свідчить 
про відновлення андрогенної насиченості організ-
му, а отже й поступовому покращенню функціону-
вання репродуктивної системи самців щурів. 

Простаплант форте має виразну протизапаль-
ну дію, зокрема за рахунок пригнічення синтезу 
простагландинів. Завдяки йому знижується закупо-
рка судин та проникність капілярів, що усуває на-
бряки і застій крові в тканині передміхурової зало-
зи, нормалізується уродинаміка. Простаплант фор-
те є препаратом першої лінії при лікуванні захво-

рювань простати [7]. Простаплант форте, на тлі 
введення сульпіриду, відновлював функціональний 
стан ПЗ – ефективно збільшував масу ПЗ, нормалі-
зував активність КФ у сироватці крові. Але рівень 
Тс в периферійній крові та вміст фруктози в СП був 
вірогідно вищий тільки по відношенню до групи 
контрольної патології, що може свідчити про слаб-
кий позитивний вплив препарату на розлади в ПЗ. 
Тобто тварини, що отримували Простаплант форте 
мали дещо знижену андрогенну насиченість органі-
зму, яка підтверджується й нечітким рисунком 
«листя папороті».  

Хондроїтин сульфат має власну помірну проти-
запальну, антирадикальну дію, тому він був дослі-
джений в умовах сульпірид-індукованої моделі 
ДГПЗ, основними патогенетичними ланками якого 
є посилення процесів периферичної ароматизації 
Тс, що призводить до відносного підвищення Е2 
плазми крові, а саме естрогени посилюють актив-
ність 5-α-редуктази в тканині ПЗ при розвитку гіпе-
рплазії. та, ймовірно і відбувається порушення ге-
модинаміки. При дослідженні Хондроїтину сульфа-
ту в умовах ДГПЗ було виявлено певні простатоп-
ротекторні властивості, які за виразністю переви-
щували препарат порівняння Простаплант форте. 
Препарат Трибестан є негормональним фітохіміч-
ним біостимулятором, має загальнотонізуючу дію, 
стимулює деякі функції статевої системи [6]. На 
перебіг експериментального простатиту він мав 
позитивний вплив, який можна порівняти із препа-
ратом Простаплант форте, хоча спостерігалося 
деяке зниження андрогенної та секретоутворюючої 
активності при дослідженні феномену «листя папо-
роті». 

Препарат плаценти «Біоглобіну-У» має аналге-
тичну, протизапальну, імунотропну, репаративну, 
антиоксидантну дію та ін. [3]. Введення Біоглобіну-
У тваринам із експериментальним простатитом 
також дещо покращувало андрогенний статус щу-
рів (табл. 1, рис. 1). Ефект «Біоглобіну-У» був на 
рівні дії препарату порівняння Простаплант форте.  

Отже, отримані нами результати свідчать про 
ефективність досліджуваних препаратів у лікуванні 
ДГПЗ. Потрібне подальше дослідження препаратів 
природного походження щодо лікування ДГПЗ. 

Таким чином, отримані результати свідчать 
про наявність у всіх досліджених препаратів прос-
таторотекторних властивостей в умовах моделю-
вання сульпірид-індукованої ДГПЗ.  

Висновки 
1. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, 

яка була викликана внутрішньочеревинним ве-
денням сульпіриду (Еглоніл) в дозі 40 мг/кг маси 
тіла тварин протягом 30 днів, призводила пору-
шення функціонування передміхурової залози, 
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що характеризувалося суттєвим зниженням анд-
рогенної насиченості організму тварин, а саме 
зменшенням маси ПЗ, підвищенням активності 
КФ та зниженням рівня Тс в сироватці крові, а 
також зниженням вмісту фруктози в СП.  

2. Препарати Хондроїтину сульфат та Хондроїтину 
сульфат + Трибестан мають простатопротектор-
ні властивості, за умов сульпірид-індукованої 
моделі ДГПЗ, і за ефективністю дії перевищують 
препарат порівняння Простаплант форте. 

3. При застосуванні препаратів Трибестан та «Біо-
глобін-У» відбувалося поступове відновлення 
андрогенної насиченості організму та покращен-
ня функціонування репродуктивної системи сам-
ців щурів і за ефективністю дії не перевищують 
дію препарату порівняння Простаплант форте. 
Перспективи подальших досліджень. Отри-

мані дані свідчать про перспективність подальшого 
вивчення впливу фармакологічних засобів на пато-
генетичні складові небактерільних простатитів. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА САМЦОВ КРЫС  
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Бречка Н. М. 
Резюме. К основным факторам риска возникновения доброкачественной гиперплазии предстатель-

ной железы относят возраст пациента, гормональные изменения (абсолютная или относительная андро-
генная недостаточность), сексуальную дисфункцию, избыточный вес, социальные и географические усло-
вия, снижение иммунной защиты организма, нарушение крово- и лимфотока в органах малого таза, ин-
фекции. Хронический простатит часто сочетается с уретритом, везикулитом или аденомой предстатель-
ной железы. Современные исследования свидетельствуют о важной взаимосвязи между хроническим 
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простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Популярность простатопротек-
торов природного происхождения обусловлена их комплексным действием на различные патогенетиче-
ские звенья доброкачественной гиперплазии предстательной железы, достаточной эффективностью при 
минимальном риске развития побочных реакций, высоким доверием пациентов, хорошей переносимо-
стью, благоприятным фармакоэкономических профилем. Доброкачественную гиперплазию предстатель-
ной железы вызвали внутрибрюшинным ведением сульпирида (Эглонил) в дозе 40 мг/кг массы тела жи-
вотных в течение 30 дней. При этом развивается гиперплазия латеральных частей предстательной желе-
зы и это коррелирует с аналогичными патологическими изменениями предстательной железы у человека. 
Модель доброкачественной гиперплазии предстательной железы связана с нарушением синтеза тесто-
стерона в семенниках за счет недостаточной функции предстательной железы, увеличением содержания 
пролактина и эстрадиола, что и провоцирует пролиферативные изменения в органе. Доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы, которая была вызвана внутрибрюшинно ведением сульпирида в 
течение 30 дней, приводила к нарушению функционирования предстательной железы, что характеризова-
лось существенным снижением андрогенной насыщенности организма животных, а именно уменьшением 
массы предстательной железы, повышением простатспецифического фермента и снижением уровня тес-
тостерона в сыворотке крови, а также снижением содержания фруктозы в семенных пузырьках. Препара-
ты Хондроитина сульфат и Хондроитина сульфат + Трибестан имеют простатопротекторные свойства, в 
условиях сульпирид-индуцированной модели добркачественной гиперплазии предстательной железы, и 
по эффективности действия превышают препарат сравнения Простаплант форте. При применении препа-
ратов Трибестан и «Биоглобин-У» происходило постепенное восстановление андрогенной насыщенности 
организма и улучшения функционирования репродуктивной системы самцов крыс и по эффективности 
действия они не превышают действие препарата сравнения Простаплант форте. 

Ключевые слова: хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 
гормональный статус, Хондроитина сульфат, плацента. 
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Indicators of Male Rats Hormonal Status after Application of the Natural Origin Medicines in the 

Conditions of Benign Prostatic Hyperplasia 
Brechka N. M. 
Abstract. The main risk factors for benign prostatic hyperplasia include patient age, hormonal changes 

(absolute or relative androgen paucity), sexual dysfunction, overweight, social and geographical conditions, re-
duced immune defense, disruption of the blood and lymph flow in the pelvic organs, infections. Chronic prostati-
tis is often combined with urethritis, vesiculitis, or prostate adenoma. Modern researches suggest an important 
relationship between chronic prostatitis and benign prostatic hyperplasia. The popularity of prostate protectors of 
natural origin is due to their complex effect on various pathogenetic links of benign prostatic hyperplasia, suffi-
cient effectiveness with minimal risk of adverse reactions, high patient confidence, good tolerability, favorable 
pharmacoeconomic profile.  

Material and methods. Benign prostatic hyperplasia was caused by intraperitoneal administration of 
sulpiride (Eglonil) at a dose of 40 mg / kg of animal body weight during 30 days.  

Results and discussion. At the same time, hyperplasia of the lateral parts of the prostate gland developed 
and this correlated with similar pathological changes in the prostate gland in humans. The model of benign 
prostatic hyperplasia is associated with impaired testosterone synthesis in the testes due to insufficient prostate 
gland function, an increase level of prolactin and estradiol, which provokes proliferative changes in the organ. 
Benign prostatic hyperplasia, which was caused by intraperitoneal administration of sulpiride for 30 days, led to 
disruption of the functioning of the prostate gland, which was characterized by a significant decrease of the ani-
mals androgenic saturation, namely a decrease in the mass of the prostate gland, an increase in the prostate-
specific enzyme and a decrease in serum testosterone, as well as a decrease in the content of fructose in the 
seminal vesicles. Chondroitin sulfate and Chondroitin sulfate+Tribestan medicines have prostatoprotective prop-
erties, in condition of the sulpiride-induced model of benign prostatic hyperplasia, and by the effectiveness of the 
action exceed the reference medicine Prostaplant forte.  

Conclusions. Using of Tribestan and "Bioglobin-U", the androgenic saturation of the organism and the func-
tioning of the reproductive system of male ratsgradually was improved, and according to their effectiveness, 
they didn't exceed the effect of the reference drug Prostaplant Forte. 

Keywords: chronic prostatitis, benign prostatic hyperplasia, hormonal status, Chondroitin sulfate, placenta. 
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The article highlights and analyzes the peculiari-
ties of reproductive behavior of girls of different age 
groups, defines factors that determine it.  

The purpose of the article was to study the repro-
ductive behavior of girls aged 17–22 and reproductive 
settings for use in developing regional demographic 
policies and monitoring demographic situations. 

The survey involved 284 students of higher edu-
cation institutions. The results of the anonymous 
questionnaire were analyzed in two age groups: 17–
19 years old – I group (145 persons) and 20–22 years 
old – II group (139 persons). 

We used a specially designed anonymous ques-
tionnaire, which addressed the issues of reproductive 
settings, levels of awareness and sources of informa-
tion about sexual education, beginning of sexual life, 
use of contraceptives, HIV status. 

According to medical examinations, 76.92% of 
girls were recognized as healthy, and 23.08% of the 
examined had chronic reproductive diseases. The 
debut of sexual activity falls mostly on the age range 
of 17-18 years old (34.57%) and 15-16 years old 
(19.15%). In 5.53% of students, sexual intercourse 
was accompanied by pregnancy, followed by its inter-
ruption. The main source of information on reproduc-
tive behavior and reproductive health in the youth en-
vironment are peers and friends (48.40%), medical 
internet resources (45.74%), interviews with parents 
(32.45%), mass media and advertising (28.72%), the-
matic classes in education institutions (17.02%). Ac-
cording to the survey, 31.71% of students, who had in 
the anamnesis accidental sexual intercourse, had 
diseases of the reproductive system. The study found 
out that 73.31% of respondents considered two chil-
dren the ideal number of children in the family, 
16.17% of girls gave preference to three children in 
the family, and 7.89% of girls wanted only one child. 
Childfree is considered to be an «ideal» option by 
2.26% of students. Taking into account the required 
quality of life, 70.40% of the respondents would like to 
have two children in the family, 11.55% and 12.27% 
would like to have one and three children, respec-
tively. Under these conditions, 4.33% of girls would 
not like to have any children at all. However, at the 

time of the survey, only 49.82% of girls would like to 
have two children, 5.05% of students dreamt to have 
three children, and 19.86% – one child and 25.27% – 
did not plan to have children. However, at the time of 
the survey, only 49.82% of girls would like to have two 
children, 5.05% of girls – threechildren, 19.86% – one 
child and 25.27% – do not plan to have children at all. 

The study of reproductive behavior and reproduc-
tive settings is important for understanding and pre-
dicting birth rates in the region, for developing con-
crete measures for effective demographic and family 
policies. 

Keywords: reproductive behaviour, reproductive 
settings, reproductive health, girls. 

 
Research relation to the plans, programs and 

research themes. The article is a fragment of the 
Scientific Research Project of Chair of Medical and 
Biological Foundations of Physical Culture of the Edu-
cational and Scientific Institute of Physical Culture 
«Assessment of Reproductive Health of Adolescents 
and Youth with Different Types of Gender Identity», 
State Registration Number 046 U007542 (09.2016 – 
12.2020). 

Introduction. Recently, in Ukraine there has 
been a rather unfavorable medical-demographic situa-
tion characterized by unsatisfactory state of health of 
the population, low fertility rate in combination with 
high mortality rate, negative natural population growth, 
and also high prevalence of chronic non-infectious 
diseases [1, 2]. In these conditions reproductive po-
tential of the population, especially youth, the age of 
active reproduction gains a special significance. 

It is well-known that fertility is a result of reproduc-
tive behavior of people who differently assess the de-
gree of significance for them of socio-economic condi-
tions of life and make an appropriate decision on the 
birth of children. 

Reproductive health is influenced greatly in ado-
lescence and early fertility age, because in this period 
there occurs an intensive development at the somatic 
level and socialization of the individual with formation 
of all systems of the organism, including reproductive 
system, cognitive, emotional and value spheres, and a 
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versatile personality. In this age on the background of 
various factors of the environment the bases of a 
healthy lifestyle, elements of reproductive behavior, 
attitude to marital relations are laid and formed, and 
harmful habits appear [2]. 

According to WHO, through elimination of five 
global health-related factors, including risky reproduc-
tive behavior, we can prevent HIV/AIDS, sexually 
transmitted infections, which can cause infertility, 
complications of pregnancy and childbirth, problems in 
sexual and family relationships [2, 3]. About two thirds 
of cases of premature death and one third of the total 
number of adult diseases are due to conditions and 
forms of behavior in adolescence, including smoking, 
lack of physical activity, unprotected sex and violence 
[4, 5]. 

Strategies and approaches to strengthening the 
policy of the countries of the European region on 
population and development are also identified in the 
WHO European Action Plan on Strengthening Protec-
tion of Sexual, Reproductive Health and Rights for 
2017-2021. Here are the main problems in reproduc-
tive health of the population of Ukraine: increasing 
depopulation processes; lack of policies and a sus-
tainable system for educating children about sexual 
and reproductive health [6, 7]. 

Self-reproduction of the population is a property of 
social life, which is considered to be a system with a 
demographic concept. In turn, the demographic proc-
ess is a category that reflects the quality of the system 
of social life and its ability to perform a demo-creative 
function [4, p. 114]. 

The reproductive health (RH) is an integral part of 
general health of the population and, according to the 
International Conference on Population and Develop-
ment (Cairo, 1994), «is not merely an indication of the 
absence of diseases of the reproductive system or of 
violations of its functions, but a state of complete 
physical, mental and social well-being, envisaging the 
possibility of satisfactory and safe sexual life, ability to 
reproduce, the right of men and women to information 
and access to safe and effective methods of planning 
the family and other methods of birth control». Accord-
ing to many researchers, it is not correct to use the 
term «reproductive health» to describe unfavorable 
trends, which characterize health of the population 
and more appropriate in this case, especially for 
young people, is to use the term «reproductive poten-
tial» (Yuriev V. K., 2000; Ivanov A. G., 2005; Surmach 
M. Yu., 2007). A significant constituent of the concept 
of «reproductive potential» is reproductive behavior 
(RB). According to sociologists, RB is the result of 
assimilation of reproductive norms, inherited from the 
reproductive experience of previous generations. In 
turn, reproductive norms are principles and patterns of 

behavior associated with the birth of a certain number 
of children and adopted in various social groups [8]. 
Unfortunately, under current conditions, the RB is 
formed on the background of an inadequate level of 
general and reproductive culture of the population, 
democratization of sexual relations, high level of artifi-
cial abortion, lack of awareness on the issues of pres-
ervation of reproductive health, destruction of family 
values. 

Therefore, today public health-saving strategy [9] 
is a priority, and it involves development and imple-
mentation of cross-sector measures aimed at promot-
ing healthy lifestyles, responsible parenting and safe 
motherhood. 

The aim of research was to study the reproduc-
tive behavior of girls aged 17–22 and reproductive 
settings for use in developing regional demographic 
policies and monitoring demographic situations. 

Materials and methods of research. The survey 
involved 284 students of higher education institutions 
of Sumy, who were not married. The results of the 
anonymous questionnaire were analyzed in two age 
groups: 17–19 years old – I group (145 persons) and 
20–22 years old – II group (139 persons). 

The study was carried out in compliance with the 
principles of voluntariness, with the guarantee of pro-
tection of human rights and freedoms, inviolability of 
physical and mental integrity, respect for the principles 
of justice and equity in accordance with the «Helsinki 
Declaration of the World Medical Association» (2005). 
In order to receive the initial information, together with 
the Youth-Friendly Clinics in Sumy, a special anony-
mous questionnaire was developed, the questions of 
which covered the leading factors in the formation of 
reproductive behavior of youth. In addition, reproduc-
tive settings were studied according to generally ac-
cepted indicators (the first two positions are the theo-
retical model of the family composition): 1) «ideal» 
number of children – the number of children that a 
family should have, the so-called social «norm of the 
RB»; 2) «desirable» number of children – the number 
of children which at the time of the study wants to 
have a respondent provided that all favorable living 
conditions are available; 3) «expected» (planned) 
number of children – indicates actual planning of the 
composition of the family taking into account current 
situation of life. 

Comparison of groups by qualitative features was 
performed using Pearson’s χ2 criterion. Differences 
were considered statistically significant at p≤0.05. 

Research results and their discussion. In the 
course of the study it was found out that subjective 
evaluation of reproductive health tends to be underes-
timated. In particular, 30.61% of students consider 
themselves healthy. At the same time, according to 
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targeted medical examinations, 76.92% of girls were 
recognized as healthy, and 23.08% of the examined 
had chronic reproductive diseases. Established con-
tradiction, probably, can be explained by functional 
disorders on the part of RH (premenstrual syndrome, 
functional impairment of MC, etc.), which in 55.10% of 
students allowed to evaluate RH as «I have minor 
violations». According to the medical survey, there is 
a tendency to increase the number of chronic dis-
eases of the reproductive system in students with age 
(22.29% – in group I and 24.32% – in group II).  
We used data on sexual activity in the youth environ-
ment for the characteristics of the RB. The obtained 
results showed that 66.37% of girls had sexual rela-
tionships (57.80% in group I and 81.55% in group II 
(χ2 = 16.38; p<0,001)). These data coincide with all-
Ukrainian indicators of previous studies [2, p. 109]. 

The debut of sexual activity falls mostly on the 
age range of 17–18 years old (34.57%) and 15–16 
years old (19.15%) with a minimum specific weight of 
the groups «19–20 years old» (7.68%), «13–14 years 
old» (2.13%), «after 20 years old» (1.60%) and 
«under 13 years old» (0.53%). At the same time, only 
3.76% of the respondents regreted the early begin-
ning of sexual activity. In 5.53% of students, sexual 
intercourse was accompanied by pregnancy, followed 
by its interruption. In 38.83% of students who had 
sexual experience, there was a relationship with one 
partner, 21.28% of girls had two-five partners, 
4.26% – more than five partners. Unfortunately, 
13.83% of the respondents did not disregard casual 
sexual intercourse, and this category of girls domi-
nated in the II age group (22.95%) compared with the 
I age group (9.45%) (χ2 = 20.89; p<0,001). In 58.12% 
of students, a significant cause of the first sexual de-
but was love and curiosity (9.75%), a minor contribu-
tion to the I and II age groups had occasional sexual 
intercourse caused by alcoholic intoxication (6.56% 
and 3.94% respectively), perseverance of the partner 
(2.30% and 1.81% respectively). With age, the impor-
tance of feeling to the opposite sex for girls in relation-
ships is increasing, which indicates the fact that girls 
aged 20-22 give preference to love in sexual inter-
course (70.87%), compared to the group of 17–19-
year-old students (50.57%), (χ2 = 10.95; p<0.001). 
The established peculiarities can be explained by 
greater responsibility and awareness of their repro-
ductive behavior that occurs with age in the process of 
socialization of the individual. In order to substantiate 
negative influence on RH of early and disorderly sex-
ual behavior, the pathological deficiency of girls in 
diseases of the reproductive system was analyzed, 
depending on the number of sexual partners. Accord-
ing to the survey, 31.71% of students who had in the 
anamnesis accidental sexual intercourse, got dis-

eases of the reproductive system; with a number of 
sexual partners from 2 to 5, the group of dispensary 
observation constituted 25.15% of the polled, with 
one – 18.92% of students. When comparing the 
groups of girls according to the criterion of the pres-
ence/absence of sexual intercourse, no probable dif-
ferences in the characteristics of MC were found, but 
a smaller number of girls with normal duration and 
minor bleeding in a group of sexually active students 
were found, compared with a group of girls who had 
no sexual partners in the anamnesis (63.86% and 
65.38% respectively). Girls who live a sexual life have 
a longer duration of the menstrual phase (15.66%), 
increased blood loss (10.84%), compared with an-
other group (11.54% and 7.69%, respectively). 

Contraception, as a method of family planning, 
can simultaneously be considered a way to prevent 
abortion and complications associated with it. The 
assessment of students’ awareness of contraceptives 
indicates that 43.62% of the respondents in the group 
of sexually active students constantly use them, 
17.55% – sometimes, and 2.66% of students have 
never used. To the question «Do you know your HIV 
status?» 38.83% of the respondents answered yes, 
49.47% did not have such information, and 11.70% of 
the polled did not consider it necessary to be exam-
ined for HIV. 

The problem of unwanted pregnancy and high risk 
of STI/HIV infection is closely linked to issues of sex-
ual, hygienic and moral education in the family and 
the level of knowledge on reproductive health, STI 
prevention and abortion. The main source of informa-
tion on reproductive behavior and reproductive health 
in the youth environment are peers and friends 
(48.40%), medical internet resources (45.74%), inter-
views with parents (32.45%), mass media and adver-
tising (28.72%), thematic classes in education institu-
tions (17.02%). At the same time, 89.36% of the girls 
consider themselves fully aware of the issues raised. 
In our opinion, students considerably overestimate 
their own volume of special information; in particular, 
girls from 17 to 19 years old consider themselves 
more aware (90.55%) than girls from 20 to 22 years 
old (86.89%). However, the need for information still 
exists; confirmation of this is the need to obtain addi-
tional information on sexual education and reproduc-
tive function for 53.78% of respondents in the form of 
lectures (30.32%), trainings (11.17%), booklets and 
literature (10.64%). 

Not only RB but also reproductive setting has im-
pact on the reproductive potential of young people. 
Reproductive setting is a social setting, it affects re-
productive behavior. Despite the fact that reproductive 
settings are viewed as one of the components of the 
phenomenon of parenting, nowadays, the process of 
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their formation and development has not yet been 
studied [10]. Quantitative aspects of the reproductive 
setting are expressed in the orientation on a definite 
number of children. The study has found out that 
73.31% of respondents consider two children the ideal 
number of children in the family, give preference to 
three children in the family 16.17% of girls, and one 
child – 7.89% of girls. Childfree is considered to be an 
“ideal” option by 2.26% of students. Provided the re-
quired quality of life, 70.40% of the respondents would 
like to have two children in the family, one and three 
children – 11.55% and 12.27% of students, respec-
tively. Under these conditions, 4.33% of girls would 
not want to have a child at all. However, at the time of 
the survey, only 49.82% of girls would like to have two 
children, 5.05% – wanted to have three children, 
19.86% of respondents wanted to have one child and 
25.27% – did not plan to have children at all. At pre-
sent, an impediment to implementation of the repro-
ductive functions is low material wealth (63.54%), 
health problems (49.82%), no family (21.30%), and 
unwillingness to change one’s social status and leave 
the comfort zone (11.91%).  

Conclusions. The study showed that 23.08% of 
students had chronic diseases of the reproductive 
system, which was a risk group for the successful im-
plementation of reproductive function. 

The transformation of sexual behavior of young 
people consists in the cases of early onset of sexual 
activity, free attitude to marriage, early unwanted 
pregnancy, which is often interrupted, a significant 
number of sexual partners, and occasional sexual 
relationships. Contraceptives as prevention of un-
wanted pregnancy, sexually transmitted infections are 
constantly used by 43.62% of the respondents in the 
group of sexually active students, 17.55% – some-
times, and 2.66% of students have never used. 

The problem of reproductive culture is also impor-
tant, as well as its components: reproductive health, 
reproductive behavior and reproductive settings. 

Reproductive settings of modern youth are mostly 
positive (73.31%), but at the time of the survey, only 
49.82% of girls would like to have two children, 
5.05% – three, 19.86% – one child and 25.27% do not 
plan to have children. Negative development of repro-
ductive settings occurs due to the economic status, 
lack of necessary living conditions, permanent partner 
(family), health condition. 

Prospects for further research. The study of 
reproductive behavior and reproductive settings is 
important for understanding and predicting birth rates 
in the region, for developing concrete measures for 
effective demographic and family policies. 
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УДК 613.96 + 314.172 
СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ТА РЕПРОДУКТИВНИХ УСТАНОВОК ДІВЧАТ 17–22 РОКІВ 
Калиниченко Д. О. 
Резюме. У статті висвітлено та проаналізовано особливості репродуктивної поведінки дівчат різних 

вікових груп, визначено чинники, що її детермінують. 
Метою статті було вивчити репродуктивну поведінку дівчат 17–22 років та репродуктивні установ-

ки для використання під час розробки регіональних програм демографічної політики та проведення моні-
торингу демографічної ситуації. 

Дослідженням було охоплено 284 студентки вищих навчальних закладів. Результати анонімного ан-
кетування аналізувалися у двох вікових групах 17–19 років – І група (145 осіб) та 20–22 роки – ІІ група 
(139 осіб). Використовувалася спеціально розроблена анкета для анонімного опитування, питання якої 
стосувалися репродуктивних установок, рівня та джерел інформованості щодо статевого виховання, по-
чатку статевого життя, використання засобів контрацепції, інформованості про власний ВІЛ-статус. 

Результати дослідження. За даними медичних оглядів 76,92% дівчат визнані здоровими, 23,08% 
оглянутих мають хронічні захворювання репродуктивної системи. Дебют сексуальної активності припадає 
максимально на віковий діапазон 17–18 років (34,57%) і 15–16 років (19,15%). У 5,53% студенток статеві 
зв’язки супроводжувалися вагітністю з подальшим її перериванням. За даними опитування у 31,71% сту-
денток, які мали в анамнезі випадкові статеві зв’язки, виявлені хвороби репродуктивної системи. Основ-
ним джерелом інформації стосовно репродуктивної поведінки, репродуктивного здоров’я у молодіжному 
середовищі є однолітки та друзі (48,40%), медичні інтернет-ресурси (45,74%), бесіди з батьками (32,45%), 
ЗМІ та реклама (28,72%), тематичні заняття у закладах освіти (17,02%). У ході дослідження установлено, 
що 73,31% респонденток вважає дві дитини – ідеальною кількістю дітей у сім’ї, перевагу надають трьом 
дітям у сім’ї 16,17% дівчат, одній дитині – 7,89% дівчат. Бездітність вважають «ідеальним» варіантом 
2,26% студенток. За умови необхідної якості життя двоє дітей у сім’ї хотіли б мати 70,40% опитаних, одну 
і три дитини – 11,55% і 12,27% студенток відповідно. За вказаних умов 4,33% дівчат не хотіли б взагалі 
мати дитину у сім’ї. Однак на момент опитування тільки 49,82% дівчат хотіли б мати дві дитини, 5,05% – 
три, 19,86% – одну дитину і 25,27% – не планують мати дітей.  

Вивчення репродуктивного поведінки і репродуктивних установок є важливим для розуміння і прогно-
зування тенденцій народжуваності у регіоні, для розробки конкретних заходів ефективної демографічної і 
сімейної політики. 

Ключові слова: репродуктивна поведінка, репродуктивні установки, репродуктивне здоров’я, дівча-
та. 

 
УДК 613.96 + 314.172 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И РЕПРОДУК-
ТИВНЫХ УСТАНОВОК ДЕВУШЕК 17–22 ЛЕТ 
Калиниченко Д. О. 
Резюме. В статье освещены и проанализированы особенности репродуктивного поведения женщин 

различных возрастных групп, определены факторы, его детерминирующих. 
Целью работы было изучить репродуктивное поведение девушек 17–22 лет и репродуктивные уста-

новки для использования при разработке региональных программ демографической политики и проведе-
ния мониторинга демографической ситуации. 

Исследованием было охвачено 284 студентки высших учебных заведений. Результаты анонимного 
анкетирования анализировались в двух возрастных группах 17–19 лет – І группа (145 человек) и 20–22 
года – II группа (139 человек). Использовалась специально разработанная анкета для анонимного опро-
са, вопросы которой касались репродуктивных установок, уровня и источников информированности отно-
сительно полового воспитания, начала половой жизни, использования средств контрацепции, информи-
рованности о собственном ВИЧ-статусе. 

Результаты исследования. По данным медицинских осмотров 76,92% девушек признаны здоровы-
ми, 23,08% осмотренных имеют хронические заболевания репродуктивной системы. Дебют сексуальной 
активности приходится максимально на возрастной диапазон 17–18 лет (34,57%) и 15–16 лет (19,15%). У 
5,53% студенток половые связи сопровождались беременностью с последующим ее прерыванием. По 
данным опроса у 31,71% студенток, которые имели в анамнезе случайные половые связи, обнаружены 
болезни репродуктивной системы. Основным источником информации о репродуктивном поведении, 
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репродуктивном здоровье в молодежной среде являются сверстники и друзья (48,40%), медицинские 
интернет-ресурсы (45,74%), беседы с родителями (32,45%), СМИ и реклама (28,72%), тематические за-
нятия в учебных заведениях (17,02%). В ходе исследования установлено, что 73,31% респонденток счи-
тает два ребенка – идеальным количеством детей в семье, 16,17% девушек отдают предпочтение трем 
детям в семье, одному ребенку – 7,89% девушек. Бездетность считают «идеальным» вариантом 2,26% 
студенток. При условии достаточного качества жизни, двое детей в семье хотели бы иметь 70,40% опро-
шенных, одного ребенка и трех детей – 11,55% и 12,27% студенток соответственно. При существующих 
условиях 4,33% девушек не хотели бы вообще иметь детей в семье. Однако на момент опроса только 
49,82% девушек хотели бы иметь двух детей, 5,05% – трех, 19,86% – одного ребенка и 25,27% – не пла-
нируют иметь детей. 

Изучение репродуктивного поведения и репродуктивных установок является важным фактором для 
понимания и прогнозирования тенденций рождаемости в регионе, для разработки конкретных мероприя-
тий эффективной демографической и семейной политики. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, репродуктивные установки, репродуктивное здоро-
вье, девушки. 
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Взаємозв'язок між організмами матері та пло-
дом протягом усього гестаційного періоду значною 
мірою залежить від стану плаценти, при цьому фе-
топлацентарний комплекс утворює єдину функціо-
нальну систему, що забезпечує необхідні умови 
для розвитку плода. На стан фетоплацентарного 
комплексу впливають дуже багато зовнішніх та 
внутрішніх факторів, починаючи з оточуючого се-
редовища та закінчуючи віком матері. Одним з 
елементів фетоплацентарного комплексу є матка.  

Метою даної роботи було дослідження стану 
матки на 20 день вагітності у щурів, яка була 
ускладнена фетоплацентарною недостатністю у 
тварин різних вікових груп.  

Відбирали здорових статевозрілих самок щурів 
популяції Вістар, молодого (3–4 місяця) і зрілого  
(8–10 місяців) віку. Першою добою вагітності вва-
жали день знаходження сперматозоїдів у ранкових 
вагінальних мазках. Для моделювання фетоплаце-
нтарної недостатності самкам, двох вікових груп, з 
12 по 18 день вагітності підшкірно вводили 50% 
олійний розчин тетрахлорметану в дозі 2 мл/кг ма-
си тіла. Забір матеріалу на гістологічне досліджен-
ня у всіх контрольних і дослідних тварин проводи-
ли на 20 день вагітності. Зразки фіксували у 10% 
розчину формаліну, проводили по спиртах зроста-
ючої міцності, заливали у парафін. Блоки зі зразка-
ми різали на санному мікротомі, зрізи товщиною 5-
6 мкм монтували на предметне скло, фарбували 
гематоксиліном та еозином.  

Експериментальна фетоплацентарна недо-
статність визиває в матці тварин помірно варіюючи 
за виразністю реактивні структурно-дистрофічні 
зміни епітелію і строми. Під впливом фетоплацен-
тарної недостатності у частині плацентарних пло-
щадок відбуваються зміни альтеративного харак-
теру у губчастій тканині, зменшення васкуляриза-
ції. У міометричному сегменті плацентарної площа-
дки кровоносні судини характеризуються малим 
просвітом, певною звивистістю контурів, що може 

бути пов'язано з відсутністю або недостатньою 
гестаційною трансформацією їх, що є однією з при-
чин розвитку фетоплацентарної недостатності. У 
нашому дослідженні принципової різниці у стані 
тканин матки вагітних самок щурів молодого і зрі-
лого віку не помічено.  

Експериментальна фетоплацентарна недоста-
тність призводить до порушення матково-
плацентарного кровообігу незалежно від віку сам-
ки. Такий стан призводить до тромбозу судин, їх 
оклюзії та формування ділянок інфарктів плацента-
рної тканини, що в подальшому може призвести до 
ускладнень при пологах. 

Ключові слова: вагітність, фетоплацентарна 
недостатність, вік матері, матка. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано у рамках те-
ми: «Вивчення наслідків впливу «пасивного тютю-
нопаління» матерів під час вагітності на сомато-
ендокринний фенотип нащадків» (експеримен-
тальне дослідження), № державної реєстрації 
0117U007187. 

Вступ. Протягом останніх десятиліть середній 
вік матерів які вперше народжують в розвинених 
країнах поступово збільшувався, причому жінки 
(включаючи багатодітних жінок) у віці старше 35 
років складають значну частку вагітної популяції 
[11]. Такі тенденції супроводжуються одночасним 
зростанням частоти ускладнень на вагітність, таких 
як індукція після пологів, відсутність прогресу в 
пологах і кровотеча після пологів [16]. Вік матері 
після 35 років також пов'язаний із збільшенням 
частоти кесаревого розтину, швидкості інсульту-
вання, вадами розвитку плаценти та ін. [13].  

Плацента є динамічною ендокринною ткани-
ною, що демонструє сильні реакції на зміни в мате-
ринському оточенні. Як система доставки феталь-
ного життєзабезпечення, плацентарне здоров'я 
має вирішальне значення для росту і розвитку  
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плода, і діє на інтерфейсі для передачі материнсь-
кого харчування і порушень навколишнього сере-
довища. Дослідження як на людях, так і на гризу-
нах продемонстрували, що широкий спектр мате-
ріальних ресурсів, таких як надмірне та недостатнє 
харчування, куріння, прийом наркотиків та алкого-
лю, інфекція, стрес та вік жінки можуть викликати 
виражені перетворення у фізіології плаценти. По-
чинаючи від змін у аспектах загальної плацентар-
ної морфології такі, як очевидні зміни ваги плацен-
ти, до більш тонких змін в експресії плацентарного 
гена, які можуть передбачати змінений транспорт 
важливих сигналів до плоду [9, 10, 11]. Багато з 
цих причин призводять до зниження як плацентар-
ного, так і плодового росту, що може мати довго-
строковий вплив на здоров'я нащадків. 

Метою даної роботи було дослідження стану 
матки на 20 день вагітності у щурів, яка була 
ускладнена фетоплацентарна недостатність (ФПН) 
у тварин різних вікових груп. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено відповідно до Національних «Загаль-
них етичних принципів експериментів на тваринах» 
(Україна, 2001), які узгоджуються з Положеннями 
«Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментальних 
та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985) [6], та 
«Положення про Комітет з питань етики (біоетики)», 
2012 [4]. Експериментальні тварини утримувалися у 
стандартних умовах віварію ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського  
НАМН України» при природному освітленні та раці-
оні, рекомендованому для даного виду тварин, і 
питному режимі ad libitum [5]. 

Відбирали здорових статевозрілих самок щурів 
популяції Вістар, молодого (3–4 місяця) і зрілого  
(8–10 місяців) віку, з нормальним чотирьох-п'яти 
денним естральним циклом. Першою добою вагіт-
ності вважали день знаходження сперматозоїдів у 
ранкових вагінальних мазках. Було сформовано  
4 групи по 7 вагітних самок.  

Для моделювання ФПН самкам, двох вікових 
груп, з 12 по 18 день вагітності підшкірно вводили 
50% олійний розчин тетрахлорметану в дозі 2 мл/кг 
маси тіла [1].  

Забір матеріалу на гістологічне дослідження у 
всіх контрольних і дослідних тварин проводили на 
20 день вагітності. Зразки фіксували у 10% розчину 
формаліну, проводили по спиртах зростаючої міц-
ності, заливали у парафін. Блоки зі зразками різа-
ли на санному мікротомі, зрізи товщиною 5–6 мкм 
монтували на предметне скло, фарбували гематок-
силіном та еозином [3]. Перегляд мікропрепаратів 
проводили під світловим мікроскопом Granum, мік-
рофотографування мікроскопічних зображень здій-

снювали цифровою відеокамерою Granum DСМ 
310. Фотознімки обробляли на комп'ютері Pentium 
2,4GHz за допомогою програми Toup View. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На всіх досліджених мікропрепаратах у стінці рогу 
матки і у молодих, і у зрілих за віком самок щурів з 
фізіологічним перебігом вагітності розрізнялися 
зони розташування плодів (плацентарні площадки) 
та міжплодові зони. У міжплодовій зоні чітко видно 
3 оболонки: ендометрій (внутрішня слизова), міо-
метрій (м'язова) та серозна. Слизова оболонка 
(decidua parietalis) подана шаром епітелію і влас-
ною пластинкою слизової. Епітелій, що вкривав 
слизову оболонку, одношаровий кубічний. Апікаль-
ний край клітин часто розпушений, ядра округлі, 
базально розташовані, іноді видно перинуклеарне 
просвітлення цитоплазми клітин. Строма (власна 
пластинка) подана пухкою волокнистою тканиною з 
різними за виразністю ознаками набряку і лімфос-
тазу. Вона багата клітинними елементами (пере-
важно клітини фібробластичного ряду), численни-
ми, різними за калібром кровоносними судинами, 
що також варіювали за ступенем розширення та 
повнокровності. Стан судинної стінки без помітних 
змін (рис. 1).  

Міометрій міжплодових зон подано жмутками 
гладеньких м'язових волокон, що мали різну спря-
мованість, розподілених тонкими сполучнотканин-
ними прошарками. Добре розрізнялися шари міо-
метрію – м'язові: циркулярний (внутрішній, підсли-
зовий шар) і поздовжній (зовнішній, надсудинний 
шар) та судинний (середній). Гладком'язові клітини 
у жмутках гіпертрофовані, межа між ними достат-
ньо чітка, ядра мали овально-видовжену форму.  

Рис. 1. Фрагмент ендометрію міжплодової зони матки 
самки щура з фізіологічним перебігом вагітності молодо-

го (а) і зрілого (б) віку на 20 день гестації. Епітелій (е), 
що вистеляє слизову оболонку, одношаровий кубічний, 

строма (с) з ознаками набряку, лімфостазу, містить бага-
то клітин фібробластичного ряду та достатньо повнокро-

вних тонкостінних кровоносних судин. Гематоксилін-
еозин. х250 
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У вагітних самок зрілого віку м'язові шари міомет-
рію візуально більші за об'ємом. У судинному шарі 
видно різні за величиною повнокровні кровоносні 
судини. Судинна стінка та ендотеліальна устілка, 
стан еритроцитів у просвіті судин візуально не змі-
нені (рис. 2).  

У зоні розташування плодів: на зрізах плацен-
тарної площадки видно, що на внутрішній (до про-
світу рогу матки) поверхні розташовані децидуаль-
ні клітини (чисельність рядів клітин варіює у різних 
площадках). Під децидуальними клітинами розта-
шована тканина, яка за структурою нагадувала 
губчасту тканину материнської частини плаценти. 
Кровоносні судини, що видні у тканині, достатньо 
повнокровні, з широким просвітом. По краях і в зоні 
дна губчастої тканини видно невеликі жмутки гла-
деньких м'язових волокон (рис. 3). В міометраль-
ному сегменті плацентарної площадки (на межі 
м'язового шару і губчастої тканини) спостерігали 
судини з тонкою стінкою, вистелені одним шаром 

ендотеліальних клітин, з широким просвітом, в де-
яких з них видно еритроцити (рис. 4). Можливо це 
кровоносні судини, що зазнали гестаційну транс-
формацію. Відомо, що сутність гестаційної перебу-
дови спіральних артерій субплацентарної зони 
матки (кровопостачають плацентарну площадку) 
під впливом клітин трофобласту складається у 
зникненні м'язових клітин з судинних стінок. З вузь-
ких звивистих судин вони перетворюються у широ-
кі судини з податливою стінкою. Як наслідок, пок-
ращується перфузія плаценти, забезпечується 
приріст матково-плацентарного кровотоку у об'ємі, 
необхіднім для нормальної течії вагітності і розвит-
ку плоду [2, 7]. Крім того, такі трансформовані спі-
ральні судини, так як вони позбавлені гладенько-
м'язових клітин, стають нездатними реагувати на 
дію судинозвужуючих факторів, що є важливим при 
пологах і «відходженні» плаценти. У вагітних самок 
щурів зрілого віку об'єм губчастої тканини і ширина 
міометрального сегмента плацентарної площадки 
візуально здаються більшими ніж у молодих вагіт-
них самок того ж строку гестації.  

Експериментальна ФПН визиває в матці тва-
рин на 20 день вагітності помірно варіюючи за ви-
разністю (незалежно від віку досліджених самок) 
реактивні структурно-дистрофічні зміни. Так у біль-
шості поданих для дослідження фрагментів матки 
молодих (75%) і зрілих (66,7%) вагітних самок у 
ендометрію міжплодових зон у поверхневому епі-
телію чітко видні ознаки подразнення – ядра клітин 
посунуті з базальних відділів у напрямок центру, 
апікальні відділи клітин розмиті, цитоплазма про-
світлена, межа с підлеглою стромою не чітка. Міс-
цями простежена багатошаровість розташування 
клітин. Строма вогнищево густо інфільтрована  

Рис. 2. Фрагмент міометрію міжплодової зони матки 
самки щура з фізіологічним перебігом вагітності молодо-
го (а) і зрілого (б) віку на 20 день гестації. Чітко розрізня-

ються шари міометрію, кровоносні судини судинного 
шару нормального кровонаповнення. Гематоксилін-

еозин (а – х250, б – х100) 

 

Рис. 3. Фрагмент плацентарної площадки матки самки 
щура з фізіологічним перебігом вагітності молодого (а) і 
зрілого (б) віку на 20 день гестації. Видно: ряди дециду-
альних клітин на поверхні (чорна стрілка), м'язові жмут-
ки – (біла стрілка) в губчастій тканині (гт). Гематоксилін-

еозин. х200 

 

Рис. 4. Фрагмент міометрального сегменту плацентар-
ної площадки матки самки щура з фізіологічним перебі-
гом вагітності молодого (а) і зрілого (б) віку на 20 день 
гестації. Між м'язовим шаром та губчастою тканиною 

видно кровоносні судини з широким просвітом, тонкою 
стінкою, вистелені шаром ендотеліальних клітин 

(стрілки). Гематоксилін-еозин. х200 
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круглоклітинними елементами, серед яких багато 
лімфоцитів, еозинофілів, плазматичних клітин. Від-
мічені порушення у термінальному судинному рус-
лі – розширення, повнокровність, стаз/тромбоз у 
артеріолах, прекапілярах, капілярах, венулах; дріб-
нокрапкові крововиливи (рис. 5).  

У міометрію м'язові волокна потоншені, проша-
рки сполучнотканинні розширені і більш «насичені» 
клітинним вмістом; простежено вакуолізацію гладе-
ньком'язових клітин. Судини судинного шару міо-
метрію часто розширені, повнокровні, в деяких 
видно стаз еритроцитів, крововиливи (рис. 6).  

У деяких плацентарних площадках виявлено 
некроз зовнішньої частини губчастої тканини. Візу-
ально об'єм тканин плацентарної площадки, васку-
ляризація тканин, були менші за таки у самок з 
фізіологічним перебігом вагітності (рис. 7).  

У міометральному сегменті плацентарних пло-
щадок і у молодих, і у зрілих за віком самок щурів 

більшість кровоносних судин, що там розташовані, 
мали вузький просвіт, деякі з них мали звивисту 
форму (рис. 8). Можна припустити, що ці судини 
не зазнали або зазнали неповну гестаційну пере-
будову, що є однією з причин розвитку ФПН [2].  

Крім того, при мікроскопії плацентарних 
площадок у окремих з них було видно щось 
подібне «обривкам» трофоспонгіуму фетальної 
частини плаценти, що «зрослися» з дрібними 
залишками губчастої тканини материнської час-
тини плаценти і губчастої тканини площадки, і 
все це виглядало чимось єдиним (рис. 9). Мож-
ливо, це так зване «врощення» плаценти, яке 
розглядається як своєрідна форма патології 
матково-плацентарної області [13]. При такому 
феномену значно утруднюється процес відо-
кремлення плаценти від своєї плацентарної 
площадки при пологах.  

Рис. 5. Фрагмент ендометрію міжплодової зони матки 
вагітної самки щура 20 дня гестації молодого (а) і зріло-
го (б) віку з експериментальною ФПН. Реактивні зміни 

епітелію, густа клітинна інфільтрація строми ендометрію 
Гематоксилін-еозин. х200 

 

Рис. 6. Фрагмент міометрію міжплодової зони матки 
вагітної самки щура 20 дня гестації молодого (а) і зріло-
го (б) віку з експериментальною ФПН. Розширення та 

повнокровність судин у судинному шарі (а, б), кровови-
лив (б). Гематоксилін-еозин. х200 

 

Рис. 7. Фрагмент плацентарної площадки матки вагітної 
самки щура 20 дня гестації молодого (а) і зрілого (б) віку 

з експериментальною ФПН. Некроз губчастої тканини 
(двоголові стрілки); кровоносні судини губчастої тканини 

виразно звужені (стрілки). Гематоксилін-еозин. х200 

 

Рис. 8. Фрагмент міометрального сегмента плацентар-
ної площадки матки вагітної самки щура 20 дня гестації 

молодого (а) і зрілого (б) віку з експериментальною 
ФПН. Видно багато судин з звуженим просвітом, у де-

яких – звивиста форма. Гематоксилін-еозин. х200 
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Отже, підводячи підсумок отриманим світлооп-
тичним даним, можна зробити наступні узагальнен-
ня: ФПН впливає на ендометрій матки, визиваючи 
вогнищеві реактивні структурно-дистрофічні зміни 
епітелію і строми. Під впливом ФПН у частині пла-
центарних площадок відбуваються зміни альтера-
тивного характеру у губчастій тканині, зменшення 
васкуляризації. У міометричному сегменті плацен-
тарної площадки кровоносні судини характеризу-
ються малим просвітом, певною звивистістю конту-
рів, що може бути пов'язано з відсутністю або не-

достатньою гестаційною трансформацією їх, що є 
однією з причин розвитку ФПН. У нашому дослі-
дженні принципової різниці у стані тканин матки 
вагітних самок щурів молодого і зрілого віку не по-
мічено. Але іншими авторами була помічена різни-
ця між зрілими та молодими тваринами. Так, пові-
домлялося про негативну кореляцію між скорочу-
вальною активністю і збільшенням віку матері [14, 
15], де зрілі породільні жінки демонструють зниже-
ну спонтанну міометриальну скоротливу активність 
порівняно з молодими [8]. 

Висновки. Експериментальна фетоплацентар-
на недостатність веде до порушення матково-
плацентарного кровообігу незалежно від віку сам-
ки. В двох вікових групах спостерігали виразні гост-
рі запальні порушення не тільки в ендометрії, а 
також і в міометрії. Такий стан призводить до тром-
бозу судин, їх оклюзії та формування ділянок інфа-
рктів плацентарної тканини, що в подальшому мо-
же призвести до ускладнень у вагітних, таких як: 
індукція після пологів, відсутність прогресу в поло-
гах, кровотеча після пологів. 

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальших дослідженнях планується проведення 
гістологічних досліджень стану плаценти з експе-
риментальною ФПН, що допоможе виявити зміни 
на тканинному рівні. Також буде цікавим виявити 
можливу різницю в стані плаценти ускладненою 
ФПН від статі плода. 

Рис. 9. Фрагмент плацентарної площадки матки вагітної 
самки щура 20 дня гестації молодого (а) і зрілого (б) віку 
з експериментальною ФПН. Зрощення (овал) губчастої 
тканини площадки з залишками губчастої тканини мате-
ринської частини плаценти (гт) і трофоспонгіумом (тс). 

Гематоксилін-еозин. х200 
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УДК 616-018+612.627.1+618.36 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС МОЛОДОГО  
И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Селюкова Н. Ю., Мисюра К. В., Ларьяновская Ю. Б. 
Резюме. Взаимосвязь между организмами матери и плодом в течение всего гестационного периода 

в значительной степени зависит от состояния плаценты, при этом фетоплацентарный комплекс образует 
единую функциональную систему, обеспечивающую необходимые условия для развития плода. На со-
стояние фетоплацентарного комплекса влияет очень много внешних и внутренних факторов, начиная с 
окружающей среды и заканчивая возрастом матери. Одним из элементов фетоплацентарного комплекса 
является матка.  

Целью данной работы было исследование состояния матки на 20 день беременности у крыс, которая 
была осложнена фетоплацентарной недостаточностью у животных разных возрастных групп. 

Отбирали здоровых половозрелых самок крыс популяции Вистар, молодого (3–4 месяца) и зрелого 
(8–10 месяцев) возраста, с нормальным эстральный циклом. Первым днём беременности считали день 
нахождения сперматозоидов в утренних вагинальных мазках. Для моделирования фетоплацентарной 
недостаточности самкам, двух возрастных групп, с 12 по 18 день беременности подкожно вводили 50% 
масляный раствор тетрахлорметана в дозе 2 мл/кг массы тела. Забор материала на гистологическое 
исследование во всех контрольных и опытных животных проводили на 20 день беременности. Образцы 
фиксировали в 10% растворе формалина, проводили по спиртам возрастающей концентрации, заливали 
в парафин. Блоки с образцами резали на санном микротоме, срезы толщиной 5–6 мкм крепили на пред-
метное стекло, окрашивали гематоксилином и эозином. 

Экспериментальная фетоплацентарная недостаточность вызывает в матке животных, умеренно 
варьируя по выразительности, реактивные структурно-дистрофические изменения эпителия и стромы. 
Под влиянием фетоплацентарной недостаточности в части плацентарных площадок происходят измене-
ния альтеративного характера в губчатой ткани, уменьшение васкуляризации. В сегменте миометрия 
плацентарной площадки кровеносные сосуды характеризуются малым просветом, определенной извито-
стью контуров, это может быть связано с отсутствием или недостаточной гестационной трансформацией 
их, что является одной из причин развития фетоплацентарной недостаточности. В нашем исследовании 
принципиальной разницы в состоянии тканей матки беременных самок крыс молодого и зрелого возрас-
та не замечено. 

Экспериментальная фетоплацентарная недостаточность приводит к нарушению маточно-
плацентарного кровообращения независимо от возраста самки. Такое состояние приводит к тромбозу 
сосудов, их окклюзии и формированию инфарктных участков плацентарной ткани, в дальнейшем может 
привести к осложнениям при родах. 

Ключевые слова: беременность, фетоплацентарная недостаточность, возраст матери, матка. 
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Histological Research of Uterus in Pregnant Rats of Young and Mature Age  
in the Conditions of Fetoplacental Insufficiency 
Seliukova N. Yu., Misiura K. V., Larianovskaia Yu. B. 
Abstract. It is well known that the relationship between maternal organisms and the fetus during the entire 

gestational period largely depends on the state of the placenta. Moreover, the fetoplacental complex forms a 
single functional system that provides the necessary conditions for the development of the fetus. A lot of  
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external and internal factors affect the state of the fetoplacental complex, starting with the environment and end-
ing with the age of the mother. One of the elements of the fetoplacental complex is the uterus.  

The purpose of the work was to study the state of the uterus on the 20th day of pregnancy in rats, which was 
complicated by fetoplacental insufficiency in animals of different age groups. 

Material and methods. We selected healthy adult female Wistar rats, young (3–4 months) and mature (8–10 
months), with a normal estrous cycle. The first day of pregnancy was considered the day when the sperm was 
found in morning vaginal smears. To simulate fetoplacental insufficiency, 50% oily solution of carbon tetrachlo-
ride was administered subcutaneously to females of two age groups, from the 12th to 18th days of pregnancy at a 
dose of 2 ml/kg for the body weight. Material sampling for histological examination in all control and experimen-
tal animals was performed on the 20th day of pregnancy. Samples were fixed in 10% formalin solution, carried 
out on alcohols of increasing concentration, embedded in paraffin. Blocks with samples were cut on a sled mi-
crotome; sections of 5–6 microns thick were fixed on a glass slide, stained with hematoxylin and eosin. 

Results and discussion. Experimental fetoplacental insufficiency caused in the uterus of animals moderately 
varying in expressiveness reactive structural-dystrophic changes in the epithelium and stroma. Under the influ-
ence of fetoplacental insufficiency, in parts of the placental sites, alterative changes occurred in the spongy tis-
sue, and vascularization decreased. In the segment of the myometrium of the placental site, the blood vessels 
were characterized by a small lumen, determined by the tortuosity of the contours. This may be due to the ab-
sence or insufficient gestational transformation of them, which is one of the reasons for the development of feto-
placental insufficiency. In our study, the fundamental difference in the state of the uterine tissues of pregnant 
female rats of young and mature age was not observed. 

Conclusion. Experimental fetoplacental insufficiency led to impaired uteroplacental circulation, regardless of 
the age of the female. This condition was followed by thrombosis of blood vessels, their occlusion and the for-
mation of infarction sites of the placental tissue, which may further lead to complications during childbirth. 

Keywords: pregnancy, placental insufficiency, maternal age, uterus. 
 
The authors of this study confirm that the research and publication of the results were not associated with 

any conflicts regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may 
have been related to the study, and interrelations of coauthors of the article. 

 

Стаття надійшла 09.06.2019 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 



  Біологічні науки 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 345  

DOI: 10.26693/jmbs04.05.345  
UDC 616–001.3–092.9–02:613.84  

Tkachenko V. M.1, Komisova T. E.2 

LONG-TERM EFFECTS OF PARENTS’ PASSIVE SMOKING  
ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF ADRENAL GLANDS  

AND THYMUS IN THEIR DESCENDANTS 
1Kharkiv Specialized School of І–ІІІ degrees № 134, Ukraine  

2H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine  

tatyanakomisova@gmail.com; annetka1999@ukr.net 

The purpose of our research was to study the 
morphofunctional status of the adrenal glands and 
thymus in the descendants with a mechanical wound 
to determine the long-term consequences effects of 
their parents’ passive smoking on resistance and re-
activity. 

Material and methods. The study was carried out 
on 73 rats (25 females and 10 males aged 3 months; 
38 descendant females at the age of 2 months) be-
longing to the Vistar line. The animals were kept un-
der normal vivarium conditions under natural light, 
with a common diet. The use of water was free. 

Results and discussion. The study showed that 
changes in the morphofunctional status of the adrenal 
glands and thymus in the descendants of rats born 
from parents exposed to passive tobacco smoking are 
manifested depending on fumigation of only the father 
or father and mother, as well as the period of the skin 
cut made. Reduction of the spongiocytes total number 
in the descendant sacrificed in 24 h and 48 h after 
mechanical wounding, whose father was subjected to 
passive tobacco smoking using the “Priluki” light ciga-
rettes (groups 2, 5), amounted by 27% and 25%, re-
spectively. Increase in the width of the adrenal glands’ 
zone fasiculata was observed in the descendants of 
group 3 (males and females were subjected to to-
bacco intoxication with “Priluki” light cigarettes) was 
by 15% and in group 6 it was by 13%. Group 6 rat 
descendants had the medullary substance area in-
creased twice. The obtained results indicate the hor-
mones secretion activating in the respective adrenal 
glands areas, which is a sign of the descendant’s 
stress in the mentioned experimental groups. In group 
5, reduction of the medullary substance area was by 
24%, which may be due to its function’s depletion. 
Histological studies of the adrenal glands in the sec-
ond group showed an increase of the spongiocytes 
nuclei, the cytolysis areas occurrence, and in animals 
of group 3, hyperplasia of spongiocytes was deter-
mined. In group 3, the absolute thymus mass grew by 
81%, in group 6 it increased by 55%. In these groups, 

the relative thymus mass grew by 50% in comparison 
with the control groups. In groups 3, 5, 6 the area of 
epithelial cells’ nuclei grew (by 17%, 21% and 34%, 
respectively).  

Conclusions. The revealed changes are specific 
manifestations of the compensatory response to 
wounds healing in the descendants whose parents 
were subjected to chronic fumigation. 

Keywords: local immunity, mechanical wound, 
passive tobacco smoking, adrenal glands, spongio-
cytes, thymus, epithelial cells. 

 
Research relation to the department plans, 

programs and themes. The work is a fragment of the 
research project “Reactivity and resistance status of 
rats descendant born of tobacco intoxicated parents”, 
state registration No. 01.15.U005819. 

Introduction. In recent years, the effects of to-
bacco smoking on health have been studied almost 
comprehensively. Many clinical and experimental 
studies have proved the negative impact of tobacco 
smoke components on direct smokers, primarily on 
the respiratory and cardiovascular systems, causing 
chronic obstructive pulmonary disease and oncology 
diseases [3, 12, 15]. 

The study of passive smoking on human health is 
episodic and fragmentary, and the issues of the long-
term parent tobacco-smoking consequences’ effects 
on the child’s development and health are revealed to 
a lesser degree. Thus, clinical studies [8, 17] showed 
that the fetal condition had pathological deviations 
under different smoking options in parents. In experi-
mental work by Gubina-Vakulik, Yunusova, 
Lukyanova [7] it is stated that tobacco-smoking mod-
eling in parent rats causes endothelial dysfunction of 
blood vessels in newborns, which is the most pro-
nounced in the endothelium status changes of both 
genders in the case of the both parents “tobacco-
smoking”. 

One of the most topical and poorly studied issues 
is the immune and endocrine systems status of  
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children born in the parental smoking conditions. The 
latter is characterized during pregnancy as a chronic 
distress of varying severity [8]. According to modern 
ideas, the most important organs of the immune-
endocrine system involved in reactions to stress are 
thymus and adrenal glands, whose action is aimed at 
supporting homeostasis. It is known that adrenal hor-
mones (glucocorticoids) suppress cellular and hu-
moral immunity, reduce the number of lymphocytes in 
the blood, thereby reducing the process of inflamma-
tion. On the other hand, thymus hormones play an 
important role in the adrenal function’s regulation [9]. 
In experimental studies, it was found that glucocorti-
coids had a modeling effect on the epithelial cells of 
the thymus stroma and on the secretion of biologically 
active substances, as well as on the thymocytes dif-
ferentiation and the T-cell receptors occurrence. Ac-
cording to Labunets, Magdych [9], in the immune en-
docrine interaction, thymus has a reversible effect on 
the neuroendocrine system and is important for the 
stress reaction implementation involving the epiphysis 
and adrenal glands. Thus, in adult animals after the 
thymus removal, the reaction of the epiphysis and the 
adrenal glands to stress is discontinued. This can 
partly be explained by the ability of the tymic hormone 
to directly inhance the melatonin secretion by the 
epithysis and that of corticosterone by the adrenal 
glands. In our previous experimental studies [13], it 
was found that tobacco intoxication of rat parents with 
“Vatra” “heavy” cigarettes without a filter led to disor-
ders of resistance in their descendant during wounds 
healing, causes changes in the adrenal glands mor-
phology [14]. 

The purpose of our research was to study the 
morphofunctional status of the adrenal glands and 
thymus in the descendant with a mechanical wound to 
determine the long-term consequences effects of their 
parents’ passive smoking on resistance and reactivity. 

Material and methods. The study was carried 
out on 73 rats (25 females and 10 males aged  
3 months; 38 descendant females at the age of  
2 months) belonging to the Vistar line. The animals 
were kept under normal vivarium conditions under 
natural light, with a common diet. The use of water 
was free. 

Males and females were subjected to intoxication 
with tobacco smoke from “Priluki” light cigarettes con-
taining 0.6 mg of nicotine and 12 mg of resin. 

Modeling of chronic tobacco smoking was carried 
out using a specially designed 27 liters hermetic 
chamber. (Certificate of Acceptance No. 3991837 
dated December 13, 1985, State Committee on Inven-
tions and Discoveries.). Tobacco smoke of ½ ciga-
rettes was dosed into the chamber, while in the cham-
ber there were simultaneously 5 animals during a  

15 minutes period (5 minutes for the injection of 
smoke into the chamber and 10 minutes for the obser-
vation of animals’ behavior). During the first 2–3 fumi-
gations the animals were kept in a chamber for 10 
minutes. The experiment lasted 5 months, the total of 
51 fumigations were performed, and the control ani-
mals were kept for 15 minutes in the same chamber, 
but were not exposed to tobacco smoke. During the 
mating period, fumigation of experimental animals 
was not carried out. To study the resistance in the 
descendants born in the conditions of parental smok-
ing, the morphofunctional status of the adrenal glands 
and thymus were studied in healing wounds. For this 
purpose, the infant rats of the studied groups, at the 
age of 2 months, were made cuts 10 mm long, 3 mm 
wide, on the outer surface of the right hind limb, within 
a single day. 

According to the time schedule of the descen-
dant’s withdrawing from the experiment (sacrificing), 
which was carried out in 24 h and 48 h after the inci-
sion, the rats were divided into groups: 1, 4 – the con-
trol group of descendants, who were sacrificed after 
mechanical wounding in 24 h and 48 h, respectively; 
2, 5 – the experimental groups of descendants, where 
only males was subjected to passive tobacco smok-
ing, and the infant rats were sacrificed after mechani-
cal wounding in 24 h and 48 h, respectively; 3, 6 – 
descendants obtained from the males and females 
that were both exposed to tobacco intoxication, sacri-
ficed after mechanical wounding in 24 h and 48 h, 
respectively. 

To analyze the obtained data, the reference val-
ues of the studied indices in the intact animals were 
used, being obtained in the research at the DM habil. 
Professor Ya. R. Sinelnikov (Department of Anatomy 
and Physiology of Humans and Animals, Kharkiv H.S. 
Skovoroda National Pedagogical University).  

To establish the degree of rats’ intoxication with 
tobacco smoke, the amount of the main nicotine me-
tabolite in serum - thiocyanide K (cotinine) was deter-
mined by the spectrophotometry method [1]. The rats-
parents’ blood serum study was carried out at the 
Laboratory of Biochemistry under the Central Re-
search Laboratory of the Kharkiv National Medical 
University. Sacrificing of experimental animals was 
carried out in accordance with the euthanasia rules 
indicated in the instructional guidelines authorized by 
the MOH of Ukraine and with the general ethical  
principles of performing animal experiments, agreed 
with the provisions of the “European Convention for 
the Protection of Vertebrate Animals Used for Re-
search and Other Scientific Purposes” [4]. Euthanasia 
of animals was carried out by intraperitoneal admini-
stration of a three-fold narcotic dose of sodium pento-
barbital. 
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After decapitation, the adrenal glands and thymus 
were taken from the descendant. The rats’ body 
weight was controlled by weighing the animals with 
the VNC-2M (error: ± 2 g) dial desktop scales. To de-
termine the absolute mass of adrenal glands, the thy-
mus was weighed with AXIS AN50 (fission price – 
0.0001g) analytical electronic scales. Subsequently, 
the relative mass of the adrenal glands and thymus 
was calculated, which was calculated in relation to the 
animal's body weight. 

The adrenal glands and thymus were fixed in 10% 
neutral formalin, dehydrated in alcohols of ascending 
concentration, and embedded into paraffin blocks. 
Sections 5–6 µm thick were stained with hematoxylin-
eosin. Light microscopy was performed using a Zeiss 
microscope (Germany). The morphometry of infant 
rats’ adrenal glands and thymus was performed using 
a Biolam microscope (Russian Federation) with the 
magnification of x400. Microscopy was performed with 
an “Olympus” microscope (Japan). 

The adrenal glands morphofunctional activity was 
determined by counting the number of spongiocytes 
(cells of the adrenal glands’ zona fasiculata) and com-
puterized kariometry in digital images was performed 
using software suitable for the “Olympus” microscope 
(Japan); the medullary substance area and the width 
of the glomerular, fasiculata, reticularis zones were 
measured using the LOMO microscope with the AM-
29 ocular micrometer. In each specimen, 10 fields of 
view were assessed by means of random sampling. In 
the selected samples, 30 nuclei were studied. The 
thymus epithelial cells kariometry was performed us-
ing the similar procedure. 

The differences reliability was assessed using the 
t-Student’s test, with P<0.01, P<0.05. Digital material 
was processed according to the standard methods of 
variation statistics [10]. 

Results of the study and their discussion. In 
order to diagnose chronic tobacco intoxication in the 
parent rats’ blood, the content of the main nicotine 
metabolite, cotinine, was determined [2, 5]. The statis-

tically significant growth of cotinine (8.12±0.42 μg / l, 
P<0.05) in animals subjected to fumigation with 
“Priluki” light cigarettes when compared to the control 
group (6.34±0.32 μg / l) is an irresistible proof to the 
fact of the passive tobacco intoxication. 

It is known that manifestations of prolonged 
stresses, including tobacco smoking, are disorders of 
the immune and neuroendocrine systems, and the 
first signs of stress are morphofunctional changes of 
the adrenal glands and thymus [9]. Analyzing the ob-
tained data, it was found that the absolute thymus 
mass in the descendant of group 4 grew twice as 
compared to the reference values, whereas in group 1 
the thymus absolute weight did not change. Relative 
mass of the thymus in the specified groups remained 
at the level of reference values. In group 2, the abso-
lute weight of the thymus grew by 41%, in group 3 it 
increased by 81% (P**<0.01), in group 6 it grew by 
55% (P**<0.01) in comparison with the control groups. 
In these groups the thymus relative mass increased 
by 50% (P*<0.01, P**<0.01) in comparison to the ref-
erence values and the control groups (table 1). 

The absolute mass of the adrenal glands did not 
have a statistically significant difference in the infant 
rats of the control and experimental groups compared 
to the reference values. However, in the descendant 
of group 4, the adrenal glands relative mass growth by 
44% (P * ≤0.01), and the tendency to reduce by 11% 
in group 1 compared to the reference values were 
observed (table 2). 

The relative weight of the adrenal glands is signifi-
cantly reduced in the descendant of group 2, where 
only males were fumigated, only compared to refer-
ence values, by 25% (P*<0.01). In group 5, the rela-
tive weight of the adrenal glands did not differ from the 
control and reference values. In the descendant of 
groups 3, 6 the relative weight of the adrenal glands is 
increased in comparison with the reference values, by 
33% (P*<0.01) and by 61% (P*<0.01) respectively. It 
should be noted that the relative weight of the adrenal 
glands in group 3 compared to group 1 is increased 

Table 1 – The thymus weight (g), the relative thymus weight (g/g), and the nuclei area of epithelial cells (μm²) of the 
descendant whose parents were subjected to the “Priluki” light cigarettes smoking 

Indices Reference 
value 

1 
(n 5) 

2 
(n 5) 

3 
(n 7) 

4 
(n 5) 

5 
(n 6) 

6 
(n 10) 

Thymus 
weight, g 0.11±0.01 0.12±0.01 

0.17±0.02 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

0.29±0.06 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

0.22±0.02 
Р*<0.01 0.21±0.02 

0.34±0.02 
 Р*<0.01 
Р**<0.01 

Relative  
thymus 
weight, g/g 

0.002±0.001 0.002± 0.001 0.002±0.001 
0.003±0.001 

Р*<0.01 
Р**<0.01 

0.002±0.001 0.002±0.001 
0.003±0.001 

Р*<0.01 
Р**<0.01 

Nuclei area, 
μm² 11.73±0.22 11.16±0.18 11.13±0.49 

13.03±0.58 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

10.02±0.01 
12.07±0.61 

Р*<0.01 
Р**<0.01 

13.43±0.53, 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

Note: Р*<0.01 –compared to the reference values; Р**<0.01 – compared to the control groups. 
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by 50% (P**<0.01), and in group 6 does not have sta-
tistically significant difference (table 2). Meanwhile, in 
these groups, the relative weight of the thymus is also 
increased in comparison with the reference values 
and with those in the control groups (1, 4) (table 1). 

In the process of the thymus cells (thymocytes) 
maturation, an important role is played by epithelial 
cells. In groups 3, 5, 6 in comparison with groups 1 
and 4, the epithelial cell nuclei area has grown by 
21%, 17% and 34% respectively (P**<0.01). Similar 
changes were also observed when comparing the 
nuclei area of epithelial cells in infant rats with the 
reference data (P*<0.01). In the descendant of group 
2, statistically significant changes in the morphofunc-
tional structure of the thymus compared to those in 
the control group 1 have not been established 
(table 1). 

Smoking of parents and wounding of their de-
scendants can be considered a condition that requires 
adaptation changes, in which the adrenal glands play 
an essential role. The histological structure of the ad-
renal glands is significantly different from the control 
ones in the experimental groups of infant rats. In the 
descendants of groups 2, 3 and 5 the width of the 
glomerular zone has statistically significantly in-
creased both in the control groups and in the refer-
ence values. The glomerular area growth in the adre-
nal glands was also observed in the descendants 
whose mothers were subjected to hypoxia [15]. In 
group 6, this index was almost unchanged compared 
to the reference values and the control group’s indices 
(table 2). 

The width of the zona fasiculata in groups where 
passive smoking was restricted to males was reduced 

by 25% in group 2 (P**<0.01), and in group 5 by 34% 
(P**<0.01) in comparison with the control groups. In 
the descendants of the groups where mothers and 
fathers (groups 3, 6) were subjected to passive smok-
ing, the opposite changes occurred: the width of the 
zona fasiculata in their adrenal glands increased by 
15% (P**<0.01) and 13% (P**<0.01) (table 2), in com-
parison with the control values. Similar changes were 
observed when comparing the above indices of adre-
nal glands to the reference values. In the zona fasicu-
lata of the control group we found no cytolysis foci 
observed in groups 2, 5 (fig. 1, fig. 2, respectively). 

Glucocorticoids play an important role in wound 
healing. Therefore, in the adrenal glands’ zona fasicu-
lata, the spongiocytes number counting was carried 
out, where the main glucocorticoids synthesis took 
place (in rats it is corticosterone). In groups 2 and 5, 
the number of spongiocytes reduced statistically  

Table 2 – Weight (g), relative weight (g/g), width of cortical zone (μm) and the medullary substance area (mm²) of 
adrenal glands in the descendant whose parents were subjected to fumigation with “Priluki” cigarettes 

Indices Reference 
values 

1 
(n 5) 

2 
(n 5) 

3 
(n 7) 

4 
(n 5) 

5 
(n 6) 

6 
(n 10) 

Weight (g) 0.001±0.001 0.001±0.001 0.002±0.001 0.002±0.001 0.001±0.001 0.002±0.001 0.002±0.001 

Relative 
weight (g/g) 0.0018±0.001 0.0016±0.001 0.0012±0.001 

0.0024±0.001 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

0.0026±0.001 
Р*<0.01 0.0020±0.001 

0.0029±0.001 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

Zona glome-
rulosa, μm 63.53±3.42 67.78±3.90 

77.78±3.24 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

77.94±3.98 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

72.50±1.29 
Р*<0.01 

  

77.5±3.75 
Р*<0,01 
Р**<0.01 

66.58±3.51 

Zona fasicu-
lata, μm 370±17.2 

353.44±13.19 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

262.27±12.16 
 Р*<0.01 
Р**<0.01 

406.88±16.73 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

362.19±12.46 239.5±11.04 
Р*<0.01 

411.58±20.46 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

Reticular 
zone, μm 256.11±11.97 261.18±8.05 

337.5±16.84 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

305.31±15.22 
 Р*<0.01 
Р**<0.01 

279.72±8.81 
Р*<0.01 

  
282.0±14.67 264.21±13.69 

Medulary 
substance, 
mm2 

0.28±0.05 0.25±0.07 0.26±0.04 
  

0.47±0.02 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

0.29±0.01 
0.22±0.07 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

0.63±0.03 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

Note: Р*<0.01 –compared to the reference values; Р**<0.01 – compared to the control groups. 

Fig. 1. Zona fasiculata of the adrenal glands cortex in the 
animals of group K24. Spongiocytes have a dark, rounded 

nucleus and varying degrees of vacuolated cytoplasm. 
Staining with hematoxylin-eosin. Magnification x 400 
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significantly by 27% (P**<0.01) and 25% (P**<0.01), 
respectively, in comparison to groups K24, K48. Such 
changes were also observed when comparing this 
index with the reference values (table 3). 

The descendants in the groups where only males 
were subjected to passive smoking, had an increased 
nuclei area and a reduced number of spongiocytes 
(table 3), thus indicating the increased morphofunc-
tional activity of the adrenal glands. In future, such 
changes can lead to an accelerated exhaustion of 
their functioning. Our data is to some extent consis-
tent with Skurchak's study [11], which shows a de-
crease of the spongiocytes’ diameter and the cellular 
elements’ density in stillbirths from mothers who suf-
fered from alcoholism and drug addiction. 

The revealed spongiocytes hyperplasia of the 
adrenal glands zona faciculata in group 3 descen-
dants (mother and father were subjected to fumiga-
tion) (table 3, fig. 3) is a manifestation of compensa-
tory and adaptive reactions in response to chronic 
tobacco intoxication of parents. 

In the zona fasiculata of group 6, there are no 
signs of hyperplasia, which is confirmed by an equal 
number of cells with the control group and the refer-
ence values. The width of the reticular zone grew in 
groups 2 by 29% (P**<0.01) and in group 3 by 16% 
(P**<0.01), while in groups 5 and 6 this index did not 
have a statistically significant difference compared to 
the control and reference values. 

The medullary substance area in the descendant 
of the groups, where the male and female [3, 6] were 
subjected to fumigation, grew up (P**<0.01, P*<0.01), 
which is pathognomonic of the adaptive reaction de-
velopment. It should be noted that in group 6 the me-
dullary substance area grows by 2 times compared to 
the reference values as well as in group 4. However, 
in group 5, the reduction of the medullary substance 
area by 24% (P**<0.01), compared to group 4 and the 
reference values (P*<0.01), indicates the depletion of 
these glands function (table 2). The obtained morpho-
histological changes in the adrenal glands of the infant 
rats in experimental groups are consistent with the 
data of other authors and are consequences of com-
pensatory and adaptive reactions in the descendant 
under the effect of hypoxia, which occurs when par-
ents are smoking tobacco [16]. 

Summarizing the above, it can be stated that 
more pronounced changes in the organs of the im-
mune endocrine system (thymus and adrenal glands), 
are observed in the mechanically wounded descen-
dant, obtained from rat parents who were subject to 
passive smoking (groups 3, 6). In this descendant, the 
relative weight of the thymus increases on the back-
ground of an increase in the adrenal glands relative 
weight. The increase in the adrenal glands relative 
weight, as well as the detected changes in the mor-
phofunctional status of these glands, indicate that this 
wounded descendant was more sensitive to parental 

Table 3 – Number of spongiocytes (S = 928 μm²) and their kariometric indices (μm²) of the adrenal glands zona 
fasiculata in the descendant whose parents were subjected to fumigation with "Priluki" light cigarettes 

Indices Reference 
values 

1 
(n 5) 

2 
(n 5) 

3 
(n 7) 

4 
(n 5) 

5 
(n 6) 

6 
(n 10) 

Number of 
spongiocytes, 
units 

19.18±0.89 19.22±0.86 
13.89±0.77 

Р*<0.01 
Р**<0.01 

22.56±1.26 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

18.56±0.73 
14.3±0.52 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

19.1±0.71 

Nuclei area, 
μm² 16.87±0.54 17.04±0.74 

20.56±0.63 
Р*<0.01 
Р**<0.01 

17.58±0.50 17.39±0.59 
19.98±0.76 

Р*<0.01 
Р**<0.01 

16.78±0.62 

Note: Р*<0.01 –compared to the reference values; Р**<0.01 – compared to the control groups. 

Fig. 2. Zona fasiculata of the adrenal glands cortex in the 
animals of group 2. Enlargement of spongiocytes nuclei, 

occurrence of cytolysis foci (C). Staining with hematoxylin-
eosin. Magnification x 400 

Fig. 3. Zona fasiculata of the adrenal glands cortex in the 
animals of group 3. Hyperplasia of spongy sac. Staining with 

hematoxylin-eosin. Magnification x 400 
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smoking. However, the involutional processes in the 
thymus were not detected, which was confirmed by 
the relative weight increase of the organ. The increase 
in the experimental animals’ thymus weight in animals 
subjected to stress is also evidenced by the studies of 
Gorodetsky, Korenevskaya [8]. However, according to 
Zeyrek, Ozturk, Ozturk, and Carmak studies, maternal 
smoking substantially affects the reduction of thymus 
weight in the descendants [18]. 

Thus, changes in the relative weight of the adre-
nal glands, thymus and changes in the morphofunc-
tional status of these glands in the infant rats can indi-
rectly characterize the overall adaptive reaction of the 
organism depending on the fumigation of the only 
parent, or the both father and mother, as well as on 
the period of the skin cut performed. An increase in 
the thymus relative weight and an increase in the epi-
theliocytes nuclei area in groups 3 and 6 causes spe-
cific manifestations of the stress response to wound 
healing in the descendant whose parents were sub-
jected to chronic fumigation. 

Reducing of the spongiocytes total number in the 
descendant of groups 2 and 5 is a sign of decompen-
sation, primarily in the adrenal cortex zona fasiculata. 
Significant increase in the width of the adrenal glands 
zona fasiculata in the descendants of groups 3, 6 with 
multiplied hypoxic action, which develops under the 
influence of tobacco smoke, indicates the involvement 
of this zone’s hormones (primarily glucocorticoids) into 

the general adaptive syndrome implementation. The 
increase in the medulla substance area, where the 
adrenalin is secreted, in the infant rats of groups 3, 6 
testifies to the stress exposure of the experimental 
groups animals, and its reduction in group 5 proves 
the exhaustion of the medulla substance’s function. 

Conclusions 
1. Experimental models of passive smoking and me-

chanical wounding were used to detect changes in 
the morphohistological parameters of the thymus 
and adrenal glands in experimental animals, de-
pending on fumigation of the a father only, or both 
parents, and also on the period of the skin cut per-
formed. 

2. The most significant changes in the morphohis-
tological structure of the thymus (an increase in the 
organ’s absolute and relative weight, an increase in 
the epithelial cells nuclei area) occurred in the de-
scendants, where both parents were subjected to 
passive smoking (groups 3, 6). 

3. The study showed that passive smoking of parents 
causes characteristic adaptive changes of the adre-
nal glands in their infant rats: hyperplasia of the 
cortex zona fasiculata (groups 3, 6), reduction of 
spongiocytes proliferation, which led to their in-
creased functional activity as a compensatory reac-
tion (groups 2, 5). 
Prospects for further research. In the future, a 

deeper study of the  long-term effects of parental 
smoking on the reactivity and residency of their de-
scendants is planned. 
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УДК 616–001.3–092.9–02:613.84  
ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ПАСИВНОГО КУРІННЯ БАТЬКІВ  
НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НАДНИРНИКІВ І ТИМУСА У ЇХНІХ НАЩАДКІВ 
Ткаченко В. М., Комісова Т. Є. 
Резюме. В експерименті показано, що зміни в морфофункціональному стані наднирників і тимуса у 

нащадків-щурів, виношених в умовах батьківського куріння, проявляються в залежності від обкурювання 
лише батька, або батька і матері, а також від термінів зробленого надрізу шкіри. Виявлено зменшення 
загальної кількості спонгіоцітов у нащадків виведених з експерименту на 24 год і 48 год після нанесення 
механічної рани, батька яких було піддано пасивному палінню сигаретами «Прилуки» легкі (групи 2, 5), 
відповідно на 27% і на 25%. Збільшення ширини пучкової зони наднирників відзначали у нащадків групи 3 
(батько-самець і мати-самка піддавалися нікотиновій інтоксикації сигаретами «Прилуки» легкі), на 15% і 
групи 6 – на 13%. Також у щуренят групи 6 реєстрували збільшення площі мозкової речовини в два рази. 
Отримані дані свідчать про активізацію секреції гормонів відповідних зон наднирників, що є ознакою спре-
сованості нащадків даних експериментальних груп. У групі 5 відзначається зменшення площі мозкової 
речовини на 24%, що можливо пов'язано з виснаженням її функції. Гістологічними дослідженнями надни-
рників у нащадків групи 2 встановлено збільшення ядер спонгіоцитів, поява ділянок цитолізу, а у тварин 
групи 3 – гіперплазію спонгіоцітов. У групі 3 абсолютна маса тимусу збільшується на 81%, в групі 6 - на 
55%. У цих групах збільшується на 50% і відносна маса тимуса в порівнянні з групами 1, 4. У групах 3, 5, 6 
збільшується площа ядер епітеліоцитів (на 17%, 21%, 34%). Виявлені зміни є специфічними проявами 
компенсаторної відповіді на загоєння ран у нащадків, батьки яких зазнавали хронічного обкурювання. 

Ключові слова: місцевий імунітет, механічна рана, пасивне куріння, наднирники, спонгіоціти, тимус, 
епітеліоцити. 

 
УДК 616–001.3–092.9–02:613.84  
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАДНОЧЕЧНИКОВ  
И ТИМУСА В ИХ ПОТОМКОВ 
Ткаченко В. Н., Комисова Т. Е. 
Резюме. В эксперименте показано, что изменения в морфофункциональном состоянии надпочечни-

ков и тимуса у потомков-крыс, выношенных в условиях родительского курения, проявляются в зависимо-
сти от обкуривания только отца, или отца и матери, а также от сроков сделанного надреза кожи. Выявле-
но уменьшение общего количества спонгиоцитов у потомков выведеных из эксперимента на 24 ч и 48 ч 
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после нанесения механической раны, отцы которых подвергались пасивному курению сигаретами 
«Прилуки» легкие (группы 2, 5), соответственно на 27% и на 25%. Увеличение ширины пучковой зоны 
надпочечников отмечали у потомков группы 3 (отец-самец и мать-самка подвергались никотиновой ин-
токсикации сигаретами «Прилуки» легкие), на 15% и группы 6 – на 13%. Также у крысят группы 6 регист-
рировали увеличение площади мозгового вещества в два раза. Полученные данные свидетельствуют об 
активизации секреции гормонов соответствующих зон надпочечников, что является признаком стресси-
рованности потомков данных экспериментальных групп. В группе 5 отмечается уменьшение площади 
мозгового вещества на 24%, которое возможно связано с истощением ее функции. Гистологическими 
исследованиями надпочечников потомков группы 2 установлено увеличение ядер спонгиоцитов, появле-
ние участков цитолиза, а у животных группы 3 – гиперплазию спонгиоцитов. В группе 3 абсолютная мас-
са тимуса увеличивается на 81%, в группе 6 – на 55%. В этих группах увеличивается на 50% и относи-
тельная масса тимуса в сравнении с группами 1, 4. В группах 3, 5, 6 увеличивается площадь ядер эпите-
лиоцитов (соответстенно на 17%, 21%, 34%). Выявленные изменения являются специфическими прояв-
лениями компенсаторного ответа на заживление ран у потомков, родители которых подвергались хрони-
ческому обкуриванию.  

Ключевые слова: местный иммунитет, механическая рана, пассивное курение, надпочечники, спон-
гиоциты, тимус, эпителиоциты. 
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The purpose of this study was to analyze the evo-
lution of somatotype during growth.  

Material and methods. We examined 105 partici-
pants of the study: 42 boys and 63 girls aged from 6 
to 12 years old, located in primary school (urban 
group) Tahar Jelloul city housing 348 Mostaganem to 
the west of Algeria. To fulfill the goal to find special 
sex difference in this relationship, males and females 
were studied separately. Having analyzed the results 
we found that the dominant model for both females 
and males of all ages was thin muscular which evi-
denced for the control of muscle mass at this age. We 
noted that the fine component confined between 02 
and 04 between sexes, indicating that there was no 
difference in this component, where the differences 
sex did not affect until the age of 13.  

Results and discussion. The theoretical and prac-
tical study showed that there was no difference be-
tween male and female in all morphology characteris-
tics, such as thin muscular style which was dominant 
in this study. The movements of boys are character-
ized as arduous and violent, such as climbing and 
running. Girls' movements are less violent than boys’ 
movements. It can explain the slight difference in the 
proportion of lipid mass and control of muscle mass 
and bone in both sexes. There was no difference be-
tween males and females in the proportion of fat or 
lipid mass and this was due to the lack of sexual dif-
ferences between them. An important characteristic of 
this stage is the child's ability to endure weakness and 
feel tired for less effort, especially physical fatigue due 

to the lack of growth of the heart and lungs in relation 
to the growth of body size. At this stage muscular 
compatibility begins to improve. There is nothing to 
prevent the child from giving some difficult move-
ments, which require compatibility between muscles 
and nerves, and this helps us to improve the muscular 
compatibility. The child’s physical growth remains 
relatively slow. Overexertion affects the growth proc-
esses in this age and usually growth at this stage is 
characterized as a slow process. Children at this 
stage like sport exercises practiced by adults very 
much. It is acceptable to take a father or a mother with 
them for some activities but with the condition that 
they match their level of maturity with no over-
performance.  

Conclusions. The tendency of the child at this 
stage to compete exercises together with adults 
should be used. That is why we recommend our chil-
dren to practice sports activities in the form of compe-
titions or games, chasing or wrestling. 

Keywords: somatotype, schoolchildren, meas-
urements, growth, anthropometry. 

 
Introduction. The study of human body shape 

has always provoked much interest for a clinical pur-
pose or aesthetic for its variations related to growth, 
gender and aging. Scientists who wish to quantify and 
compare the infinite variations of morphology, have 
developed many systems for classifying the physical 
variation [1]. Somatotype calculation represents one 
of the most useful methods for quantification of body 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 
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shape. The use of appropriate anthropometric meas-
urements allowed the creation of a method to provide 
a comprehensive image of human body [2]. Many 
somatotype studies were carried out to investigate the 
relationships between physique and motor perform-
ance [3]. 

The somatotype has often been used to study 
morphometric variations in children [4]. The relation-
ships between somatotype and age at menarche are 
significant. In general, endomorphy and mesomorphy 
exhibit a small negative association with age at men-
arche, whereas ectomorphy has a small positive asso-
ciation. Significant differences in somatotype were 
evident for only endomorphy, which exhibited a higher 
prevalence among urban girls relative to rural girls. 
Urban girls were heavier and more endomorphic than 
rural girls [5]. In particular, it would seem that those 
who have high mesomorphy values are predisposed 
to better strength performance. In the lower body, this 
may also be combined with a higher ectomorphy 
value. Overall, these findings may have important 
implications for both the identification of those predis-
posed to perform well in sports containing strength-
based movements and prescription of training pro-
grammes in physically active males. [6]. Especially 
when landing after dismount from an apparatus in the 
final phase of routines. Furthermore, substantial 
power of the lower limbs represents a precondition for 
fast. Movement and take-off from the ground, espe-
cially during an approach sprint on a runway before a 
vault or during floor exercises. Optimal anthropometric 
measurements can ensure higher power for gym-
nasts. Nevertheless, few studies have analyzed these 
issues [7]. 

The purpose of the study. In this study we con-
ducted various anthropometric measurements on the 
sample. We addressed to the sensitivity of this phase 
of any pattern to the dominant age group (06–12 
years) and the difference between males and females 
in the components of the pattern which they have. We 
also defined the relationship between each of the 
blocks of muscle mass bone and fat.  

Material and methods.  
Anthropometric measurements. Heath and 

Carter anthropometric somatotype come to this 
method using measurements anthropometry and is a 
method commonly used for accuracy and objectivity. 
Furthermore it does not use photography, which can 
be expensive for some people [2] 

We used Heath Carter to reach the following equa-
tions and to calculate the three components of the pat-
tern of the body (fat, muscle, thin) using metric units. 
We accounted astvia using the following corrections: 

1. Measure the height (cm). 
2. Measurement of weight (kg). 

3. Extract the average height weight (HWR) of the 
following equation: H.W.R = Height / Weight using the 
geometric shape of average height and weight 
"measurement systems". 

4. Measurements of the thickness of skin folds of 
the following thickness of the skin fold behind the up-
per arm (mm) [8].  

We divided the body into five regions: 
1. The first area: the head and neck. 
2. Region II: the chest or trunk above the dia-

phragm.  
3. Region III: arms and hands arms and hands. 
4. Region IV: abdominal or trunk below the dia-

phragm. 
5. Fifth District: legs and feet. 
Then the evolution of the order and using a new 

method called the method of measurement metric 
imaging Photogrammetric Technique. 

1. Photography of the body from the front and 
side and rear in a manner known as Sheldon. 

1. Use the form to the discretion of each sector in 
the light. 

Regions and categories of card style body: Card 
style body diagram represents the five identifying 
places where the objects and patterns of spread of the 
sample under measurement, and is divided into thir-
teen segments of a watershed. 

A card-style has three axes, each representing 
one of the three components of the body muscle and 
obesity (Figure 1) [9]. 

Results and Discussion. The study of each of 
the measured length and weight of the sample in this 
research is one of the key indicators of the growth 
process presented in Table 1 and 2. The process of 
increasing the length measurement was consistent 
and age where increasing length measurement gradu-
ally with age. 

Both the height and weight continues to increase 
in phase difference between (1.33–1.67 cm) for height 
(1.22–3 kg) for weight. This is agreed with other study 
where at the end to find that there is equal growth 
through the ages from 08 to 12 years, but to varying 
degrees. Table 1 shows that the length and weight of 
males more than females only in the category of 07 
years it is observed contrary to the measured seen 
together as the length of the larger females than in 
males in the category of 09 years. Both height and 
weight are proportionate directly proportional to the 
age. As in previous studies, it was found that the most 
important correlates of the amount of error were the 
actual measurements of height and weight. An inter-
esting finding was that misreporting of both height and 
weight in men was correlated with both aspects of 
body size, whereas for women, it was related mainly 
to the characteristic in question [10]. 
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Table 1 – The results of the boys–gils comparison in each age group (6–9 years) 

 
06 Years 07 Years 08 Years 09 Years 

Unit 
N X S N X S N X S N X S 

Boys 
Length 09 119.22 3.57 09 121.11 4.07 09 126.7 4.23 09 134.6 3.74 C m 

Weight 09 23.22 4.32 09 23.33 2.87 09 26.33 1.93 09 31.11 2.52 kg 

Girls 
Length 06 117.33 4.17 06 122.5 4.96 06 125 5.29 06 135.1 6.46 C m 

Weight 06 20.66 1.36 06 23.83 5.91 06 22.66 3.44 06 29.33 3.88 kg 

Table 2 – The results of the boys–girls comparison in each age group (10-12 years) 

  
10 Years 11 Years 12 Years 

Unit 
N X S N X S N X S 

Boys 
Length 09 143.11 5.134 09 144.44 8.07 09 146.11 6.37 C m 

Weight 09 35 5.19 09 36.22 3.96 09 39.22 7.57 kg 

Girls 
Length 06 135.3 5.92 06 137.5 4.92 06 144.66 2.50 C m 

Weight 06 29 4.85 06 34.5 3.61 06 38.5 5.50 kg 

Figure 1. Card-style measurements 
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Table 2 represents the components (blocks) of 
the body and measuring blocks physical sample to 
examine the muscle mass that represents the bulk of 
the total weight of the body, reaching 9.08 kg in the 
category of 06 years males to ascend by 9.99 kg 
when class is 07 years down to 9.73 kg in class of 08 
years, increases bone mass at the expense of muscle 
mass where there is a significant growth in total bone 
begins to escalate to up to 14.35. 

In the category of 11–12 years it reached 
06.44 kg – 06.78 kg, respectively, and this confirms 
the rapid growth of the mass bone of the child at this 
stage which falls within the changes that occur where 
the body is in the process are the bones after they soft 
becomes solid and strong. This explains the increase 
in bone mass and at this stage we see that the physi-
cal proportions moderate and become close similari-
ties at the stage where related parties and increasing 
muscle growth and bone formation are stronger than 
ever before. Studies were continued until the end of 
puberty in the examined children because the period 
of puberty is the time of accelerated growth of skeletal 
muscles and final establishment of the somatotype 
[11].  

The study provides the first descriptive account to 
the somatotype component in children between 6 and 
10 years of age from urban and non-urban areas of 
L'Aquila and its province (Central Italy). Beside the 
analysis of the difference between these sub-groups 
our aim was to study the variations of somatotype 
components during growth, differences in somatotype 
between children from urban and non-urban environ-
ments, valued by t-test were not particularly apprecia-
ble [12].  

Girls and boys from Sonora and Veracruz did not 
differ in height, weight and the BMI. Mean heights are 
at (girls) or below (boys) the 
medians of the USA growth 
charts, while mean weights 
are at (boys) or just below 
(girls) the 75th percentiles 
at most ages [13]. 

Our approach involves 
the use of an instrument for 
measuring body proportion-
ality for the purpose of com-
paring growth of segments 
to body dimensions. The 
objective of this descriptive 
transversal study is to as-
sess physical growth 
through body proportionality 
of school children, aged 6 
to 12 years, living at the 
same place. 

Table 3 represents the components of the physi-
cal patterns of sample, the Rate of obesity in males is 
estimated at 0.5 at the age of 06 years, to climb and 
settle at the value of 01 and then nailed to board 
squads 0.5 to 1.5 at the age of 11 and 12 years old. In 
females, obesity rate have 0.5 at the age of 06 years 
to ascend to the value of 01 at the age of 07 years 
and then fall at the age of 08 years to continue to 
climb after that at the age of 09 years. The value of 
obesity at the age of 01, 10 and 11 years, then rose to 
1.5 at the age of 12 years. We should note that the 
value of the table obesity sandwiched between [0.5 – 
1.5] in males and females, indicating boiling lack of 
differences between them in fat or fat mass and this is 
due to the non-appearance of the sexual differences 
between them. 

Published data regarding prevalence of over-
weight and obesity among children aged 6–12 years 
in Tanzania is scarce. This study was therefore con-
ducted to determine the prevalence of overweight and 
obesity among children aged 6–12 years in Dodoma 
and Kinondoni Municipalities in Tanzania [14]. both 
boys and girls aged 10–12 years had significantly 
higher average body fat mass than their younger 
counterparts aged 6–9 years.  

This could be due to the facts that, majority of 
children aged 10–12 years were at pre-adolescent/
adolescent stage. This is the stage when children at-
tain a rapid growth spurt, characterized by rapid linear 
growth and deposition of fat mass. Boys tend to de-
posit more fat free mass than fat mass while girls tend 
to deposit more fat mass than fat free mass. In this 
stage also, many children start getting concerned 
about their own body images/shapes and often adopt 
unhealthy food choices and meal practices. Children 
in this age group, especially girls, tend to skip meals, 

Table 3 – The components (blocks) the body of the research sample 

  Age Weight 
Kg 

Bone 
Mass % Fat 

Mass % Muscle 
Mass % 

Boys 06 Years 23.22 3.78 16.28 01.72 07.44 9.08 39.12 

07 Years 23.33 3.84 16.48 01.77 07.62 9.99 42.83 

08 Years 26.33 4.32 16.43 01.98 07.51 9.73 36.97 

09 Years 31.11 5.42 17.42 02.60 08.35 11.92 38.32 

10 Years 35.00 5.97 17.08 03.04 08.70 12.70 36.30 

11 Years 36.22 6.44 17.78 03.07 08.48 14.54 40.15 

12 Years 39.22 6.78 17.30 04.13 10.53 14.35 36.59 

Girls 06 Years 20.66 3.58 17.34 01.72 08.70 09.68 46.84 

07 Years 23.83 3.62 15.21 01.81 08.48 0895 37.56 

08 Years 22.66 3.95 17.46 01.72 10.53 09.74 43.00 

09 Years 29.33 4.38 14.95 03.23 08.37 12.00 40.93 

10 Years 29.00 4.99 17.22 02.73 07.60 12.85 44.34 

11 Years 34.50 5.29 15.35 02.73 07.62 13.13 38.07 

12 Years 38.50 5.07 13.18 03.80 11.03 14.19 36.85 
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eat very little food and snack on high fat, high sugar 
foods/drinks [15].  

Table 4 shows that muscle in males rate esti-
mated 04 at the age of 06 years and 07 years while in 
class 08 years reached 4.15 to settle between [4.85 -
4.65] until the age of 12 years. 

Rate thinness in males 02 at the age of 06 years 
to climb down to 03 at the age of 08 years and then 
come down to 2.5 at the age of 09 years to settle at 
3.5 at the age of 10 and 11 years and then fall at 03 at 
the age of 12 years.  

The females rate was slim 2.5 at the age of 06 
years to climb down to 3.5 at the age of 09 and 10 
years to fall when the value of 2.5 at the age of 11 
years, then climb again to 03 at the age of 12 years. 

Here we see that thinness limited component be-
tween 02 and 04 when the sexes. Having analyzed 
the results recorded in Table 3 we concluded that the 
dominant pattern at both boys and girls for all ages is 
muscular slim and is evidence of the control of muscle 
mass at this age. 

Figures 1, 2, 3 represent summary of the study to 
determine the sample patterns and distribution pat-
terns of objects on the card style. 

Thinness is one of the biggest problems of chil-
dren in our sample. Children in growing age need 
more varied nutrient to reach their full growth poten-
tial. Any obstruction during this stage leads to im-
paired physical and mental growth children of age 
range from 6–12. The recent study stated that under 
nutrition was better assessed as thinness (low body 
mass index for age) than as wasting (low weight for 
height) [16]. 

Table 4 – Identify the types of objects to sample 

  Age 

Compo-
nent of 
Thin-
ness 

Com-
ponent 
of Mus-

cle 

Compo-
nent of 
obesity 

style 

Boys 

06 Years 2.00 4.00 0.50 Muscular slim 

07 Years 2.50 4.00 1.00 Muscular slim 

08 Years 3.00 4.15 1.00 Muscular slim 

09 Years 2.50 4.65 1.00 Muscular slim 

10 Years 3.50 4.65 1.00 Muscular slim 

11 Years 3.50 4.85 1.50 Muscular slim 

12 Years 3.00 4.65 1.50 Muscular slim 

Girls 

06 Years 2.50 4.00 0.50 Muscular slim 

07 Years 2.50 4.00 1.00 Muscular slim 

08 Years 3.00 4.00 0.50 Muscular slim 

09 Years 3.50 4.37 1.50 Muscular slim 

10 Years 3.50 5.00 1.00 Muscular slim 

11 Years 2.50 5.37 1.00 Muscular slim 

12 Years 3.00 4.25 1.50 Muscular slim 

Figure 1. Distribution of body on the card style 

Figure 2. Distribution of gird on the card style 

Figure 3. Distribution patterns (body and gird)  
on the style card 
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Conclusions. The results obtained in different 
measurements of conducted anthropometry research 
sample included 105 people of the age group (06–12 
years old). After the study, researchers found the fol-
lowing conclusions:  
1. The dominant pattern in the age group (06–12 

years old) is a muscular slim. 
2. There is no difference between males and females 

in the components of their style.  
3. The stand on the reality of physical construction 

anthropometry in children is the main face of the 

pedagogical educational efforts on the elementary 
school level where they are through the diagnosis 
and evaluation of the child's condition. 
Prospects for further research. The results ob-

tained are considered partial to a simple but encour-
aging sample to further expand the sample to other 
communities, from different geographical areas and 
under the influence of different feeding environments 
to obtain wider results and other factors that affect the 
results. 

 

References  
1. Rebato E, Salces I, Rosique J, Susanne C. La ressemblance familiale du somatotype pendant la croissance. Antropo. 

2002; 2: 17–24. 

2. Carter JEL, Heath BH. Somatotyping. Development and Applications. Cambridge: Cambridge University Press; 1990. 
503 p. 

3. Bale P, Colley E, Mayhew JL, Piper FC, Ware JS. Anthropometric and somatotype variables related to strength in 
American football players. J Sports Med Phys Fitness. 1994; 34(4): 383–9. PMID: 7643584 

4. Rebato E, Rosique J, Gonzalez Apraiz A. Somatotypes of 14–19 years old urban boys and girls from Bilbao (Basque 
Country). Anthropol Anz. 1996; 54: 135–47. PMID: 8767725 

5. Relationship Between Somatotype and Age at Menarche Among Adolescent Girls in Yogyakarta Province, Indonesia. 
Pakistan Journal of Nutrition. 2017; 16(5): 351-8. DOI: 10.3923/pjn.2017.351.358 

6. Ryan-Stewart H, Faulkner J, Jobson S. The influence of somatotype on anaerobic performance. PLoS One. 2018; 13
(5): e 0197761. PMID: 29787610. PMCID: PMC5963773. doi: 10.1371/journal.pone.0197761 

7. Suchomel JT, Sands AW, McNeal JR. Comparison of Static, Counter movement, and Drop Jumps of the Upper and 
Lower Extremitie s in U.S. Junior National Team Male Gimnasts. Science of Gymnastics Journal. 2016; 8(1): 15–30. 

8. Hassanein MS. Atlas classification and characterization of patterns of objects first edition. Cairo; 1998. P. 210, 219, 
220, 223. 

9. Hassanein MS. Patterns of objects athletes of both sexes. House edition of the Arab Thought. 1995; 11: 113. 

10. Palta M, Prineas RJ, Berman R, Hannan P. Comparison of self-reported and measured height and weight. Am J Epi-
demiol. 1982; 115(2): 223–30. PMID: 7058781. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a113294 

11. Kornienko IA, Son’kin VD, Tambovtseva RV, Panasyuk TV. Development of the Energetics of Muscular Exercise with 
Age: Summary of a 30-Year Study: IV. The Development of the Energetics of Skeletal Muscles Depending on the 
Somatotype. Human Physiology, 2007; 33(6): 742–6. DOI: 10.1134/S0362119707060126 

12. Tosseli S, Gruppioni G. Study of somatotype in italien children aged 6 to 10 years. International Journal of Anthropol-
ogy. 1999; 14(2.3): 135-46. doi: 10.1007/BF02443893 

13. Peña Reyes ME, Cárdenas Barahona EE, Cahuich MB, Barragán A, Malina RM. Growth status of children 6-12 years 
from two different geographic regions of Mexico. Ann Hum Biol. 2009 Nov-Dec; 36(6): 756-69. PMID: 19852675. DOI: 
10.3109/03014460903154064 

14. Mosha TCE, Fungo S. Prevalence of overweight and obesity among children aged 6‑12 years in Dodoma and Kinon-
doni Municipalities, Tanzania. Tanzania Journal of Health Research. 2010; 12(1): 6-16. PMID: 20737824. doi: 
10.4314/thrb.v12i1.56202 

15. Cresswell J. Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches. New Delhi: SAGE Publication, Thousands 
Oaks; 1994. 228 p. 

16. Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: 
international survey. BMJ. 2007; 335: 194-8. doi: 10.1136/bmj.39238.399444.55 

 
УДК 611.9-057.874:572.087](651-15) 
СОМАТОТИП 6–12-РІЧНИХ ДІТЕЙ, КОТРІ НАВЧАЮТЬСЯ  
У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ АЛЖИРУ  
Бегалія Мохамед, Насер Абделькадер, Буфаден Отмане, Белгріссі Абдельхамід 
Резюме. В сучасній теорії і практиці фізичного виховання одним із важливих методів аналізу рівня 

дитячого розвитку є визначення соматотипу. Цей метод дозволяє достатньо якісно визначати важливі 
морфологічні характеристики і відповідно дає інформацію щодо моторних можливостей досліджуваних. 
Важливим з точки зору розвитку організму може бути встановлення змін, які відбуваються в процесі бурх-
ливого зростання дитячого організму, зокрема в період з 6 до 12 років.  
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Мета дослідження: проаналізувати еволюцію соматотипу протягом зростання дітей від 6 до 12 років.  
Методи та методологія. В основі методів дослідження було антропометричне вимірювання. У дослі-

джені прийняли участь 105 дітей: 42 хлопця і 63 дівчини віком 6–12 років, які навчаються в початковій школі 
міста Тахар Джеллул (західний регіон Алжиру). Для обох статевих груп навчання здійснювалося окремо.  

Результати. Було виявлено, що характерними особливостями соматотипу для обох досліджуваних 
груп різного віку були невисока вага, відповідно низький вміст жирового та м’язового компоненту. В дослі-
джені не виявлено суттєвих відмінностей між групами дівчат та хлопців за вказаними показниками. Рухи 
хлопчиків, що навчаються у початкових школах Алжиру при виконанні нескладних фізичних вправ харак-
теризувалися здебільшого важкістю і недостатньою координованістю, що є наслідком швидкого росту 
кісток і недостатнім розвитком м’язової маси у віці учасників дослідження. Для дівчат, своєю чергою, ана-
логічні рухи були менш складними, проте також спостерігалися складнощі з координованістю. Результати 
продемонстрували, що фактично немає статевих відмінностей і щодо жирової маси у досліджуваному 
віці. Спостерігалася також несуттєва різниця у пропорційності жирового і м’язового компоненту в групах 
дівчат і хлопців. Важливим у цьому віці залишається підбір адекватних рівню розвитку вправ. Це можуть 
бути засоби ігрового характеру, які не викликають відчуття монотонії. Проте, педагогу важливо правильно 
обирати їх обсяги та інтенсивність, щоб належним чином впливати на фізичний розвиток дитини.  

Висновки. Віковому періоду 6–12 років у дітей, що навчаються в початкових школах Алжиру власти-
вий переважно тип тілобудови, що характеризується невисоким вмістом жирового компоненту, тонкими 
м’язами та кістками. Це стосується як дівчат, так і хлопців. При цьому не спостерігається суттєвих розбіж-
ностей у компонентному складі тіла обох груп досліджуваних.  

Ключові слова: соматотип, школярі, вимірювання, зростання, антропометрія. 
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СОМАТОТИП 6–12-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ  
В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА АЛЖИРА 
Бегалия Мохамед, Насер Абделькадер, Буфаден Отмане, Белгрисси Абдельхамид 
Резюме. В современной теории и практике физического воспитания одним из важных методов ана-

лиза уровня детского развития является определение соматотипа. Этот метод позволяет достаточно 
качественно определять важные морфологические характеристики и соответственно дает информацию 
о моторных возможностях испытуемых. Важным с точки зрения развития организма может быть установ-
ление изменений, происходящих в процессе бурного роста детского организма, в частности в период с 6 
до 12 лет.  

Цель исследования: проанализировать эволюцию соматотипа на протяжении роста детей от 6 до 12 
лет.  

Методы и методология. В основе методов исследования были антропометрические измерения. В 
исследовании приняли участие 105 детей: 42 мальчика и 63 девушки в возрасте 6–12 лет, обучающихся 
в начальной школе города Тахар Джеллул (западный регион Алжира). Для обеих групп обучение осуще-
ствлялось отдельно.  

Результаты. Установлено, что характерными особенностями соматотипа для обеих исследуемых 
групп разного возраста были невысокая вес, соответственно низкое содержание жирового и мышечного 
компонента. В исследовании не обнаружено существенных различий между группами девушек и парней по 
указанным показателям. Движения мальчиков, обучающихся в начальных школах Алжира, при выполне-
нии несложных физических упражнений характеризовались в основном тяжестью и недостаточной скоор-
динированностью, что является следствием быстрого роста костей и развитием мышечной массы в воз-
расте участников исследования. Для девушек, в свою очередь, аналогичные движения были менее слож-
ными, однако также наблюдались сложности с скоординированностью. Результаты показали, что практиче-
ски нет половых различий и по жировой массе в исследуемом возрасте. Наблюдалась также несуществен-
ная разница в пропорциональности жирового и мышечного компонента в группах девушек и парней. Важ-
ным в этом возрасте остается подбор адекватных уровню развития упражнений. Это могут быть средства 
игрового характера, которые не вызывают ощущения монотонии. Однако педагогу важно правильно выби-
рать их объемы и интенсивность, чтобы должным образом влиять на физическое развитие ребенка.  

Выводы. Возрастному периоду 6–12 лет у детей, обучающихся в начальных школах Алжира, присущ 
преимущественно тип телосложения, характеризующийся низким содержанием жирового компонента, 
тонкими мышцами и костями. Это касается как девушек, так и парней. При этом не наблюдается сущест-
венных различий в компонентном составе тела обеих групп испытуемых. 

Ключевые слова: соматотип, школьники, измерения, рост, антропометрия.  
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The article presents the research results deter-
mining the impact of dance and power training on the 
dynamics of bioimpedansometry (body composition) 
indices in women aged 18–21 years during 3 months. 

At the beginning of the study, participants were 
divided into two groups: control group members used 
mainly dance fitness elements during the training; 
experimental group participants used programs of 
power fitness training, comprising mainly exercises on 
simulators. 

The dynamics of the studied parameters were 
monitored using the non-invasive bioimpedance 
method. In the course of the research it was found out 
that the parameters of body composition of the sur-
veyed contingent, fixed during each month of training 
showed a more pronounced tendency to change 
among the representatives of the control group. Thus, 
the indices of fat body mass in the control group de-
creased during 3 months of training in dance fitness 
by almost 8.0% (p <0.05) compared to the basal data. 

At the same time, the experimental group repre-
sentatives decreased the index by only 4.9% (p <0.05) 
for the same period of time This fact allows us to as-
sume that it is dance fitness physical activities that 
contribute to significant energy expenditure in the 
body of women at this age and lead to similar 
changes in body fat level. 

At the same time, the indices of active body mass 
showed an increase during 3 months of training, both 
in the control group representatives and the experi-
mental group participants by 1.2% and 1.6%, respec-
tively, compared with the basal data, which indicates 
positive processes of their adaptation. 

However, despite the significant external dynam-
ics of the most controlled body composition indices in 
the examined contingent revealed during the re-
search, especially during dance fitness, there is a 
question of determining which body reactions 
(adaptation or compensatory) have stimulated these 
changes in women of this age and which processes 
will be going on after using these types of muscular 
activity further. 

Keywords: dance and power fitness, physical 
load, women aged 18–21 years, bioimpedansometry, 
adaptation changes. 

 
Research relation to the plans, programs and 

department themes. The article is a fragment of the 
planned scientific work "Development and implemen-
tation of innovative technologies and correction of the 
functional state of a human in conditions of physical 
load in sports and rehabilitation", (State registration 
number 0117U007145). 

Introduction. The modern system of fitness in-
dustry, despite the great diversity of existing species 
and classifications in the world, mainly consists of two 
main areas: wellness and professional [3, 7, 8]. One 
of the widespread variants of the wellness direction is 
using elements of dance and power fitness [1, 4, 9]. 
Each of these areas is quite different from the other 
not only in the structure of training, its volume and 
intensity, but also in the techniques of performing spe-
cialized exercises, etc. The main difference is in the 
effectiveness of solving certain tasks, taking into ac-
count the level of physical fitness of a person, his/her 
gender and age characteristics [2, 5]. 

The problem of finding effective mechanisms for 
increasing the level of the body functional state of 
young women by using various forms of physical ac-
tivity was addressed to not only by specialists in 
physical education [5, 11], but also by scientists in the 
fields of medicine and biology [8, 12, 13]. 

Researchers [5, 9] paid considerable attention to 
the study of peculiarities of influence of different in 
structure and orientation fitness training on the body 
of student youth, using this form of physical activity as 
an additional means during physical education 
classes. A number of works researched the influence 
of certain types of fitness (Pilates, aquafitness) on the 
body of mature women [3].  

However, in most cases, researchers determined 
the effectiveness of the impact of the proposed models 
of muscular activity on the organism of the surveyed 
contingent taking into account only the peculiarities of 
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Table 1 – Power and dance fitness programs used by the experimental group participants 

Structural 
components Power Fitness Training Program Dance Fitness Training Program 

A complex 
of means 

A set of basic and isolation exercises on simulators; 
exercise technique meets standard requirements in 
power fitness; no more than 2–3 muscle groups are 
involved in performing basic exercises 

A set of 20–25 exercises (basic steps) that are 
performed sequentially without stopping with a 
partial or full change of kinematic, dynamic and 
rhythmic characteristics of their elements 

Load  
parameters 

The total duration of the training is about 75–90 min-
utes; the working weight of the load is 35–50% of 1 
maximum exercise fullfilment; the duration of the set 
is about 90 s; rest between sets varies within 60 s; 
exercises are performed with full amplitude; 3–4 
sets per one exercise; 28–30 repetitions in a set; no 
more than 7–8 exercises during one training 

The total duration of the training is 60 minutes; 
each combination is made up of 32 rhythm counts 
and consists of 4 elements with 8 repetitions for 
each; the duration of one repetition is 3–4 seconds 

Correction 
mechanism 

The quantity of the projectile working mass changes 
(it is increased or decreased by 10-15%), the se-
quence and variability of using training exercises 
also change. Exercise speed and amplitude are 
rarely changed 

The technique of performing exercises changes 
due to the amplitude and position of the body in 
space; change in intensity due to the rhythm of 
performance; the level of performing exercise in-
creases and exercise variability constantly 
changes, too 

the anthropometry indices dynamics and features of 
the cardiovascular system parameters [4, 5, 12]. At 
the same time, there were no studies on the nature of 
changes in the level of bioimpedansometry indices in 
women aged 18–21 years, especially in the conditions 
of long-term using opposite in structure types of fit-
ness training, involving sufficiently different systems of 
energy supply, mechanisms of control and correction 
of intensity and volume of loads [7, 8, 10, 12]. 

The purpose of this study was to determine the 
peculiarities of the dynamics of body composition in 
women aged 18–21 years using training programs in 
dance and power fitness. 

Material and methods. 50 practically healthy 
women from 18 to 21, who were not previously sys-
tematically engaged in power and dance fitness, were 
surveyed. Considering the purpose and objectives of 
the study, we formed two research groups from this 
contingent: the control and experimental. 

The control group representatives used univer-
sally recognized dance fitness training program [4] 
during 3 months of training. At the same time, the ex-
perimental group participants used the wide spread 
training program in power fitness for this age con-
structed by the leading experts in the field of muscular 
activity [6, 7] (Table 1). The trainings were held three 
times a week. 

All participants who took part in the studies had 
previously undergone a medical examination and 
comprehensive biochemical laboratory control (16 
indices). The results of medical examination showed 
that they had no medical contraindications for partici-
pation in the studies. 

The dynamics of the studied indices of bioim-
pedansometry (indices of body composition) were 
measured at the beginning of the study and during 

three months of systematic fitness training with a con-
trol interval of one month. To evaluate the above indi-
ces we used bioimpedance analyzer, a diagnostic 
computer-hardware-software-complex КМ-АР-01 pro-
duced by "Diamond- AST" (body composition ana-
lyzer) (VYUSK. 941118.001 PE) [1]. 

Statistical analysis of the study results was per-
formed using the IBM *SPSS* Statistics 22 package. 
The arithmetic mean and the error of the mean were 
determined. To check the validity of the difference we 
used non-parametric criteria (Wilcoxon test). 

Results and discussion. In the course of study-
ing the peculiarities of the dynamics of the body com-
position indices of the control and experimental 
groups participants in the given conditions of muscular 
activity, we noticed certain tendencies to change of 
the controlled indices of bioimpedansometry, which 
are graphically presented in Fig. 1–4. 

Figure 1 presents the results of changes in the 
index of fat body mass (FBM,%) in females of the ex-
amined groups during 3 months of the study in differ-
ent conditions of physical activity. It was found out 
that, despite the virtually identical anthropometric pa-
rameters of the representatives of both groups, the 
initial values of the body fat index of the control group 
participants were 3.0% higher than those of their op-
ponents. 

The analysis of the results showed that after the 
first month of training the body fat index decreased by 
1.7% (p <0.05) in the control group compared to the 
basal data. However, women of the experimental 
group did not show such changes. On the other hand, 
after the second month of training, we detected a 
0.7% decrease in the experimental group who used a 
power training program. We did not observe changes 
in the control group representatives who took up 
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dance fitness training program. After the third month 
of research, there was a slight decrease in the control 
index in participants of both groups. 

Thus, the obtained results indicated that, despite 
the significant difference between the training pro-
grams used by the participants of the surveyed groups 
during 3 months of training, the body fat mass index 
showed a more pronounced tendency (almost 2 
times) to decrease in the control group representa-
tives who used dance fitness program in muscular 
activity. 

Figure 2 presents the results of changing the pa-
rameters of fat-free body mass (FFBM, kg) (the part of 
body weight that includes everything that is not fat: 
muscles, all internal organs, bones, nerve cells, all 
fluids that are in the body [1, 3]) in the participants of 

the study. Despite virtually identical anthropometric 
parameters of the representatives of both surveyed 
groups, we detected a significant discrepancy be-
tween the controlled indices among the participants at 
the beginning of the experiment. Thus, the index of fat
-free body mass fixed in the control group was by 
10.6% (p <0.05) higher than in the experimental group 
representatives. 

At the same time, the analysis of the research 
results showed that the fat-free body mass index prac-
tically did not change in the control group (dance fit-
ness program) and the experimental group (power 
fitness program) representatives during three months 
of the studies. 

Figure 3 presents the results of controlling the 
dynamics of the active body mass index (ABM,%) of 
the surveyed contingent during 3 months of study. 

Analysis of the study results indicated that the 
basal level of active cell body mass in the representa-
tives of both groups, fixed at the beginning of the ex-
periment, had a difference (1.7%), despite almost 
identical anthropometric parameters. 

Analysis of the obtained results showed that after 
the 1st month of training, the ABM increased both in 
the control and experimental groups compared to the 
basal data. After the 2nd month of training, we traced a 
decrease by 0.6% in the control group, who used the 
dance fitness training program. Among the represen-
tatives of the experimental group, no corresponding 
changes were observed in the conditions of power 
training. After the 3rd month of research, we saw a 
slight increase in the control index in participants of 
both groups. 

Conclusions 
1. The research proved that the fat body mass indices 

decreased in the control group during 3 months of 
dancing fitness by almost 8.0% (p <0.05) compared 

Fig. 1. Dynamics of the fat body mass indices (FBM, %)  
in participants of both groups during all stages of the study, 

n = 50 

Fig. 2. Dynamics of the fat-free body mass indices  
(FFBM, %) in participants of both groups during all stages  

of the study, n = 50 

Fig. 3. Dynamics of the active body mass indices (ABM, %) 
in participants of both groups during all stages of the study, 

n = 50 
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to the basal data. At the same time, the experimen-
tal group representatives decreased the same index 
by only 4.9% (p <0.05) during the same period of 
time. This fact allows us to assume that it is the 
dance fitness physical activities that contribute to 
considerable energy expenditure in the body of 
women of this age and lead to similar changes in fat 
body mass levels. 

2. The studied indices of the body composition in the 
surveyed contingent showed different direction dy-
namics depending on the peculiarities of the train-
ing process and parameters of the volume and in-
tensity of power loads. Indices of bioimpedansome-
try can be used as informative criteria for assessing 
adaptive changes in the body of women in the proc-
ess of systematic fitness, regardless of its varieties. 
Prospects for further research. Modern situa-

tion requires using more informative comprehensive 
methods of diagnosis for identification of adaptive 

changes in the body of people of different ages and 
sex in the conditions of intensive muscular activity of 
different nature and orientation. The use of complex 
biochemical methods for the diagnosis of adaptive 
changes in the body of adolescents in the study of the 
impact of anaerobic loads will allow establishing the 
effectiveness of a particular model of muscle activity 
more clearly and will require additional complex stud-
ies.  

However, despite the significant external dynam-
ics of the most controlled body composition indices in 
the examined contingent revealed during the re-
search, especially during dance fitness, there is a 
question of determining which body reactions 
(adaptation or compensatory) have stimulated these 
changes in women of this age and which processes 
will be going on after using these types of muscular 
activity further. 
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УДК 796.412 
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ БІОІМПЕДАНСОМЕТРІЇ У ЖІНОК 18–21 РОКІВ  
ПІД ЧАС ДОВГОТРИВАЛИХ ЗАНЯТЬ ТАНЦЮВАЛЬНИМ ТА СИЛОВИМ ФІТНЕСОМ 
Боднар А. І. 
Резюме. В статті представлено результати дослідження щодо визначення впливу занять танцюваль-

ним та силовим фітнесом на динаміку показників біоімпедансометрії (складу тіла) жінок 18–21 років про-
тягом 3 місяців.  

На початку досліджень, учасники були поділені на дві групи: представники контрольної групи під час 
тренувань застосовували переважно елементи танцювального фітнесу; особи експериментальної групи – 
застосовували програми тренувальних занять з силового фітнесу в основі якої переважно застосовува-
лись вправи на тренажерах. 

Динаміку досліджуваних показників контролювали за допомогою неінвазійного методу біоімпедансо-
метрії. В процесі досліджень було встановлено, що параметри складу тіла обстеженого контингенту, фік-
совані протягом кожного місяцю занять демонструють більш виражене тенденцію до змін саме серед 
представників контрольної групи. Так, саме у осіб контрольної групи показники жирової маси тіла змен-
шились протягом 3 місяців занять танцювальним фітнесом майже на 8,0% (р<0,05) порівняно з вихідними 
даними. При цьому, за аналогічний проміжок часу, у представників експериментальної групи досліджува-
ний показник зменшився лише на 4,9% (р<0,05). Даний факт дозволяє припустити, що саме фізичні на-
вантаження, які використовуються під час занять танцювальним фітнесом сприяють значним енергозат-
ратам в організмі жінок даного віку та призводять до подібних змін рівня жирової маси тіла.  

В той же час, показники активної маси тіла демонструють зростання протягом 3 місяців досліджень як 
серед представників контрольної групи на 1,2% та і учасників експериментальної на 1,6% порівняно з 
вихідними даними, що свідчить про позитивні процеси адаптації. 

Однак, незважаючи на виявлену в процесі досліджень суттєву зовнішню позитивну динаміку більшос-
ті контрольованих показників складу тіла обстеженого контингенту, особливо саме під час занять танцю-
вальним фітнесом, відкритим залишається питання щодо визначення за рахунок адаптаційних чи компен-
саторних реакцій в організмі жінок даного віку відбулися відповідні зміни, та які процеси будемо спостері-
гати при подальшому використанні даних різновидів м’язової діяльності.  

Ключові слова: танцювальний та силовий фітнес, фізичні навантаження, жінки 18–21 років, біоімпе-
дансометрія, адаптаційні зміни. 

 
УДК 796.412 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ  
У ЖЕНЩИН 18–21 ЛЕТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ  
И СИЛОВЫМ ФИТНЕСОМ 
Боднар А. И. 
Резюме. В статье представлены результаты исследования по определению влияния занятий танце-

вальным и силовым фитнесом на динамику показателей биоимпедансометрии (состава тела) женщин  
18–21 лет в течение 3 месяцев. 

В начале исследований, участники были разделены на две группы: представители контрольной груп-
пы во время тренировок применяли преимущественно элементы танцевального фитнеса; лица экспери-
ментальной группы - применяли программу тренировочных занятий по силовому фитнесу в основе кото-
рой преимущественно применялись упражнения на тренажерах. 

Динамику исследуемых показателей контролировали с помощью неинвазивного метода биоимпедан-
сометрии. В процессе исследований было установлено, что параметры состава тела обследованного 
контингента, фиксированные в течение каждого месяца занятий, демонстрируют более выраженное  
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тенденцию к изменениям именно среди представителей контрольной группы. Да, именно у лиц контроль-
ной группы показатели жировой массы тела уменьшились в течение 3 месяцев занятий танцевальным 
фитнесом почти на 8,0% (р <0,05) по сравнению с исходными данными. При этом, за аналогичный про-
межуток времени, у представителей экспериментальной группы исследуемый показатель уменьшился 
лишь на 4,9% (р <0,05). Данный фак позволяет нам предположить, что именно физические нагрузки, ко-
торые используются во время занятий танцевальным фитнесом способствуют значительным энергоза-
трат в организме женщин данного возраста и приводят к подобным изменениям уровня жировой массы 
тела. 

В то же время, показатели активной массы тела демонстрируют рост в течение 3 месяцев исследо-
ваний как среди представителей контрольной группы на 1,2% и участников экспериментальной на 1,6% 
по сравнению с исходными данными, что свидетельствует о позитивных процессах адаптации. 

Однако, несмотря на обнаруженную в процессе исследований существенную внешнюю положитель-
ную динамику большинства контролируемых показателей состава тела обследованного контингента, 
особенно именно во время занятий танцевальным фитнесом, открытым остается вопрос об определении 
за счет адаптационных или компенсаторных реакций в организме женщин данного возраста состоялись 
соответствующие изменения, и которые процессы будем наблюдать при дальнейшем использовании 
данных разновидностей мышечной деятельности. 

Ключевые слова: танцевальный и силовой фитнес, физические нагрузки, женщины 18–21 лет, био-
импедансометрия, адаптационные изменения. 
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Показатели кислотно-основного состояния – 
одни из самых выразительных, жестко гомеостази-
рованных параметров внутренней среды организ-
ма, и их изменения при мышечной деятельности 
позволяют судить о метаболическом ответе орга-
низма, а также являются объективными критерия-
ми физической и функциональной подготовленно-
сти спортсмена. Были изучены показатели кислот-
но-основного состояния крови (рН, степень насы-
щения крови кислородом (рО2) и углекислым газом 
(рСО2), избыток/дефицит буферных оснований 
(ВЕ), содержание бикарбоната (НСО3-), общий би-
карбонат (tСО2)), а также их взаимосвязь с пара-
метрами биохимического гомеостаза (регуляторы 
метаболизма, показатели белкового, углеводного, 
липидного, минерального обменов) и состоянием 
сердечно-сосудистой системы у представителей 
единоборств, циклических, сложно-координа-
ционных видов спорта в состоянии покоя. Показа-
но, что среднегрупповые показатели рН венозной 
крови 95,2% обследованных спортсменов находи-
лись в рамках референтных значений. У спортсме-
нов, которые специализируются в художественной 
гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, плава-
нии, велосипедном спорте и дзюдо выявлены из-
менениям характерные для респираторного ацидо-
за, компенсированного метаболическим алкалозом 
(- НСО3-, - ВЕ). Наибольшие значения средне-
групповых показателей ВЕ, НСО3-, tСО2 отмечены у 
пловцов (14,12±4,78 ммоль×л -1, 41,48± 
±4,72 ммоль×л-1, 43,27±3,84 ммоль×л-1) и велосипе-
дистов (9,28±1,92 ммоль×л-1, 36,74±1,81 ммоль×л-1, 
38,55±1,84 ммоль×л-1, соответственно), что свиде-
тельствует о высокой мощности буферных систем 
организма. Отмечена ассоциация значений ВЕ и 
НСО3- с индексом повреждения мышечной ткани у 
спортсменов, специализирующихся в плавании. 
Полученные данные могут быть использованы при 
планировании профилактических мероприятий, 
для индивидуального построения тренировочного 

процесса с целью развития буферных резервов 
крови, а также для своевременной диагностики 
нарушений кислотно-основного состояния в орга-
низме спортсмена. 

Ключевые слова: спорт, механизмы энерго-
обеспечения, кислотно-основное состояние, био-
химический гомеостаз, электрокардиография. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполнена в соответст-
вии с НИР «Молекулярно-генетические особенно-
сти адаптации сердечно-сосудистой системы к 
интенсивным физическим нагрузкам», № гос. реги-
страции 0117U002383.  

Введение. В практике спортивной медицины 
контроль эффективности тренировочного процес-
са осуществляется на основе оценки комплекса 
параметров, среди которых важная роль принад-
лежит показателям кислотно-основного состояния 
(КОС). Эти показатели являются одними из самых 
выразительных, жестко гомеостазированных пара-
метров внутренней среды организма, и их измене-
ния при мышечной деятельности с различным ме-
ханизмом энергообеспечения позволяют судить не 
только о метаболическом ответе организма, но и 
используются для оценки функционального со-
стояния сердечно-сосудистой, дыхательной, выде-
лительной систем, уровня энергообеспечения мы-
шечной деятельности, адаптации к спортивной 
нагрузке, то есть являются объективными крите-
риями физической и функциональной подготов-
ленности спортсмена [9, 10]. При систематических 
занятиях спортом в организме отмечаются сущест-
венные биохимические изменения, в том числе, и 
КОС в крови и тканях, позволяющие спортсменам 
развивать положительные адаптивные и компенса-
торные механизмы при выполнении физической 
работы [19]. Известно, что накапливаясь в биологи-
ческих жидкостях организма в результате активного 
сокращения мышц при недостаточном содержании 
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кислорода, молочная кислота (в виде лактата) 
сдвигает КОС в кислую сторону, что сопровожда-
ется снижением концентрации бикарбонатных 
ионов и усилением функционирования респира-
торной системы, в результате чего многие фер-
ментативные системы перестают функциониро-
вать [1, 10]. Потому в практике спорта большое 
значение имеет жесткий контроль параметров 
кислотно-основного состояния крови, обладаю-
щих большой диагностической информативно-
стью и определяющих процессы адаптации орга-
низма спортсмена к интенсивным тренировкам  
[4, 17]. 

Причинами нарушения кислотно-основного 
состояния и ионного равновесия в организме при 
физической нагрузке могут быть длительная ра-
бота в гликолитическом анаэробном режиме, 
спортивная функциональная анемия, а также 
иные виды анемии, перечисленные в МКБ-10 и 
встречающиеся у спортсменов (железо-, фолиево- 
и В12-дефицитная), недостаток бикарбоната, что 
приводит к изменению буферной емкости крови, 
накоплению молочной кислоты, ацидозу, сниже-
нию физической работоспособности [10]. 

Изучение и систематизация сведений о пока-
зателях КОС крови у спортсменов в условиях мы-
шечной деятельности достаточно представлены в 
литературе [27, 32, 33, 37–39], однако влияние 
предшествующих тренировок на параметры КОС 
в условиях относительного мышечного покоя яв-
ляется вопросом дискуссионного характера. Из-
вестно, что сдвиги КОС крови зависят не только 
от степени тренированности и выполненной на-
грузки, но и от исходного состояния этих показа-
телей [10]. Исследования уровня функционирова-
ния различных органов и систем организма в со-
стоянии покоя после перенесенной мышечной 
работы позволяют судить об активности восста-
новительных процессов, а также дают возмож-
ность оценить степень их напряжения при предъ-
явлении минимально возможных требований, оха-
рактеризовать физиологические резервы организ-
ма при максимальных напряжениях и в условиях 
покоя. Знание четких границ референтных 
(спортивная норма) или исходных значений функ-
циональных показателей спортсменов является 
также важным критерием донозологической диаг-
ностики возможных отклонений в состоянии здо-
ровья. Поэтому актуальными представляются 
наблюдения за показателями КОС крови спорт-
сменов в состоянии покоя, которые будут отра-
жать особенности их текущего функционального 
статуса, что позволит объективно оценить и кон-
тролировать процессы адаптации организма к 
мышечной деятельности [9].  

Цель работы – изучение кислотно-основных 
показателей крови, а также их взаимосвязь с па-
раметрами биохимического гомеостаза и состоя-
нием сердечно-сосудистой системы у представи-
телей различных видов спорта в состоянии покоя. 

Материал и методы исследования. В иссле-
дованиях приняли участие 78 квалифицирован-
ных спортсменов ‒ членов национальных сбор-
ных команд Украины. Из них 42 – представители 
циклических видов спорта (велосипедный спорт; 
гребля на байдарках и каноэ; плавание, средний 
возраст 23,5 ± 3,4 лет); 26 представителей слож-
но-координационных видов спорта (художествен-
ная гимнастика, прыжки в воду; средний возраст 
25,5 ± 5,6 лет) и 10 спортсменов, специализирую-
шихся в единоборствах (дзюдо; средний возраст 
25,8 ± 2,9 лет). 

Кровь для исследований брали утром нато-
щак из локтевой вены в состоянии относительно-
го мышечного покоя без предварительной физи-
ческой загрузки, после дня отдыха после послед-
него тренировочного занятия. На момент обсле-
дований спортсмены не имели проявлений ост-
рых заболеваний и травм, не предъявляли субъ-
ективных жалоб. С участниками подписывали 
«Информированное согласие», которым подтвер-
ждалась добровольное участие в обследовании 
после ознакомления с особенностями его прове-
дения (приказ МОЗ Украины № 690 от 23.09.2009 
с изменениями, внесенными приказом МОЗ 
№ 523 от 12.07.2012). 

Исследование показателей кислотно-
основного состояния венозной крови осуществля-
ли с помощью анализатора газов и электролитов 
крови "Osmetech OPTI CCA" (OptiMedical Inc., 
США) с использованием для каждого образца кро-
ви одноразовых измерительных кассет и кон-
трольных кассет того же производителя. При этом 
оценивали значение рН, степень насыщенности 
крови кислородом (рО2) и углекислым газом 
(рСО2), избыток/дефицит буферных оснований 
(ВЕ), содержание бикарбоната (НСО3-), общий 
бикарбонат (tСО2 – суммарная концентрация би-
карбонатов и угольной кислоты). Пробы крови 
анализировали непосредственно после забора, 
время между взятием крови и анализом не превы-
шало 60 с. Для сравнения исследования КОС про-
ведены у сходных по возрасту практически здоро-
вых доноров, активно не занимающихся спортом 
(контрольная группа, n=10). 

Электрокардиографическое исследование 
(ЭКГ) проводили в состоянии относительного по-
коя, использовали полифункциональный диагно-
стический комплекс «КардиоПлюс» («Метекол», 
Украина) при скорости движения бумаги 50 мм×с-1. 
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При анализе параметров биоэлектрической актив-
ности сердца применяли Европейские рекоменда-
ции, разработанные для интерпретации электро-
кардиограммы у спортсменов [28]. 

В сыворотке крови определяли показатели 
активности регуляторов метаболизма: активность 
таких маркерных ферментов как общая креатин-
киназа (КФК), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
аланинаминотрансфераза (АЛТ); показатель бел-
кового обмена (мочевина), показатель углеводно-
го обмена (глюкоза), показатели липидного обме-
на (общий холестерин, триацилглицеролы), пока-
затели минерального обмена (магний, фосфор 
неорганический, натрий, калий) с помощью полу-
автоматического биохимического анализатора 
«Hymalyzer 3000» (Human Ltd., Германия) с ис-
пользованием аутентичных стандартных диагно-
стических и контрольных материалов. Индекс по-
вреждения мышечной ткани (ИПМТ) рассчитыва-
ли как соотношение значений активности КФК и 
аспартатаминотрансферазы (КФК/АСТ). Для кон-
троля аналогичные исследования были проведе-
ны у 10 практически здоровых людей, не имею-
щих высокого уровня двигательной активности 
(доноры). 

Для оценки достоверности разницы при стати-
стическом анализе был использован F-критерий 
Фишера. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Проведенные исследования позволили уста-

новить следующее. Среднегрупповые показатели 
рН венозной крови спортсменов находились в 
рамках референтных значений (табл. 1). Исклю-
чение составили два пловца, у которых значения 
рН выходили за диапазон нормы и равнялись 7,55 
и 7,60, что свидетельствует о некомпенсирован-
ном алкалозе. 

Известно, что рН, или водородным показате-
лем, называют обратный десятичный логарифм 
концентрации ионов водовода. Постоянство рН 
как одного из системообразующих параметров 
гомеостаза обеспечивается благодаря буферным 
системам: бикарбонатной (главной внеклеточной 
буферной системой), гемоглобиновой, фосфат-
ной, а также белками сыворотки крови [10, 22]. 
Алкалоз характеризуется сдвигом соотношения 
кислот и оснований, при котором происходит уве-
личение абсолютного или относительного количе-
ства оснований и снижается концентрация водо-
родных ионов; некомпенсированными алкалозами 
называют состояния, когда изменяется общее 
количество и соотношение компонентов бикарбо-
натного буфера (Н2СО3 и NаНСО3), вследствие 
чего происходит сдвиг рН за пределы референт-
ных значений [16]. Одной из причин возникнове-
ния метаболического/негазового алкалоза (- рН, 
- НСО3-, - рСО2) [12], может быть состояние гипер-
капнии, которое возникает у представителей цик-
лических видов спорта (например, плавание) при 
выполнении интенсивной физической работы, 

Таблица 1 – Показатели КОС у представителей различных видов спорта  х ±S( )

Показатель рН РСО2, 
мм.рт.ст. 

РО2, 
мм.рт.ст. 

ВЕ, 
ммоль×л-1 

tСО2, 
ммоль×л-1 

НСО3
-, 

ммоль×л-1- 

Референтные 
значения  
(венозная кровь) 

7,32-7,47 42-52 30-50 от -2 до +3 23-53 25-28 

Сложно-координационные виды спорта 

Художественная 
гимнастика 
(n=14) 

7,41±0,03 51,6±3,41 28,3±3,43 5,83±3,17 33,49±3,34 32,12±3,34 

Прыжки в воду 
(n=12) 7,39±0,02 48,7±3,44 25,6±2,84 2,98±2,08 30,5±2,33 29,02±2,24 

Циклические виды спорта 

Гребля  
на байдарках  
и каноэ (n=18) 

7,38±0,03 53,8±3,97 24,78±4,35 4,67±2,81 33,02±3,56 31,47±3,37 

Плавание (n=12) 7,46±0,06 58,5±3,37 32,08±4,19 14,12±4,78* 43,27±3,84 41,48±4,72 

Велоспорт (n=12) 7,41±0,04 59,5±2,41 27,83±3,06 9,28±1,92* 38,55±1,84 36,74±1,81 

Единоборства 

Дзюдо (n=10) 7,41±0,04 57,0±1,83 26,5±1,29 7,93±2,66* 36,75±2,42 35,03±2,46 

Контрольная группа 

Доноры (n=10) 7,41±0,02 47,0±3,13 38,33±2,45 2,87±1,36 33,82±3,96 32,22±3,82 

Примечание: * – достоверно по сравнению с группой контроля (р˂0,05). 
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несоответствующей адаптационным возможно-
стям организма [24, 25]. 

Наиболее важным показателем КОС является 
величина ВЕ, трактуемая как избыток оснований, 
или щелочной резерв. Это показатель избытка или 
недостатка буферной емкости крови, который в 
состоянии покоя увеличивается с повышением 
квалификации спортсменов. Положительное зна-
чение ВЕ указывает на недостаток нелетучих ки-
слот или избыток оснований, отрицательное зна-
чение – на избыток нелетучих кислот или дефицит 
оснований [12]. У всех обследованных спортсме-
нов, за исключением прыгунов в воду, наблюда-
лось повышение показателя ВЕ, что было наибо-
лее выражено у спортсменов-пловцов и составля-
ло 14,1±4,78 ммоль×л-1 (см. табл. 1) и свидетель-
ствовало о высоком развитии щелочных резервов 
организма и развитии значительной емкости гид-
рокарбонатной буферной системы [1] под влияни-
ем тренировочного процесса. 

Также у всех участников обследования отмече-
ны превышающие нормативные значения НСО3-, а 
у представителей циклических видов спорта и еди-
ноборств – показателя рСО2. Полученные нами 
данные совпадают с результатами исследований 
других авторов, которые считают, что у спортсме-
нов на фоне гиповентиляции легких (высокие зна-
чения парциального давления углекислого газа), 
вероятно, происходит увеличение буферных ре-
зервов крови (выражается в избытке ВЕ и гидро-
карбонатных ионов). Такие результаты объясняют-
ся тем, что, возможно, на дорабочем уровне у ат-
летов отмечается респираторный ацидоз, компен-
сированный метаболическим алкалозом, что по-
зволяет лучше переносить «закисление» внутрен-
ней среды организма при выполнении физической 
работы [19], так как увеличенные буферные резер-
вы крови обеспечивают высокую степень связыва-
ния протонов, образующихся при диссоциации 
лактата и отодвигают время наступления порога 
анаэробного обмена [1]. Ни у одного спортсмена 
не было выявлено предтренировочного метаболи-
ческого ацидоза, который считается ранним при-
знаком утомления [9]. Предполагается, что накоп-
ление ионов Н+ во время мышечной деятельности 
ингибирует сократительный белок актин (входит в 
состав тонких нитей, является активатором миози-
на) поперечно-полосатой мышечной ткани, кото-
рый угнетает функцию саркоплазматического рети-
кулума и гликолитический процесс в скелетной 
мускулатуре. Физиологическим последствием это-
го может быть неспособность мускулатуры под-
держивать необходимый уровень синтеза АТФ и 
дальнейшей невозможности выполнения заданной 
нагрузки. Смягчение же ацидоза (в мышцах, а за-

тем и в крови), благодаря развитым буферным 
системам спортсменов, способствует задержке 
наступления состояния утомления, что неизбежно 
во время тренировочных занятий высокой интен-
сивности [36]. В некоторых исследованиях описан 
один из методов снижения риска возникновения 
метаболических расстройств у спортсменов – ин-
дукция метаболического алкалоза до тренировок 
путем приема бикарбоната натрия, цитрата на-
трия, хлорида аммония [34, 36, 37]. Показатель 
НСО3-, который был выше референтных границ у 
всех спортсменов, участвующих в обследовании, 
может обеспечить электрохимический градиент, 
необходимый для удаления избытка ионов водо-
рода [35], концентрация которых почти полностью 
определяется соотношением бикарбоната и угле-
кислоты. Содержание этих веществ в крови тесно 
связано с процессом переноса кровью углекислого 
газа от тканей к легким. В физиологических усло-
виях повышение рСО2 в венозной крови стимули-
рует образование НСО3- в эритроцитах: под дейст-
вием фермента карбоангидразы происходит гидра-
тация молекулы СО2 с образованием угольной 
кислоты (Н2СО3), сразу же, диссоциируя на ион 
бикарбоната и ион водорода, накапливающийся 
ион НСО3ˉ диффундирует по градиенту концентра-
ции в плазму [3]. В наших исследованиях высокие 
среднегрупповые значения рСО2 наблюдались у 
пловцов, велосипедистов и дзюдоистов, у которых 
также отмечены наибольшие показатели НСО3-. 

Содержание углекислого газа в венозной крови 
отражает интенсивность клеточного метаболизма, 
поскольку СО2 является конечным продуктом окис-
лительного фосфорилирования, а также характе-
ризует интенсивность нагрузок. Циклические же 
виды спорта, к которым относятся плавание и ве-
лоспорт, являются видами спорта с преимущест-
венным проявлением выносливости и аэробным 
механизмом энергообеспечения, отличаются по-
вторяемостью фаз движений, лежащих в основе 
каждого цикла, и тесной связанностью цикла с по-
следующим и предыдущим. Во время тренировок у 
спортсменов расходуется большое количество 
энергии, сама работа выполняется с высокой ин-
тенсивностью, а результат зависит, в первую оче-
редь, от функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, устойчивости 
организма к гипоксемическим сдвигам. В ходе тре-
нировочного процесса на развитие выносливости 
возрастает количество митохондрий в клетках мы-
шечных волокон и, следовательно, активность 
окислительных процессов. Для представителей 
спортивных единоборств (бокс, фехтование, борь-
ба вольная и греко-римская, дзюдо, тхэквондо, ка-
ратэ и др.) характерной чертой при расходовании 
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энергии является непостоянный характер физиче-
ских нагрузок, зависящих от конкретных условий 
соперничества, но достигающих порой также очень 
высокой интенсивности [23]. 

Занятия плаванием, в отличие от других цик-
лических видов спорта, происходят в водной сре-
де, которая обладает высокой теплопроводностью 
и плотностью. В воде организм теряет больше теп-
ла, чем на воздухе при той же температуре, и теп-
лоотдача возрастает с увеличением скорости пла-
вания. Вследствие высокого сопротивления вод-
ной среды скорость передвижения в плавании го-
раздо меньше, чем, например, при беге, и на один 
метр дистанции расходуется примерно в 4 раза 
больше энергии, чем при ходьбе с той же скоро-
стью [20, 21]. Возможно, этим и объясняются наи-
большие значения показателей ВЕ, НСО3- и tСО2 
именно у пловцов (табл. 1), которые характеризу-
ют наибольшую мощность буферных систем орга-
низма. 

Сложно-координационные виды спорта 
(прыжки в воду, гимнастика спортивная и художе-
ственная и др.) основаны на тончайших элементах 
движения, что требует значительной выдержки и 
внимания, а также сочетания динамического режи-
ма работы одних мышц со статическими усилиями 
других [23]. При прыжках в воду энергообеспече-
ние происходит преимущественно анаэробным 
путем – основным для кратковременных упражне-
ний высокой интенсивности, а именно креатинфос-
фокиназным (алактатным) механизмом воспроиз-
ведения АТФ (ресинтез АТФ за счет перефосфо-
рилирования между креатинфосфатом и АДФ), в 
ходе которого не образуются продукты, содержа-
щие молочную кислоту и ее соли [11], чем, возмож-
но, и объясняются наименьшие показатели ВЕ у 
прыгунов в воду. У других представителей этого 
вида спорта – художественной гимнастики, основ-
ные упражнения по своей продолжительности от-
носятся к зоне субмаксимальной мощности с до-
минированием анаэробного гликолитического ме-
ханизма энергообеспечения (ресинтез АТФ в про-
цессе анаэробного расщепления гликогена мышц 
или глюкозы крови с образованием молочной ки-
слоты), а, значит, выполнением большей части 
работы в условиях значительного кислородного 
дефицита, что приводит к накоплению большого 
количества недоокисленных продуктов обмена 
веществ (молочный кислоты) [6], поэтому у спорт-
сменок наблюдаются большие значения ВЕ (на 
48,9%) и НСО3- (на 9,7%), по сравнению с прыгуна-
ми в воду. 

Известно, что своевременное устранение кис-
лых метаболитов и устойчивость КОС способству-
ет созданию благоприятных условий для синтети-

ческих процессов, а также для нормального функ-
ционирования метаболической системы, которая 
поддерживается работой печени, почек, желудоч-
но-кишечного тракта, кожи, легких, что является 
основой для закрепления результатов тренировок, 
повышения квалификации и достижения высоких 
спортивных результатов [15, 26]. Процесс распада 
и синтеза белков, окисления углеводов и липидов, 
интенсивность окислительно-восстановительных 
реакций и многие другие процессы зависят от со-
отношения концентраций ионов Н+ и ОН-. Поэтому 
нами проведено также исследование различных 
параметров биохимического гомеостаза.  

При изучении содержания минеральных ве-
ществ и электролитов (важнейшие составляющие 
гомеостатического равновесия, в значительной 
степени определяющие функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой, дыхательной, централь-
ной нервной, костно-мышечной систем) было вы-
явлено, что у четырех спортсменов, специализи-
рующихся в плавании, у которых значение рН пре-
вышало либо находилось на верхней границе ре-
ферентных значений, составляя в пределах коле-
баний 7,47–7,60, наблюдалось увеличение концен-
трации ионов натрия в 3 из 4 случаев до 154,0–
158,0 ммоль×л-1. Концентрация ионов натрия пре-
вышала должные значения также у двух спортсме-
нов, представителей велоспорта и дзюдо, однако 
значение рН у них соответствовало норме. Гипер-
натриемию (концентрацию натрия в сыворотке 
выше 150,0 ммоль×л-1), являющуюся одним из 
признаков метаболического алкалоза, может вы-
звать длительное потоотделение без соответст-
вующей регидратации (принято считать, что избы-
ток каждых 3,0 ммоль×л-1 натрия в сыворотке 
сверх 145,0 ммоль×л-1 означает дефицит 1 л вне-
клеточной воды). Механизмы развития метаболи-
ческого алкалоза реализуются через изменение 
активности Na+, K+-АТФазы и, как следствие, мета-
болизма веществ, содержащих ионы натрия и ка-
лия, некоторые из этих обменных процессов кон-
тролируются альдостероном: секреция ионов Н+ и 
К+ эпителием канальцев почек в первичную мочу, 
реабсорбция Na+ из первичной мочи в кровь, нако-
пление в клетках Н+, задержка в клетках избытка 
Na+, гипергидратация клеток (в связи с повышени-
ем осмотического давления, обусловленного из-
бытком Na+) [13, 32]. Уровень магния и фосфора 
неорганического в сыворотке крови спортсменов 
находился в пределах нормы (табл. 2). 

Среднегрупповые показатели концентрации 
общего холестерина, триацилглицеролов и глюко-
зы находились в пределах референтной нормы у 
всех участников исследования (табл. 3), что сви-
детельствует о сбалансированности процессов 
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мобилизации и утилизации гликогена, 
а также жировых источников энергии в 
обеспечении мышечной деятельности.  

Уровень мочевины превышал 
7,5 ммоль×л-1 у спортсменов-мужчин, 
представителей дзюдо и прыжков во-
ду, среди женщин средние значения 
этого показателя, превышающие 
5,5 ммоль×л-1, отмечены у всех спорт-
сменок за исключением девушек-
гимнасток, что указывает на замедле-
ние процессов восстановления [7, 17, 
18]. Каких-либо ассоциативных связей 
этого показателя со значениями пока-
зателями КОС не отмечено. 

При изучении активности маркер-
ных ферментов высокие показатели 
выявлены в отношении активности 
общей КФК (отражает состояние энер-
гообмена в скелетных и сердечной 
мышцах) у всех участников исследова-
ния, что указывает на локальное утом-
ление нервно-мышечного аппарата 
[18]. При этом соотношение ИПМТ пре-
вышает референтное значение у 
спортсменов-пловцов и указывает на 
нарушения целостности миоцитов [17], 
в частности, с формированием синдро-
мов микроповреждения мышц и отсро-
ченной мышечной болезненности. Ис-
следования КОС в плане оценки мик-
ротравматизации мышечных клеток 
выявили субкомпенсированный или 
компенсированный метаболический 
ацидоз, степень которого находится в 
прямой зависимости от указанных из-
менений [14]. В наших исследованиях у 
атлетов, специализирующихся в пла-
вании и имеющих высокий ИПМТ, на-
блюдаются наибольшие значения ВЕ и 
НСО3- ‒ возможно, для предотвраще-
ния закисления внутренней среды. По-
казатели активности АсАТ и АлАТ 
(маркеры метаболической функции 
печени) находились в рамках референтных значе-
ний (табл. 4). 

Нарушения КОС отражаются и на работе сер-
дечно-сосудистой системы [30]. Так, метаболиче-
ский ацидоз сопровождается снижением сократи-
тельной способности миокарда (ударного и минут-
ного объема крови), снижением чувствительности 
к действию вазопрессорных и инотропных агентов; 
легкий респираторный алкалоз – увеличением сер-
дечного выброса; метаболический алкалоз – нару-
шением ритма сердца [2, 22]. В условиях экспери-

мента при моделировании метаболического аци-
доза и алкалоза у животных отмечены изменения 
таких показателей как артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, частота дыхания 
[8]. В наших исследованиях при изучении показа-
телей электрокардиографии отмечен один случай 
с миграцией суправентрикулярного водителя рит-
ма (является разновидностью аритмий), который 
связан с нарушением автоматизма синусового уз-
ла у одного пловца с уровнем рН – 7,47. Однако 
необходимо отметить, что данный вид аритмии у 

Таблица 2 – Показатели электролитного и минерального обмена у 
представителей различных видов спорта  X ± S( )

Показатель Натрий, 
ммоль×л-1 

Калий, 
ммоль×л-1 

Магний, 
ммоль×л-1 

Фосфор 
 неоргани-

ческий, 
моль×л-1 

Референтные 
значения 136-145 3,4-5,6 0,8-1,0 1,0-2,0 

Сложно-координационные виды спорта 

Художественная 
гимнастика (n=14) 141,8±2,9 4,3±0,2 0,9±0,04 1,2±0,28 

Прыжки в воду 
(n=12) 143,3±2,4 4,2±0,3 1,0±0,05 1,2±0,24 

Циклические виды спорта 

Гребля  
на байдарках  
и каноэ (n=18) 

143,7±3,8 4,6±0,2 0,9±0,1 1,0±0,27 

Плавание (n=12) 145,8±5,5 4,8±0,3 1,0±0,1 1,3±0,31 

Велоспорт (n=12) 143,0±2,4 4,6±0,4 1,0±0,2 1,3±0,19 

Единоборства 

Дзюдо (n=10) 144,8±3,1 4,4±0,2 0,9±0,1 1,3±0,25 

Таблица 3 – Некоторые показатели биохимического гомеостаза у 

представителей различных видов спорта  X ± S( )

Показатель Глюкоза, 
ммоль×л-1 

Холестерин  
общий, 

 ммоль×л-1 

Триглице-
риды,  

ммоль×л-1 

Мочевина, 
ммоль×л-1 

Референтные 
значения 4,2-6,4 3,0-6,2 0,55-1,65 2,0-8,8 

Сложно-координационные виды спорта 

Художественная 
гимнастика 
(n=14) 

4,82±0,3 3,87±1,2 0,90±0,5 5,5±1,4 

Прыжки в воду 
(n=12) 4,60±0,5 4,90±1,3 1,00±0,3 8,4±2,8 

Циклические виды спорта 

Гребля  
на байдарках  
и каноэ (n=18) 

4,90±0,7 3,80±0,8 0,93±0,4 7,04±1,6 

Плавание (n=12) 4,7±0,4 3,9±0,8 1,00±0,5 6,9±1,3 

Велоспорт (n=12) 5,2±0,3 3,76±0,9 0,85±0,4 6,6±1,8 

Единоборства 

Дзюдо (n=10) 5,2±0,3 3,8±0,9 0,85±0,4 7,2±1,5 
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спортсменов, согласно Сиетл-
ским критериям, является частью 
физиологического спортивного 
сердца [29], и частота встречае-
мости данных изменений на ЭКГ 
у спортсменов слишком мала, 
чтобы говорить о нарушениях 
ритма сердца вследствие увели-
чения рН. Также у трех спортсме-
нов, специализирующихся в пла-
вании, выявлена выразительная 
брадикардия (менее 45 уд∙мин-1), 
укорочение интервала PQ отно-
сительно ЧСС, что требует кон-
троля состояния в динамике; при 
этом значения рН были в рамках 
референтных границ. У всех ос-
тальных участников исследова-
ния электрокардиограммы были 
без патологий (43,2 %) и соответ-
ствовали спортивной норме 
(синдром ранней реполяризации 
желудочков – 33,7 %, замедле-
ние проведения по правой ножке 
пучка Гиса – 21,6 %). 

Выводы. Установлены определенные законо-
мерности изменений состояния параметров КОС 
крови, характерные для определенного вида спор-
та. Так, у атлетов, специализирующихся в художе-
ственной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, 
плавании, велоспорте и дзюдо, в состоянии покоя 
отмечен респираторный ацидоз, компенсирован-
ный метаболическим алкалозом. Однако у подав-
ляющего большинства спортсменов значения рН 
находились в пределах референтных значений, 
что позволяет считать сдвиги КОС компенсирован-
ными и рассматривать их как адаптивные измене-
ния в условиях напряженной мышечной деятель-
ности. Отмечена ассоциация значений ВЕ и НСО3- 
с высоким ИПМТ у спортсменов, специализирую-
щихся в плавании. Полученные данные могут быть 
использованы при планировании профилактиче-

ских мероприятий, поскольку при недостаточном 
развитии или снижении щелочной емкости крови, 
механизмов почечной и легочной компенсации 
может происходить более раннее прекращение 
работы, связанное, прежде всего, со снижением 
интенсивности энергообразующих процессов, а в 
дальнейшем – развитие состояний перетрениро-
ванности и утомления, что отрицательно скажется 
на функциональном состоянии организма [26], для 
индивидуального построения тренировочного про-
цесса с целью развития буферных резервов крови, 
а также для своевременной диагностики наруше-
ний КОС в организме. 

Перспективы дальнейших исследований 
заключаются в изучении взаимосвязи показателей 
КОС с параметрами иммунного и гормонального 
гомеостаза спортсменов в состоянии покоя и в 
динамике тренировочного процесса. 

Таблица 4 – Показатели активности ферментов сыворотки крови у пред-

ставителей различных видов спорта  X ± S( )

Показатель АсАТ, 
Ед×л-1 

АлАТ, 
Ед×л-1 

КФК, 
Ед×л-1 

КФК/АсАТ, 
усл.ед. 

Референтные 
значения до 37 до 42 24-190 до 10 

Сложно-координационные виды спорта 

Художественная 
гимнастика 
(n=14) 

27,1±2,9 17,3±3,7 159,5 
(62,3 : 260,3) 5,9±2,6 

Прыжки в воду 
(n=12) 34,3±8,3 23,5±8,0 244,2 

(67,2 : 330,8) 6,7±5,4 

Циклические виды спорта 

Гребля  
на байдарках  
и каноэ (n=18) 

40,7 
(27,7 :70,0) 

34,8 
(17,1 : 74,0) 

397,9 
(214,0 : 748,5) 9,3±1,3 

Плавание (n=12) 24,4±9,8 39,2 
(26,0 : 69,7) 

410,1 
(192,6 : 821,4) 10,3±4,5 

Велоспорт 
(n=12) 40,6±7,3 30,9 

(16,7 : 75,7) 
308,6 

(193,1 : 534,4) 7,6±2,6 

Единоборства 

Дзюдо (n=10) 30,8±5,0 26,2±5,2 293,1 
(217,5 : 356,4) 9,4±0,4 
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УДК 796.015.612.04 
ПОКАЗНИКИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ КРОВІ  
ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ 
Вінничук Ю. Д., Безугла В. В. 
Резюме. Показники кислотно-основного стану – одні з самих виразних, жорстко гомеостазованих па-

раметрів внутрішнього середовища організму, і їх зміни при м’язовій діяльності дозволяють судити про 
метаболічну відповідь організму, а также являються об’єктивними критеріями фізичної та функціональної 
підготовленості спортсмена. У представників єдиноборств, циклічних та складно-координаційних видів 
спорту в стані спокою вивчено показники кислотно-основного стану крові (рН, ступінь насичення крові 
киснем (рО2) та вуглекислим газом (рСО2), надлишок/дефіцит буферних основ (ВЕ), концентрація бікар-
бонату (НСО3-), загальний бікарбонат (tСО2)), а також їх взаємозв'язок з параметрами біохімічного гомео-
стазу (регулятори метаболізму, показники білкового, вуглеводного, ліпідного, мінерального обмінів) та 
станом серцево-судинної системи. Показано, що середньогрупові показники рН венозної крові 95,2 % об-
стежених спортсменів знаходились в рамках референтних значень. У спортсменів, які спеціалізуються в 
художній гімнастиці, веслуванні на байдарках і каное, плаванні, велосипедному спорті і дзюдо, виявлено 
зміни, характерні для респіраторного ацидозу, компенсованого метаболічним алкалозом (- НСО3-, - ВЕ). 
Найбільші значення середньо-групових показників ВЕ, НСО3-, tСО2 відзначені у плавців 
(14,12±4,78 ммоль×л-1, 41,48±4,72 ммоль×л-1, 43,27±3,84 ммоль×л-1) і велосипедистів (9,28±1,92 ммоль×л-1, 
36,74±1,81 ммоль×л-1, 38,55±1,84 ммоль ×л-1 відповідно), що свідчить про високу потужність буферних 
систем організму. Відзначена асоціація значень ВЕ і НСО3- з індексом пошкодження м'язової тканини у 
спортсменів, що спеціалізуються в плаванні. Отримані дані можуть використовуватись при плануванні 
профілактичних міроприємств, для індивідуальної побудови тренувального процесу з метою розвитку 
буферних резервів крові, а також для своєчасної діагностики порушень кислотно-основного стану в орга-
нізмі спортсмена. 

Ключові слова: спорт, кислотно-основний стан, біохімічний гомеостаз, електрокардіографія. 
 
UDС 796.015.612.04 
Indicators of the Acid-Basic Condition of the Blood  
at the Representatives of Different Types of Sport 
Vinnichuk Yu. D., Bezuglaya V. V. 
Abstract. It is really important to control the parameters of the blood acid-base balance in the practice of 

sports. Changes in the blood acid-base balance during training loads allowed considering the metabolic re-
sponse and the adaptive capabilities of the body. Information about these indicators in terms of muscular activity 
is well studied, but their condition with muscular rest (pre-exercise) is still the subject for discussion. 

The purpose of this study was to investigate the blood acid-base balance parameters, as well as relation-
ship with the biochemical homeostasis parameters and the state of the cardiovascular system in athletes of vari-
ous sports before exercise. 

Material and methods. The study involved of 78 skilled athletes, members of national teams of Ukraine (cyclic 
sports (n=42) – cycle racing, canoeing, swimming; difficult coordination sports (n=26) – rhythmic gymnastics,  
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diving; martial arts (n=10) – judo). All athletes were after twenty-four hours of relaxation, without diseases and 
traumas. The study of indicators of the venous blood acid-base status (pH, carbon dioxide pressure (pCO2), 
oxygen pressure (pO2), bicarbonate concentration (НСО3-), base excess (BE), and the total bicarbonate (tCO2) 
was carried on blood gas and electrolyte analyzer «Osmetech OPTI CCA» (Human Ltd., Germany). Electrocar-
diographic study was performed using the multifunctional diagnostic complex «CardioPlus» (Metekol, Ukraine). 
The biochemical markers (indicators of lipid, carbohydrate, protein and mineral metabolism, metabolic regula-
tors were studied on the semiautomatic biochemical analyzer «HUMALYZER 3000» (Human Ltd., Germany).  

Results and discussion. The average group pH of venous blood 95.2% of athletes were within reference 
values. The athletes who specialize in rhythmic gymnastics, rowing and canoeing, swimming, cycling and judo 
showed changes in blood acid-base balance characteristic of pre-exercise respiratory acidosis, offset by meta-
bolic alkalosis (- НСО3-, - BE). The highest values of the average group BE, HCO3-, tCO2 noted in swimmers 
(14.12±4.78 mmol×l-1, (41.48±4.72 mmol×l-1, 43.27±3.84 mmol×l-1) and cycle racing (9.28±1.92 mmol×l-1, 
36.74±1.81 mmol×l-1, 38.55±1.84 mmol×l-1, respectively), which indicate the high power of the body buffer sys-
tems. None of the athlete showed pre-training metabolic acidosis, which was considered an early sign of fatigue. 
The association of BE and HCO3- values with the muscle damage (microtrauma muscles) in swimming athletes, 
was also observed.  

Conclusions. Results of this study can be used in the planning preventative measures, the formation of indi-
vidual training process, the early diagnosis of the acid-base balance disturbance in the sports organism. 

Keywords: sport, acid-base balance, biochemical homeostasis, electrocardiography. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

У роботі представлено результати дослідження 
щодо вивчення особливостей зміни обхватних роз-
мірів тіла у чоловіків 18–20 років в процесі занять 
силовим фітнесом протягом одного мезоциклу в 
умовах використання різних за часовими показни-
ками м’язової діяльності режимів навантаження.  

У процесі дослідження учасники (50 чоловіків) 
були розділені на 2 дослідні групи (контрольну та 
основну). Так, представники контрольної групи ви-
користовували в процесі занять загальноприйня-
тий в силовому фітнесі режим навантажень вели-
кого обсягу роботи та низької інтенсивності 
(Ra=0,53). Чоловіки основної групи в процесі трену-
вань використовували розроблений нами експери-
ментальний режим навантажень малого обсягу 
роботи та високої інтенсивності (Ra=0,72). Змен-
шення тривалості періодів відновлення між сетами 
на 30%, порівняно з загальноприйнятим показни-
ком в силовому фітнесі, збільшенням тривалості 
виконання концентричної та ексцентричної фаз 
руху майже в двічі, на тлі зниження кількості повто-
рень в окремому сеті майже на 50 %, суттєво впли-
нуло на тривалість напруженої м’язової діяльності 
в окремому сеті, величину показників робочої маси 
обтяження та обсягу навантаження в робочому 
сеті. 

Досліджуючи особливості зміни середньо-
групових параметрів обхватних розмірів тіла обсте-
женого контингенту протягом 3 місяців занять сило-

вим фітнесом в умовах застосування різних за об-
сягом та інтенсивністю режимів навантажень було 
виявлено суттєву відмінність між результатами.  

Встановлено, що у представників основної гру-
пи, які в процесі занять використовували досить 
короткочасні (близько 40 с) та одночасно незви-
чайні для силового фітнесу інтервали відпочинку 
між сетами, що вплинуло на режим м’язової діяль-
ності та зміну показників обсягу та інтенсивності, 
сприяло більш вираженому зростанню середньо-
групових обхватних розмірів тіла майже на 2,5 ра-
зи, порівняно з результатами фіксованими у чоло-
віків контрольної групи.  

Виявлено, що найбільше підвищення досліджу-
ваних показників на 7,5% р<0,05 порівняно з вихід-
ними фіксовано під час контролю за динамікою 
обхватних розмірів плеча у представників основної 
групи після перших 1,5 місяців використання в  
процесі занять режиму навантажень високої інтен-
сивності (Ra=0,72). При цьому, контролюючи зміну 
параметрів обхватних розмірів стегна серед пред-
ставників контрольної групи протягом останніх  
1,5 місяця досліджень, не було виявлено навіть 
позитивної тенденції. Відповідні зміни вказують на 
те, що незалежно від особливостей програм занять 
та режимів тренувального навантаження, найбільш 
виражені адаптаційні зміни в організмі чоловіків  
18–20 років в умовах занять силовим фітнесом 
тривають не більше 45 діб. Даний факт вказує на 
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необхідність постійної зміни величини показників 
навантаження. 

Таким чином, встановлено, що саме викорис-
тання в процесі занять силовим фітнесом експери-
ментального режиму навантажень сприяє більш 
вираженим адаптаційним змінам в організмі пред-
ставників основної групи за рахунок зростання м’я-
зової маси тіла і відповідно її обхватних розмірів.  

Ключові слова: режим навантаження, інтер-
вал відпочинку між сетами, ексцентрична фаза 
руху, силовий фітнес, обхватні розміри тіла, адап-
таційні зміни.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
наукової роботи «Розробка та реалізація інновацій-
них технологій і корекція функціонального стану 
людини при фізичних навантаженнях в спорті та 
реабілітації», № державної реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Популяризація здорового способу жит-
тя, широкий віковий діапазон контингенту який в 
змозі займатися, індивідуалізація тренувального 
процесу з урахуванням функціональних можливос-
тей організму кожного, комфортні та одночасно 
обладнанні новітніми технічними розробками тре-
нажерні зали, комплексний підхід пов’язаний з су-
часними технологіями контролю та відновлення 
організму після фізичних навантажень, дозволили 
напрямку фітнес-індустрії стати однією з найбільш 
розповсюджених в світі систем рухової активності 
[3, 5, 9, 12]. 

Розробці програм тренувальних занять з вико-
ристанням певної варіативності компонентів наван-
таження, комбінація яких дозволить максимально 
оптимізувати рівень показників обсягу та інтенсив-
ності тренувальної діяльності, а також ефективно 
впливати на процес підвищення адаптаційних мож-
ливостей організму чоловіків в умовах занять сило-
вим фітнесом активно приділяють увагу провідні 
фахівці з бодібілдингу, пауерліфтингу та інших різ-
новидів рухової активності силової спрямованості 
[1, 2, 8, 14].  

Використання неадекватних (переважно надмі-
рних) тренувальних навантажень функціональним 
можливостям людини, що вимагає від організму 
додаткового залучення резервів та активізацію 
компенсаторних реакцій, не лише в змозі знизити 
рівень резистентності організму до стресових чин-
ників та розвинути процеси дезадаптації, а також 
негативно впливають на стан імунної та репродук-
тивної систем [7, 9]. Відповідні процеси «нега-
тивної перехресної адаптації» вимагають від дослі-
дних розробки безпечних для організму та одноча-
сно ефективних режимів тренувальних наванта-
жень направлених саме на підвищення функціо-

нальних можливостей організму залежно від на-
прямку м’язової діяльності [5, 17]. 

Поглиблено вивчаючи результати сучасних 
комплексних інтегральних експериментальних дос-
ліджень представлених в науковій літературі стає 
зрозумілим, що незважаючи на широке розповсю-
дження використання нових програм тренувальних 
занять [1, 2, 16] для удосконалення тренувального 
процесу в силову фітнесі, ряд науковців [2, 3, 8, 9, 
15] приділяють увагу саме розробці режимів сило-
вих навантажень, структура яких більш чітко врахо-
вує індивідуальні особливості організму людини та 
її первинний рівень адаптації до відповідного стре-
сового подразника фізичного характеру. 

Незважаючи на широку популяризацію занять 
фітнесом, в сучасній науково-методичній літературі 
не представлено результатів досліджень стосовно 
ефективності використання різних за величиною 
часових показників м’язової діяльності (тривалість 
відпочинку між сетами та час м’язового напруження 
в окремому сеті, тривалість концентричної та екс-
центричної фаз руху). Також, майже відсутні ре-
зультати щодо впливу даних показників на харак-
тер зміни величини інтенсивності і обсягу фізичних 
навантажень, а також динаміку морфометричних 
показників тіла, які відображають ефективність про-
цесів адаптації організму до умов силового фітнесу. 

Метою дослідження стало визначення ефек-
тивності впливу різних режимів тренувальних нава-
нтажень на розвиток морфометричних показників 
тіла чоловіків в процесі занять силовим фітнесом.  

Матеріал, методи та організація досліджен-
ня. Обстежено 50 фізично здорових, нетренованих 
юнаків віком 20±1,1 років. які за своїм рівнем фізи-
чного здоров’я не мали протипоказань занять си-
ловим фітнесом. З даного контингенту було сфор-
мовано 2 дослідні групи: контрольна та основна. 

Представники обох обстежених груп викорис-
товували протягом 3 місяців досліджень однакові 
за структурою, кількістю, варіативністю застосуван-
ня фізичних вправ програми тренувальних занять. 
Водночас, режими тренувальних навантажень сут-
тєво відрізнились один від одного. Так, учасники 
контрольної групи використовували загальновизна-
ний (великою кількістю тренерів та фахівців з боді-
білдингу, пауерліфтингу та атлетизму) в силовому 
фітнесі режим навантажень низької інтенсивності 
та великого обсягу роботи (Rа=0,53) (табл. 1).  

Чоловіки основної групи в процесі тренувань 
використовували розроблений нами експеримента-
льний режим навантажень малого обсягу роботи 
та високої інтенсивності (Rа=0,72). Основна відмін-
ність полягала в зменшенні тривалості періодів 
відновлення між сетами на 30%, порівняно з зага-
льноприйнятим показником в силовому фітнесі, 
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збільшенням тривалості виконання концентричної 
та ексцентричної фаз руху майже в двічі, на тлі 
зниження кількості повторень в окремому сеті май-
же на 50%, що суттєво вплинуло на тривалість 
напруженої м’язової діяльності в окремому сеті, 
величину показників робочої маси обтяження та 
обсягу навантаження в робочому сеті. 

Тренувальні вправи виконувались зі штангою, 
гантелями та на тренажерах дотримуючись визна-
ченої нами техніки. Тривалість одного тренуваль-
ного заняття становила не більше 40 хв не залеж-
но особливостей м’язової діяльності. Тренування 
повторювались з періодичністю 3 заняття на тиж-
день. 

Всі особи, які брали участь у дослідженнях, 
попередньо пройшли повний медичний огляд і ком-
плексний лабораторний контроль (9 показників), за 
результатами яких не мали медичних протипока-
зань. 

За допомогою методу контрольного антропо-
метрії [9] визначали обхватні розміри тіла, параме-
три яких використовували, як допоміжний критерій 
оцінки особливостей адаптаційних змін в організмі 
обстеженого контингенту. Так, показники обхват-
них розмірів тіла (плеча, грудної клітки, стегна) 
досліджували протягом 3 місяців з інтервалом кон-
троля через кожних 45 діб.  

Статистична обробка результатів дослідження 
проводилась з використанням пакету статистичних 
програм IBM *SPSS* Statistics 22. Визначали сере-
днє арифметичне та похибку середнього. Для пе-
ревірки достовірності різниці використовували не-
параметричні критерії (критерій Вілкоксона).  

Результати дослідження. Результати дослі-
дження динаміки параметрів обхватних розмірів 
плеча учасників обох груп, які виявлені протягом 
3 місяців застосування різних режимів тренуваль-
ного навантаження, графічно представлено на 
рис. 1.  

Так, на початку дослідження було встановлено, 
що вихідні значення параметрів обхватних розмірів 
плеча представників контрольної групи, фіксованих 
до початку застосування запропонованих нами 
режимів тренувальних навантажень, на 3,5% 
(р<0,05) вищі за рівень показника виявлено у осіб 
основної групи. Можна припустити, що дана відмін-
ність пов’язана не з рівнем тренованості представ-
ників контрольної групи, а з антропометричними 
особливостями їх тілобудови.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що параметри обхватних розмірів плеча, які були 

Таблиця 1 – Особливості структури тренувальних 
режимів навантажень, які використовували учасники 
дослідних груп в процесі занять силовим фітнесом 

Показники  
тренувального  
навантаження 

Режими силових навантажень 

Загальновизна-
ний  

в силовому 
фітнесі 

Експеримен-
тальний 

Амплітуда виконання 
вправи, %: 

Повна (100%)  
з фіксацією 

снаряда в піко-
вій точці 

Часткова  
(90% від мак-

симальної) 

Умовний коефіцієнт  
амплітуди руху (Q) 1 0,8 

Тривалість фаз руху 

Концентрична 
фаза – 2 с; 

Ексцентрична 
фаза – 3 с. 

Фіксація маси 
снаряду в піко-
вій точці – 1 с. 

Концентрична 
фаза – 3 с; 

Ексцентрична 
фаза – 6 с. 

Тривалість виконання 
одного повторення  
(t, с) 

6 9 

Тривалість відпочин-
ку між сетами, с 60-70 40-45 

Кількість повторень в 
окремому сеті 8-10 4-5 

Максимальна трива-
лість роботи в окре-
мому сеті (Тmax, с) 

48-60 36-45 

Робоча маса снаряду 
(m), % від максималь-
ної (1ПМ) 

63-68 72-74 

Коефіцієнт 
навантаження (Ra) 

0,53 0,72 

Рівень інтенсивності 
та обсягу наванта-
жень 

Низької  
інтенсивності  
та великого 

обсягу 

Високої  
інтенсивності 

та малого  
обсягу 

Тривалість трену-
вального заняття, хв. 30-35 30-35 

 

Рис. 1. Динаміка обхватних розмірів плеча у обстежених 
груп чоловіків в процесі занять силовим фітнесом, n=50 

Примітки: *– р<0,05, порівняно з попередніми показни-
ками; # – р<0,05, порівняно з показниками фіксованими 
в іншій групі чоловіків. 

 



  Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання і спорту 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 379  

виявлені протягом 3 місяців у чоловіків контрольної 
групи, зросли в середньому на 5,9% (р<0,05) порів-
няно в вихідними даними. Однак, даний показник, 
фіксований у представників основної групи, демон-
струє зростання на 7,5% (р<0,05), але лише за пер-
ших 1,5 місяця використання в процесі занять си-
ловим фітнесом експериментального режиму тре-
нувальних навантажень. Даний факт свідчить про 
те, що незважаючи на високий рівень інтенсивності 
навантажень та малий обсяг роботи, викликаний 
саме зменшенням тривалості відпочинку між сета-
ми та часу м’язового напруження до повної втоми, 
темпи зростання м’язової маси тіла та відповідно і 
обхватних розмірів плеча більш виражені саме 
серед представників основної групи. 

На рис. 2 графічно представлені результати 
динаміки параметрів обхватних розмірів грудної 
клітки учасників обох груп, фіксовані протягом 3 
місяців дослідження. 

Результати первинного контролю виявлені на 
початку дослідження свідчать про те, що вихідні 
параметри обхватних розмірів грудної клітки у 
представників контрольної групи на 4,6% (р<0,05) 
вищі порівняно з даними фіксованими у чоловіків 
основної групи. Даний факт підтверджує наше при-
пущення, що незважаючи на майже ідентичні пара-
метри розвитку максимальної сили між групами, 
параметри морфометричних показників все ж таки 
суттєво відрізняються один від одного.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що параметри обхватних розмірів грудної клітки, 
які були виявлені протягом 3 місяців у чоловіків 
контрольної групи майже не відрізняються від ви-
хідних даних. При цьому, за аналогічний період 
часу контрольований морфометричний показник 
фіксований серед представників основної групи, 

демонструє зростання на 4,5% (р<0,05) порівняно з 
вихідними даними. Враховуючи відповідні зміни 
можна зробити припущення, що режим наванта-
жень низької інтенсивності та великого обсягу 
(Rа=0,53) переважно направлений на зростання 
силових можливостей організму за рахунок підви-
щення внутрішньом’язової та між’язової координа-
ції, що не завжди сприяє зростанню м’язової маси 
тіла.  

Результати дослідження динаміки параметрів 
обхватних розмірів стегна чоловіків контрольної та 
основної груп протягом 3 місяців застосування різ-
них режимів навантаження, графічно представлено 
на рис. 3. 

Встановлено, що первинні параметри обхват-
них розмірів стегна фіксовані серед представників 
контрольної групи на 6,1% (р<0,05) вищі порівняно 
з даними виявленими у чоловіків основної групи. 
Отримані результати, аналогічно як ті що предста-
влені вище, вказують на те, що по вихідним мор-
фометричним показникам тіла представники конт-
рольної групи відрізняються від учасників основної, 
але це не свідчить про їх перевагу стосовно рівня 
функціональних можливостей та перспективи в 
даному виді рухової активності.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що параметри обхватних розмірів стегна представ-
ників контрольної групи, які в процесі занять вико-
ристовували режим навантажень низької інтенсив-
ності, демонструють зростання протягом перших 
45 на 2,0% (р<0,05) порівняно в вихідними даними. 
Однак, протягом наступного етапу занять позитив-
них зрушень не відбулося. В свою чергу, серед 
представників основної групи спостерігаємо пози-
тивну динаміку зростання досліджуваного показни-
ка протягом перших 1,5 місяця на 4,5% (р<0,05) 
порівняно з вихідними даними, а також і в наступ-
ному аналогічному по тривалості періоду занять на 

Рис. 2. Динаміка охватних розмірів грудної клітки у об-
стежених груп чоловіків в процесі занять силовим фітне-

сом, n=50 

Примітки: * – р<0,05, порівняно з попередніми показ-
никами; # – р<0,05, порівняно з показниками фіксовани-
ми в іншій групі чоловіків. 

 

Рис. 3. Динаміка охватних розмірів стегна у обстежених 
груп чоловіків в процесі занять силовим фітнесом, n=50 

Примітки: *–р<0,05, порівняно з попередніми показни-
ками; # –р<0,05, порівняно з показниками фіксованими в 
іншій групі чоловіків. 
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4,5% (р<0,05) в умовах застосування експеримен-
тального режиму навантажень. 

Таким чином, отримані результати дозволяють 
стверджувати, що застосування в процесі занять 
силовим фітнесом експериментального режиму 
навантажень, під час розробки якого використову-
вались незначні (близько 40 с) інтервали відпочин-
ку між сетами, порівняно з загальновизнаними па-
раметрами (60–120 с), не лише підвищують показ-
ники інтенсивності тренувань за рахунок зростання 
напруження в працюючих м’язових групах, але й 
сприяють прискореному збільшенню обхватних 
розмірів тіла учасників основної групи майже на  
2,5 рази, порівняно з результатами фіксованими у 
чоловіків контрольної групи за аналогічний період 
часу. 

Обговорення отриманих результатів. Силові 
навантаження є досить вагомим стресовим подра-
зником для організму людини, тому визначення 
адекватності їх величини функціональним можли-
востям організму та ступінь ефективності впливу 
на процеси адаптації продовжують і сьогодні ви-
кликати підвищену зацікавленість та суперечливі 
питання серед науковців різних галузей та тренерів 
з фітнес індустрії.  

У процесі досліджень виявлено, що викорис-
тання під час розробки експериментального режи-
му навантажень досить незвичайних для силового 
фітнесу інтервалів відпочинку між сетами (не біль-
ше 40 с), які суттєво відрізняються по тривалості 
від загальновизнаних параметрів (1–1,1 хв), не 
лише впливає на величину показників робочої ма-
си снаряду (m) та максимальної тривалості роботи 
в окремому сеті (Тmax), але й сприяє вираженій 
позитивній динаміці зростання м’язової маси тіла 
чоловіків та їх обхватних розмірів. На тлі підвищен-
ня інтенсивності навантажень, що впливає на шви-
дкість розвитку м’язової втоми серед представни-
ків основної групи, обсяг тренувальної роботи та-
кож буде знижуватись на 40-50%. Однак, саме за-
стосування експериментального режиму наванта-
жень сприяє прискореному збільшенню обхватних 
розмірів тіла учасників основної групи майже на 2,5 
рази, порівняно з результатами фіксованими у чо-
ловіків контрольної групи за аналогічний період 
часу.  

Дослідження науковців в спорті та фізіології [1, 
10, 13, 14] свідчать, що підвищення параметрів 
обхватних розмірів тіла чоловіків в процесі фізич-
них навантажень переважно залежить від темпів 
зростання м’язової маси тіла за рахунок гіпертро-
фії швидкоскорочувальних м’язових волокон. Од-
нак, в умовах тренувальних навантажень анаероб-
ного (алактатного) характеру, які використовуються 
в важкій атлетиці та пауерліфтингу, відбувається 

зростання переважно силових можливостей за 
рахунок підвищення показників внутрішньом’язової 
та міжм’язової координації, а морфометричні пока-
зники залишаються майже не змінними [2, 11]. Від-
повідні зміни ми спостерігали під час контролю за 
динамікою обхватних розмірів тіла серед представ-
ників контрольної групи, які використовували зага-
льновизнаний режим навантажень [1]. Отримані 
нами результати підтверджують дані, висвітлені в 
науковій літературі [1, 2, 14, 16], щодо ефективних 
шляхів прискореного зростання м’язової маси тіла 
та відповідно і обхватних розмірів чоловіків шля-
хом підвищення рівня інтенсивності силових наван-
тажень та одночасним зменшенням обсягу викона-
ної роботи.  

Виявлені нами особливості зміни морфометри-
чних показників тіла в заданих умовах м’язової 
діяльності, підтверджують та доповнюють резуль-
тати досліджень щодо темпів зростання результа-
тивності в бодибілдингу [4, 8, 12]. Оптимізація тре-
нувального процесу відбувається за рахунок варіа-
тивності використання показників тренувального 
навантаження (кількості повторень в окремому 
сеті, вправ в тренувальному занятті, робочої маси 
снаряду) [1, 2]. 

Висновки 
1. Встановлено, що використання в процесі занять 

силовим фітнесом розробленого нами режиму 
навантажень з високим рівнем інтенсивності та 
малим обсягом роботи (Rа=0,72), сприяли зрос-
танню протягом 3 місяців середньо-групових 
показників обхватних розмірів тіла учасників ос-
новної групи майже в 2,5 раз більше, порівняно з 
результати фіксованими за аналогічний період 
часу, виявленими серед представників контроль-
ної групи, які застосовували режим навантажень 
з низьким рівнем інтенсивності та великим обся-
гом роботи (Rа=0,53). 

2. Виявлено, що найбільш виражені зміни величи-
ни показників обхватних розмірів тіла фіксовано 
саме після перших 1,5 місяця занять силовим 
фітнесом не залежно від особливостей викорис-
товуваного режиму навантажень. В подальшому 
спостерігаємо суттєве підвищення рівня резис-
тентності до навантажень силового характеру 
особливо у осіб контрольної групи, які викорис-
товували в процесі занять режим навантаження 
низької інтенсивності та великого обсягу роботи, 
внаслідок чого уже після 1,5 місяця тренувань 
темпи зростання обхватних розмірів призупиня-
ються. Даний факт свідчить про необхідність 
кардинальної зміни показників силового наван-
таження через кожних 2 місяця, що дозволить 
постійно підвищувати адаптаційні резерви орга-
нізму чоловіків та відповідно і їх рівень тренова-
ності.  

3. Досліджено, що саме використання в процесі 
занять силовим фітнесом експериментального 
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режиму навантажень, структура якого базува-
лась на підвищенні рівня інтенсивності за раху-
нок зменшення майже на 30 % періоду тривало-
сті відпочинку між сетами та зменшенні обсягу 
роботи за рахунок збільшення концентричної та 
ексцентричної фаз руху майже вдвічі, сприяє 
найбільш вираженим адаптаційним змінам в 
організмі обстежених чоловіків віком 18-20 вра-
ховуючи особливості виявленої динаміки їх мор-
фометричних показників.  
Перспективи подальших досліджень. Необ-

хідність в більш поглибленому вивченні процесів 
адаптації організму чоловіків в умовах тривалого 
періоду використання під час занять силовим фіт-

несом досить різних за інтенсивністю та обсягом 
роботи режимів тренувального навантаження, пот-
ребує комплексних досліджень з використання біо-
хімічних та фізіологічних методів діагностики стану 
організму. Застосування інтегральних методів діаг-
ностики адаптаційних змін в організмі чоловіків в 
умовах силових навантажень переважно анаероб-
ної (лактатної та алактатної) спрямованості дозво-
лить більш чітко визначити ефективність програм 
тренувальних занять та режимів навантаження, 
особливо в процесі корекції м’язової діяльності в 
силовому фітнесі. 
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УДК 796.015.62 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛА  
У МУЖЧИН В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дубачинский А. В.  
Резюме. В работе представлены результаты исследования по изучению особенностей изменения 

обхватных размеров тела у мужчин 18–20 лет в процессе занятий силовым фитнесом в течение одного 
мезоцикла в условиях использования различных по временным показателям мышечной деятельности 
режимов нагрузки. 

В процессе исследования участники (50 мужчин) были разделены на 2 исследовательские группы 
(контрольную и основную). Так, представители контрольной группы использовали в процессе занятий 
общепринятый в силовом фитнесе режим нагрузок большого объема работы и низкой интенсивности 
(Rа=0,53). Мужчины основной группы в процессе тренировок использовали разработанный нами экспери-
ментальный режим нагрузок малого объема работы и высокой интенсивности (Rа=0,72). Уменьшение 
продолжительности периодов восстановления между сетами на 30% по сравнению с общепринятым по-
казателем в силовом фитнесе, увеличением продолжительности выполнения концентрической и эксцен-
трической фаз движения почти в два раза, на фоне снижения количества повторений в отдельном сете 
почти на 50%, существенно повлияло на продолжительность напряженной мышечной деятельности в 
отдельном сете, величину показателей рабочей массы отягощения и объема нагрузки в рабочем сете. 

Исследуя особенности изменения средне-групповых параметров обхватных размеров тела обследо-
ванного контингента в течение 3 месяцев занятий силовым фитнесом в условиях применения различных 
по объему и интенсивности режимов нагрузок, было обнаружено существенное отличие между результа-
тами. Установлено, что у представителей основной группы, в процессе занятий использовали достаточ-
но кратковременные (около 40 с) и одновременно необычные для силового фитнеса интервалы отдыха 
между сетами, что повлияло на режим мышечной деятельности и изменение показателей объема и ин-
тенсивности, способствовало более выраженному росту средне-групповых обхватных размеров тела 
почти на 2,5 раза по сравнению с результатами фиксированными у мужчин контрольной группы. 

Выявлено, что наибольшее повышение исследуемых показателей на 7,5% (р<0,05) по сравнению с 
исходными фиксировано при контроле  динамики обхватных размеров плеча у представителей основной 
группы после первых 1,5 месяцев использования в процессе занятий режима нагрузок высокой интенсив-
ности (Rа=0,72). При этом, контролируя изменение параметров обхватных размеров бедра среди пред-
ставителей контрольной группы в течение последних 1,5 месяца исследований, не было выявлено даже 
положительной тенденции. Соответствующие изменения указывают на то, что независимо от особенно-
стей программ занятий и режимов тренировочной нагрузки, наиболее выраженные адаптационные изме-
нения в организме мужчин 18-20 лет в условиях занятий силовым фитнесом длятся не более 45 суток. 
Данный факт указывает на необходимость постоянного изменения величины показателей нагрузки. 

Таким образом, установлено, что именно использование в процессе занятий силовым фитнесом экс-
периментального режима нагрузок способствует более выраженным адаптационным изменениям в орга-
низме представителей основной группы за счет роста мышечной массы тела и соответственно обхват-
ных размеров. 

Ключевые слова: режим нагрузки, интервал отдыха между сетами, эксцентрическая фаза движе-
ния, силовой фитнес, обхватные размеры тела, адаптационные изменения. 
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Features of Changes in the Morphometric Parameters of Men Practicing Power Fitness  
using Various Temporal Parameters of Muscle Activity 
Dubachinskii O. V. 
Abstract. The paper presents the results of studying the peculiarities of changes in body circumference in 

18–20 year-old men in the course of practicing power fitness for one mesocycle in the conditions of using exer-
cise modes that are different in terms of muscle activity. 
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Material and methods. In the course of the study, the participants (50 men) were divided into 2 groups 
(control and main). Thus, the representatives of the control group used in the process of training the generally 
accepted mode of heavy workload and low intensity in power fitness (Ra = 0.53). In the process of training, men 
of the main group used the experimental mode of loads of low workload and high intensity developed by us  
(Ra = 0.72). Reducing the duration of recovery periods between sets by 30% compared with the generally ac-
cepted regimes in power fitness, increasing the duration of the concentric and eccentric movement phases al-
most by half, while reducing the number of repetitions in a separate set by almost 50%, significantly affected the 
duration of tense muscular activities in a separate set, the magnitude of the indicators of the working mass load 
and the volume of load in the working set. 

Results and discussion. Investigating the features of changes in the average group parameters of the body 
circumference of the examined contingent within 3 months of practicing power fitness in the conditions of apply-
ing different load modes in terms of volume and intensity, we found a significant difference between the results. 

The main group representatives used quite short (about 40 s) and at the same time unusual for power fit-
ness rest intervals between sets, which influenced the mode of muscular activity and the change in volume and 
intensity indicators, contributed to a more pronounced increase in the average group body circumference by 
almost 2.5 times compared with the results fixed in the men of the control group. 

The obtained results showed that the greatest increase was in the studied parameters by 7.5% (p <0.05) 
compared to the baseline when monitoring the dynamics of the shoulder circumference of the main group after 
the first 45 days of using it in the process of exercising a high-intensity load mode (Ra = 0.72). At the same time, 
controlling the change in the parameters of the hip circumference among the control group during the last 45 
days of research, there was not any positive trend. The corresponding changes indicated that, regardless of the 
features of the training programs and training load regimes, the most pronounced adaptation changes in the 
body of 18–20 year-old men practicing power fitness lasted no more than 45 days. This fact indicates the need 
for a constant change in the value of load indicators. 

Conclusions. Thus, the research proved that it was the use of the experimental mode of exercise in the 
process of practicing power fitness that contributes to more pronounced adaptation changes in the body of the 
representatives of the main group due to the growth of muscle mass and, accordingly, body circumference. 

Keywords: load mode, rest interval between sets, eccentric phase of movement, power fitness, body cir-
cumference, adaptation changes. 
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Впровадження професійно-прикладної фізич-
ної підготовки у практику фізичного виховання сту-
дентів закладів вищої освіти творчих напрямів 
створює передумови для скорочення строків про-
фесійної адаптації, підвищення майстерності, до-
сягнення високої професійної працездатності й 
продуктивності праці.  

Для уточнення змісту професійно-прикладної 
фізичної підготовки в структурі професійної діяль-
ності дизайнера була зроблена спроба розглянути 
ці компоненти через модель фахівця. Модель фа-
хівця включала професіограму, професійно-
посадові вимоги та кваліфікаційний профіль. 

В експерименті взяли участь 74 дизайнера міс-
та Києва та Київської області. Встановлено, що 
професійна діяльність вимагає прояву типових 
професійно-важливих особових якостей: комуніка-
бельності, принциповості, толерантності, доброти, 
співчуття, співпереживання, красномовства. Вияв-
лено, що до професійно-важливих фізичних якос-
тей дизайнера можна віднести загальну і локальну 
(руки, ноги, спина, шия) статичну витривалість, 
силу основних м’язових груп і силову витривалість 
рук, точність і швидкість рухової реакції. Доведено, 
що до найбільш важливих психофізіологічних влас-
тивостей необхідно віднести сприйняття, пам'ять, 
уяву, стриманість, швидкість прийняття рішення, 
уміння працювати в нервовій обстановці, здатність 
чітко виконувати свої завдання в умовах емоційної 
напруги, хорошу реакцію. Підтверджено, що ефек-
тивність процесів становлення особистості профе-
сіонала, його фізичне, соціальне і особове благо-
получчя в житті та професійній діяльності в істотній 
мірі залежать від усвідомленості та сформованості 
ціннісних установок на фізичну активність і збере-
ження здоров’я, від регулярних занять із викорис-
танням фізкультурно-спортивних і оздоровчих за-
собів. Відзначається, що важливу роль в освоєнні 
професії, досягненні вершин професіоналізму грає 
використання цінностей фізичного виховання в 
забезпеченні належного рівня здоров’я, фізичного і 
духовного розвитку, рухової підготовленості. 

Ключові слова: дизайнери, спеціалізоване 
фізичне виховання, професійно-прикладна фізична 
підготовка. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведено згідно 
Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері 
фізичної культури і спорту на 2016–2020 рр. теми 
2.23 «Технології психолого-педагогічного супрово-
ду та розвитку суб’єктів спортивної діяльності»,  
№ державної реєстрації 0116U001627. 

Вступ. Головною метою й результатом навчан-
ня студентів у закладах вищої освіти є формування 
їхньої готовності до професійної діяльності. Бага-
тьма вітчизняними вченими й фахівцями [2, 3, 8, 
16] піднімається питання про необхідність застосу-
вання заходів для зростання не тільки професійних 
знань, але й комплексної психофізіологічної готов-
ності до майбутньої професійної діяльності. 

З огляду на це, завчасна підготовка молоді до 
обраної професійної діяльності, до окремих видів 
професійних робіт стала предметом пильної уваги 
фахівців [10, 18]. Визнання важливості й необхідно-
сті професійно-прикладної фізичної підготовки 
(ППФП) у системі фахової освіти надає ще більшої 
відповідальності теоретикам і практикам фізичного 
виховання за якість досліджень, що проводяться у 
цьому напрямку [7, 11]. 

Впровадження ППФП у практику фізичного ви-
ховання студентів закладів вищої освіти (ЗВО) тво-
рчих напрямів створює передумови для скорочен-
ня строків професійної адаптації, підвищення про-
фесійної майстерності, досягнення високої профе-
сійної працездатності й продуктивності праці. 
ППФП ефективно сприяє зміцненню здоров’я, під-
вищенню стійкості до захворювань, зниженню тра-
вматизму [15]. На думку вчених [5, 9, 19] професій-
на готовність майбутніх фахівців характеризується 
інтегративним станом особистості, що поєднує оп-
тимальну систему потреб, мотивів і здібностей, 
знань, умінь, навичок, тобто того, що становить 
професійні якості фахівця і його відношення до 
професійної діяльності. 
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Для уточнення змісту ППФП в структурі профе-
сійної діяльності дизайнера ми зробили спробу 
розглянути ці компоненти через модель фахівця. 
Модель фахівця включає: професіограму, профе-
сійно-посадові вимоги та кваліфікаційний профіль 
[9, 16]. 

З трьох названих компонентів моделі фахівця 
особливе місце займає професіограма. Професіог-
рама – це науково обґрунтовані норми і вимоги до 
професії, до видів професійної діяльності і якостей 
особи фахівця, які дозволяють фахівцеві ефектив-
но виконувати професійні ролі. 

Мета дослідження – виявити професійно-
важливі фізичні якості спеціаліста творчої професії 
(дизайнера), особові та психофізіологічні властиво-
сті, а також вимоги до фізичної підготовленості.  

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні взяли участь 74 дизайнера міста Києва та 
Київської області. Всі зареєстровані учасники під-
писали інформовану згоду, дослідження проводи-
лося відповідно до Статуту Української асоціації 
біоетики. 

За основу розгляду особливостей професійної 
діяльності дизайнера нами була взята уніфікована 
структура професіограми [12]. Особливості праці 
та професійно-важливі якості дизайнера виявляли-
ся за допомогою професіографічного анкетування 
за традиційною анкетою [7]. Анкета складалася із 
99 запитань и варіантів відповідей на них. Дослі-
джуваним потрібно було обрати притаманний їм 
варіант відповіді.  

Рівень знань з фізичного виховання дизайнерів 
визначався на основі проведення експертного оці-
нювання (експертами виступили 11 викладачів за-
кладів вищої освіти із науково-педагогічним досві-
дом більше 10 років) відповідно до теоретичних 
тестів програми «Фізичне виховання» для ЗВО. 
Рівень методичних умінь дизайнерів визначався на 
основі тестів методико-практичного розділу програ-
ми з «Фізичне виховання» для студентів ЗВО. 

Для обробки результатів дослідження були 
використані загальноприйняті методи математич-
ної статистики [11]. Отримані дані були оброблені 
на комп’ютері. Для кожного з досліджуваних показ-
ників розраховувалися середні значення і середнє 
квадратичне відхилення. 

Результати дослідження. Для безпосеред-
нього складання професіограми дизайнера нами 
були проаналізовані нормативно-правові докумен-
ти (посадові обов’язки, кваліфікаційні характерис-
тики, вимоги до кваліфікації тощо). Анкета включа-
ла 99 питань з різними варіантами відповідей, що 
розкривають особливості режиму професійної ді-
яльності, рухової активності, фізіологічної характе-
ристики робочої пози, санітарно-гігієнічних особли-

востей, стомлення, організації фізичного вихован-
ня, здорового способу життя, психофізичних і осо-
бових якостей. 

Важливим завданням дослідження було ви-
вчення знань про спрямованість використання фіз-
культурно-спортивних і оздоровчих засобів у вирі-
шенні професійних питань (таблиця). 

Результати дослідження показали, що 24,4% 
дизайнерів виділяють оздоровчу спрямованість 
фізичного виховання, 16,2% – лікувальну, 23,6% – 
відновну і профілактичну і тільки 7,6% знають про 
вплив фізичного виховання на професійні якості 
дизайнера. Результати експертної оцінки рівня 
знань дизайнерів свідчать, що за усіма темами 
теоретичного розділу їх знання знаходилися на 
низькому рівні. 

Експертна оцінка методичних умінь показала, 
що у дизайнерів не сформовані методичні уміння і 
навички з використання фізичного виховання у 
своїй професійній діяльності. Однією з головних 
причин слабкого рівня знань і умінь в області фі-
зичного виховання, як відмітили 95% експертів, є 
слабкий міждисциплінарний зв’язок дисципліни 
«Фізичне виховання» з дисциплінами загальної 
професійної та спеціальної підготовки майбутніх 
дизайнерів. Ця обставина викликана також неопра-
цьованістю концептуальних і технологічних підхо-
дів з використання фізичного виховання в профе-
сійній діяльності при рішенні різних проблем. Існу-
ють протиріччя і в змісті професійної підготовки. 
Вирішення цієї проблеми, на наш погляд, полягає в 
поліпшенні професійної підготовки спеціалістів 
творчих професій у закладах вищої освіти. 

Важливим об’єктом професійної діяльності в 
аспекті досягнення професіоналізму є і сам дизай-
нер. У досягненні максимального рівня профе-
сіоналізму важливе місце займають стан здоров'я 
індивіда, його фізичний розвиток, фізична підго-
товленість і працездатність. До особливостей про-
фесії дизайнера слід віднести переважання осіб 
жіночої статі. За даними нашого дослідження,  

Таблиця – Знання про спрямованість фізичного вихо-
вання при використанні його у професійній діяльності 
дизайнера 

Спрямованість Відсотки Ранг 
Оздоровча 24,4 1 

Лікувальна 16,2 2 

Рекреаційна 12,4 3 

Розвивальна 8,6 5 

Професійно-прикладна 7,6 6 

Профілактична 11,2 4 

Соціаліазувальна 6,4 7 
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90% фахівців, що здійснюють трудову діяльність в 
цій сфері, – жінки. Встановлено, що у жінок більше 
виражені реакції серцево-судинної, дихальної, нер-
вово-м'язової та інших систем [15]. 

Так, за даними нашого дослідження, 29,4% рес-
пондентів відмітили, що до кінця робочого дня у них 
настає середня міра психологічної втоми, 36,8% 
мають середню втому до кінця робочого тижня, 
63,5% вважають, що сильно психологічно втомлю-
ються до кінця року. 40,3% дизайнерів відмітили, 
що найпомітніше виражається стомлення під час 
роботи у вигляді погіршення настрою, 37,9% – у 
вигляді розсіяної уваги, 31,9% – у вигляді головно-
го болю, 24,3% – в зниженні інтересу до роботи, 
21,6% вважають, що стомлення проявляється у 
вигляді сонливості. 94,2% респондентів вважають, 
що стомлення настає через значний психологічний 
стрес (рис. 1). 

Для визначення, які психофізіологічні якості 
повинні мати дизайнери, респондентам необхідно 
було вибрати із запропонованого п’ять найбільш 
значущих. Результати дослідження показали, що 
59,4% вважають найбільш важливою здатністю 
чітко виконувати свої обов’язки в умовах емоційної 
напруги, 50,4% – хорошу реакцію, 48,3% – швидко 
приймати рішення, 45,4% – уміння раціональне 
розподіляти увагу (рис. 2). 

Важливе значення в підтримці високого рівня 
працездатності належить фізичній підготовленості 
дизайнера. Під фізичною підготовленістю дизайне-
ра ми розуміємо оптимальний рівень фізичних яко-
стей і функціональних можливостей організму, що 
дозволяє максимально ефективно і тривало здійс-
нювати професійні функції у трудовій діяльності.  

В той же час в науковій літературі ми не знайшли 
спеціальних досліджень, що вивчали фізичну під-
готовленість дизайнера.  

Професійна діяльність дизайнера поєднується 
з обмеженими рухами, малими м’язовими зусилля-
ми і підвищеною психоемоційною напругою. Най-
більш негативно такий характер діяльності позна-
чається на функціональному стані центральної 
нервової, серцево-судинної, дихальної і нервово-
м’язової систем [6]. Локальна м’язова діяльність 
при виконанні функціональних обов'язків, її одно-
манітність і бідність рухової координації у поєднан-
ні з фіксованою робочою позою призводять до під-
вищення мінімального артеріального тиску при 
зменшенні ударного об’єму серця і розузгодження 
між ЧСС і витратою енергії. 

Як вважає А. К. Маркова [9], процес трудової 
діяльності в ситуаціях особливого ризику може 
призводити до зниження, як працездатності люди-
ни, так і ефективності праці, а також до негативних 
змін психіки і втрати ціннісних орієнтацій в праці. Ці 
порушення можуть зачіпати різні сторони трудово-
го процесу: професійну діяльність, особистість про-
фесіонала, професійне спілкування. 

Результати дослідження показали, що най-
більш важливими фізичними якостями, які прояв-
ляються в професійній діяльності дизайнера, є: 
витривалість (її відмітили 86% респондентів); шви-
дкість (64%); сила (66%), координація рухів (49%). 
Результати дослідження показали, що у дизайне-
рів основними руховими діями є рухи пальців та 
кисті руки, при цьому характер основних рухів – 
графічний. 

На питання чи «Пов’язана втома із недостат-
ньою фізичною підготовленістю?» 47,5% дизайне-
рів відповіли «Так», 17,6% – «Ні» (рис. 3). Близько 
92,3% дизайнерів відмітили взаємозв’язок регуляр-
них занять фізичними вправами з поліпшенням 
стану здоров’я, 46,1% – із забезпеченням тривало-
го виконання професійних функцій на високому 
рівні, 30,7% – з поліпшенням рухової активності, 
20,5% – з швидкою адаптацією до професійної ді-
яльності. 

У той же час 30,5% дизайнерів відмітили,  
що зовсім не використовують регулярні заняття 
фізичними вправами для збереження і зміцнення 
здоров’я і досягнення професіоналізму, 51,9%  

Рис. 1. Ступінь стомлення дизайнерів 

 

Рис. 2. Професійно-важливі характеристики  
психофізіологічної сфери дизайнерів 

 

Рис. 3. Взаємозв’язок між стомленістю  
та фізичною підготовленістю 
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нерегулярно займаються фізичними вправами і 
тільки 18,1% використовують регулярно фізичні 
вправи з метою збереження, зміцнення здоров’я і 
досягнення професіоналізму. 

На питання, «Який вид спорту або фізкультур-
но-оздоровча система підвищує фізичну підготов-
леність?» 46% відмітили аеробіку (фітнес, шейпінг, 
танці, оздоровчі види гімнастики), 10% – оздоров-
чий біг (та інші види легкої атлетики), 4% – спорти-
вні ігри, 20% – плавання, 20% – інші види оздоров-
чої фізичної культури. 62% дизайнерів основні про-
фесійні функції виконують в положенні стоячи чи 
сидячи.  

Обговорення результатів дослідження. Ви-
мушена робоча поза дизайнера провокує гіпертоні-
чну і виразкову хворобу, невралгію поперекового і 
шийного відділів хребта, викликає застій крові в 
ногах, погіршує кровонаповнення в нижній полови-
ні тіла, при положенні сидячи сприяє слабкому кро-
вонаповненню і постачанню киснем органів малого 
тазу [2, 17, 18]. Також вона призводить до пору-
шень ритму дихання, зниження рівня оксигенації 
крові, позначається на якості вентиляції леденів і 
газообміну, якісному складі крові [5, 11, 14].  

Важливою особливістю професійної діяльності 
дизайнера є розумові операції підвищеної складно-
сті та тривалості. На думку М. І. Виноградова [4], 
таку діяльність можна віднести до інтелектуальної 
праці з високою психоемоційною напругою. Трива-
ле розумове навантаження, ускладнене психоемо-
ційними чинниками, призводить до погіршення дія-
льності функцій уваги – обсягу, концентрації, пере-
микання і розподілу усіх видів памʼяті, сприйняття; 
збільшенню часу простої та складної сенсомотор-
ної реакції [1, 3, 19, 20]. 

Специфіка професійної діяльності дизайнера 
призводить до різних порушень, деформацій і про-
фесійних хвороб. Так, психоемоційне навантажен-
ня при підвищеній відповідальності за результат 
діяльності призводять до виникнення стресів різної 
міри тяжкості. Нервово-напружена праця зумовлює 
і артеріальну гіпертонію [13], яка негативно позна-
чається на загальному стані здоров’я. Наслідком 
високих нервово-емоційних навантажень є психічні 
захворювання. 

Великий вплив на успішність професійної ді-
яльності чинять умови, в яких здійснює свою діяль-
ність дизайнер. Санітарно-гігієнічний розділ профе-
сіограми представлений основними чинниками, до 
яких відносять: мікроклімат, освітленість робочих 
місць, шкідливі домішки в повітрі, шум, підвищену 
або знижену вологість.  

Описово-технічний розділ професіограми до-
зволив нам виявити основні особливості характеру 
професійної діяльності дизайнера. До них можна 

віднести: локальний характер м'язової і рухової 
діяльності; низька рухова активність; присутність 
елементу статичності та вимушеної робочої пози; 
висока психоемоційна напруга праці; необхідність 
розумової напруги.  

Таким чином, аналіз професіографічної анкети 
показав, що умови виконання основних трудових 
завдань залежать від специфіки професійної діяль-
ності дизайнера. Дизайнери основну частину робо-
чого дня проводять у приміщенні. Мікроклімат при-
міщень призводить до істотних негативних зру-
шень в діяльності серцево-судинної, дихальної, 
ендокринної та видільної систем, зниженню захис-
них сил організму, виникненню передпатологічних 
станів. Локальне охолодження організму призво-
дить до значної кількості простудних захворювань, 
поширенню вірусних і гострих респіраторних захво-
рювань [2, 8]. Взаємодію загального і місцевого 
охолодження з психогенними і емоційними чинни-
ками робить вплив на порушення координації рухів 
і падіння працездатності. Підвищена температура 
довкілля викликає почастішання частоти серцевих 
скорочень (ЧСС), частоти дихання, зниження тиску 
і підвищення температури тіла [11]. При цьому різ-
ко зростає напруга організму при підвищенні вар-
тості роботи і падінні працездатності. За цих умов 
можуть виникнути захворювання нервової системи 
і органів травлення [6, 13]. 

Спеціальних досліджень, спрямованих на об-
ґрунтування фізичного і особистісного розділів про-
фесіограми дизайнера, надзвичайно мало. В той 
же час аналіз професійної діяльності дизайнера 
вказує на необхідність міцного здоров’я; великого 
обсягу професійних рухових умінь і навичок; висо-
кої фізичної та рухової активності; виховання здат-
ності до управління емоціями, почуттями, вчинка-
ми; швидкої операційної діяльності тощо, які є важ-
ливими умовами досягнення професіоналізму. 

Таким чином, дизайнер повинен володіти опти-
мальними кондиціями (станом здоров’я, фізичним 
розвитком і фізичною підготовленістю), відповідни-
ми виконанню професійних завдань; високою фізи-
чною і руховою активністю; хорошим функціону-
ванням систем життєзабезпечення; досить висо-
кою витривалістю, швидкістю, силою та координа-
цією. 

Висновки 
1. До професійно-важливих фізичних якостей ди-

зайнера можна віднести загальну і локальну 
(руки, ноги, спина, шия) статичну витривалість, 
силу основних м’язових груп і силову витрива-
лість рук, точність і швидкість рухової реакції. 
Професійна діяльність вимагає прояву типових 
професійно-важливих особистісних якостей: ко-
мунікабельності, принциповості, толерантності, 
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доброти, співчуття, співпереживання, красномов-
ства. 

2. До найбільш важливих психофізіологічних влас-
тивостей необхідно віднести сприйняття, па-
м’ять, уяву, стриманість, здатність швидкість 
прийняття рішення, уміння працювати в нервовій 
обстановці, здатність чітко виконувати свої за-
вдання в умовах емоційної напруги, хорошу реа-
кцію. 

3. Ефективність процесів становлення особистості 
професіонала, його фізичне, соціальне і особове 
благополуччя в житті та професійній діяльності в 
істотній мірі залежать від усвідомленості та сфо-
рмованості ціннісних установок на фізичну акти-

вність і збереження здоров’я, від регулярних 
занять із використанням фізкультурно-
спортивних і оздоровчих засобів.  

4. Важливу роль в освоєнні професії, досягненні 
вершин професіоналізму грає використання цін-
ностей фізичного виховання в забезпеченні на-
лежного рівня здоров’я, фізичного і духовного 
розвитку, рухової підготовленості. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому планується впровадження результатів 
дослідження у підготовку спеціалістів творчих про-
фесій та пошук нових підходів, з метою удоскона-
лення процесу професійного становлення. 
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УДК 355.233.22 
ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
Коробейникова Л. Г., Муса Джамиль С. А., Перепилица А. В., Рычок Т. М., Аксютин В. В. 
Резюме. Внедрение профессионально-прикладной физической подготовки в практику физического 

воспитания студентов заведений высшего образования творческих специальностей создаёт предпосыл-
ки для сокращения сроков профессиональной адаптации, повышения мастерства, достижения высокой 
профессиональной работоспособности и производительности труда. В эксперименте приняли участие 74 
дизайнеров города Киева и Киевской области. Установлено, что профессиональная деятельность требу-
ет проявления типичных профессионально важных личных качеств: коммуникабельности, принципиаль-
ности, толерантности, доброты, сочувствия, сопереживания, красноречия. Выявлено, что к профессио-
нально важным физическим качествам дизайнера можно отнести общую и локальную (руки, ноги, спина, 
шея) статическую выносливость, силу основных мышечных групп и силовую выносливость рук, точность 
и скорость двигательной реакции. Доказано, что к наиболее важным психофизиологическим качествам 
необходимо отнести восприятие, память, воображение, сдержанность, способность быстро принимать 
решение, умение работать в нервной обстановке, способность чётко выполнять свои задания в условиях 
эмоционального напряжения, хорошую реакцию. Отмечается, что важную роль в освоении профессии, 
достижении вершин профессионализма играет использование ценностей физического воспитания в 
обеспечении надлежащего уровня здоровья, физического и духовного развития, двигательной подготов-
ленности. 

Ключевые слова: дизайнеры, специализированное физическое воспитание, профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

 
UDC 355.233.22 
The Justification of Specialized Physical Training of Creative Sphere Specialists 
Korobeinikova L. G., Musa Jamil S. A., Perepilitsya A. V., Richok T. M., Aksyutin V. V. 
Abstract. The introduction of professional-applied physical training in the practice of physical education of 

students of institutions of higher education of creative specialties makes up the preconditions for shortening the 
period of professional adaptation, improving skills, achieving high professional efficiency and productivity. Pro-
fessional readiness of future specialists is characterized by the integrative state of a person, which combines the 
optimal system of needs, motives and abilities, knowledge, skills, which characterize the professional qualities of 
a specialist and his/her attitude to professional activity.  

The purpose of the work is to identify the professionally important physical qualities of a designer, personal 
features and psycho-physiological qualities, as well as the requirements for the mobility of designers.  

Material and methods. The experiment was attended by 74 designers of the city of Kyiv and Kyiv region. 
The peculiarities of the work and the professional qualities of the designer were manifested through a profes-
sional questionnaire on the traditional questionnaire. The questionnaire consisted of 99 questions. 

Results and discussion. The obtained results show that professional activity requires the manifestation of 
typical professionally important personal qualities: sociability, integrity, tolerance, kindness, sympathy, empathy, 
eloquence. We found out that the general and local (arms, legs, back, neck) static endurance, strength of the 
main muscle groups and strength endurance of the hands, accuracy and speed of the motor reaction can be 
classified as professionally important physical qualities of the designer. It was proved that the most important 
psychophysiological qualities include perception, memory, imagination, restraint, the ability to quickly make a 
decision, the ability to work in a nervous environment, the ability to clearly perform their tasks in conditions of 
emotional stress, a good reaction.  

Conclusions. Using the values of physical education in ensuring an adequate level of health, physical and 
spiritual development, and motor readiness plays an important role in the development of the profession, reach-
ing the heights of professionalism. 

Keywords: designers specialized physical education, vocational and applied physical training. 
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Одним із завдань професійно-прикладної фі-
зичної підготовки майбутніх офіцерів є формуван-
ня у них умінь та навичок організації і проведення 
форм фізичної підготовки з підпорядкованим осо-
бовим складом. Інструментом реалізації визначе-
ного завдання може бути система дистанційного 
навчання. Дистанційне навчання  це відкрита сис-
тема навчання, що передбачає активне спілкуван-
ня між викладачем і учнем за допомогою сучасних 
інформаційно-компьютерних технологій. Проблема 
становлення і розвитку дистанційного навчання 
набула важливого значення для освітнього проце-
су в нашій країні, проте у системі підготовки керів-
ників форм фізичної підготовки сектору безпеки і 
оборони цій проблемі не приділялося достатньої 
уваги.  

Мета статті – визначення можливості вико-
ристання інтерактивної системи дистанційного на-
вчання у навчально-виховному процесі майбутніх 
керівників форм фізичної підготовки.  

Для досягнення мети дослідження, вивчення 
та аналізу інформації з питань використання дис-
танційного навчання було застосовано теоретич-
ний аналіз, систематизацію та узагальнення даних 
науково-методичних джерел і керівних документів 
за визначеною проблематикою. 

На думку авторів дистанційне навчання – це 
організований засобами інформаційно-компьютер-
них технологій процес,що базується на викорис-
танні дистанційного курсу, якому притаманні всі 
особливості звичайного (очного) навчального про-
цесу. Проведений аналіз системи дистанційного 
навчання у Військовому інституті танкових військ 
Національного технічного університету «Харківсь-
кий політехнічний інститут» свідчить про можли-
вість використання даної системи для створення 
сучасних технологій дистанційного навчання керів-
ників форм фізичної підготовки та формування 
єдиного освітнього інформаційного простору даної 
спільноти сектору безпеки і оборони України. 

Ключові слова: дистанційне навчання, профе-
сійно-прикладна фізична підготовка, керівники 
форм фізичної підготовки.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проводиться за 
темою зведеного плану НДР Міністерства молоді 
та спорту України 3.1. «Теоретико-методичні осно-
ви вдосконалення програмно-нормативних засад 
фізичної підготовки дітей, підлітків і молоді, № 
держ. реєстрації 0111V001626. 

Вступ. Провідну роль в процесі фізичного удо-
сконалення військовослужбовців відіграють коман-
дири підрозділів, які є керівниками форм фізичної 
підготовки. Одним із завдань професійно-
прикладної фізичної підготовки майбутніх офіцерів 
є формування у них умінь та навичок організації і 
проведення форм фізичної підготовки з підпоряд-
кованим особовим складом. Зазначене завдання 
вирішується шляхом отримання теоретичних знань 
та методичних умінь в стінах вищого військового 
навчального закладу (ВВНЗ). Після призначення 
офіцерів на первинні посади процес удосконален-
ня методичних умінь та навичок проведення форм 
фізичної підготовки з особовим складом триває 
весь період військової служби. Зростає кількість 
підлеглих – удосконалюються та поповнюються 
теоретичні знання та методичні уміння в галузі фі-
зичної підготовки. Теоретико-методична підготов-
леність керівників форм фізичної підготовки є запо-
рукою ефективності процесу фізичного удоскона-
лення військовослужбовців і, як наслідок, є гаранті-
єю формування фізичної готовності підрозділів до 
виконання бойових завдань [1, 2, 3]. 

Система військової освіти як основне джерело 
підготовки та комплектування Збройних Сил  
України, інших військових формувань і правоохо-
ронних органів є невід'ємною складовою сектору 
безпеки і оборони країни з одного боку, та підсис-
темою загальнодержавної освіти України з іншого. 
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Законодавство України наголошує на необхідності 
виведення освітнього процесу в нашій державі на 
рівень розвинутих країн світу шляхом докорінного 
реформування її концептуальних, структурних і 
організаційних завдань.  

Удосконалення військової освіти, забезпечення 
її інтерактивності, мобільності, привабливості та 
відповідності вимогам Болонського процесу потре-
бує конструктивного покращення організації освіт-
нього процесу у закладах вищої освіти сектору без-
пеки та оборони (СБіО). Основними напрямками 
даної діяльності науковці вважають: використання 
інформаційно-компьютерних технологій (ІКТ), інте-
рактивних методів навчання (ІМН), мультимедійних 
засобів; впровадження електронних засобів на-
вчання (ЕЗН) та комп’ютерних навчальних програм 
(КНП) [4, 5]. Весь комплекс зазначених заходів мо-
жливо реалізувати через систему дистанційного 
навчання (ДН). ДН  це відкрита система навчання, 
що передбачає активне спілкування між виклада-
чем і учнем за допомогою сучасних ІКТ. Така фор-
ма навчання дає свободу вибору місця, часу та 
темпу навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
сучасній науковій періодиці проблема впроваджен-
ня ДН в освітній процес отримала досить широке 
висвітлення у роботах вітчизняних та зарубіжних 
дослідників [6, 7, 8, 9, 10]. На думку В. Шандигося, 
Г. Шандигось під ДН слід розуміти навчальний про-
цес, при якому усі або частина занять здійснюють-
ся з використанням сучасних ІКТ при територіаль-
ній віддаленості викладача і студента [11].  

За твердженням В. Кухаренко, С. Березецької, 
К. Бугайчука, Н. Сиротенка та інших ДН – це диста-
нційна взаємодія педагога та студентів, що містить 
всі притаманні навчальному процесу компоненти 
(мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби 
навчання) специфічними засобами Інтернет-
технологій [5]. 

На думку інших дослідників, ДН – це організо-
ваний засобами ІКТ з використанням дистанційно-
го курсу навчальний процес, якому притаманні всі 
особливості звичайного (очного) навчального про-
цесу [7]. Це поняття включає в себе: кадровий 
склад адміністрації і технічних спеціалістів; профе-
сорсько-викладацький склад; навчальні матеріали і 
продукти; методики навчання і засоби доставки 
знань студентам [11]. У залежності від засобів ви-
користання дистанційного курсу, навчальний про-
цес поділяють на: традиційне навчання підсилене 
дистанційними технологіями (до 30%), змішане 
навчання (blended learning) з використанням (до 
80%) дистанційних технологій та дистанційне на-
вчання (online learning) [5]. Л. Сущенко у своїх ро-
ботах вказує, що ДН є діяльнісним, творчим проце-

сом, що сприяє самореалізації особистості майбут-
нього фахівця [7]. 

Дослідження західних педагогів довели, що 
система ДН забезпечує високу якість навчання 
[12]. Багаторічний досвід використання ДН у освіт-
ньому процесі університетів США показує, що сту-
денти, які повністю або частково вивчали курс дис-
танційно, показували в середньому кращі резуль-
тати, ніж ті, хто навчався тільки очно [5]. 

Таким чином проблема становлення і розвитку 
ДН набула важливого значення для освітнього про-
цесу в нашій країні, проте у системі підготовки кері-
вників форм фізичної підготовки СБіО цій проблемі 
не приділялося достатньої уваги.  

З метою визначення доцільності використання 
ДН у навчально-виховному процесі майбутніх кері-
вників форм фізичної підготовки було проведено 
теоретичне дослідження особливостей викорис-
тання інтерактивної системи дистанційного навчан-
ня у Військовому інституті танкових військ Націо-
нального технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» (далі ВІТВ НТУ «ХПІ»). 

Мета статті – визначення можливості викорис-
тання інтерактивної системи дистанційного навчан-
ня у навчально-виховному процесі майбутніх керів-
ників форм фізичної підготовки. 

Матеріал та методи дослідження. Теоретич-
ний аналіз, систематизація й узагальнення даних 
науково-методичних джерел і керівних документів 
було застосовано для вивчення та аналізу інфор-
мації з питань використання ДН у навчально-
виховному процесі майбутніх керівників форм фі-
зичної підготовки. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На думку професорсько-викладацького складу 
ВІТВ НТУ «ХПІ» дистанційне навчання – це органі-
зований засобами ІКТ з використанням дистанцій-
ного курсу навчальний процес, якому притаманні 
всі особливості звичайного (очного) навчального 
процесу. Під дистанційним курсом розуміється за-
планована викладачем пізнавальна діяльність кур-
санта та його підтримка наявними інформаційними 
мультимедійними технологіями (аудіо, відео, ані-
мація, моделювання). Особливу роль відіграє сис-
тема управління навчанням (віртуальне навчальне 
середовище) – програмне забезпечення, що приз-
начене для організації навчального процесу, і 
включає середовища розробника, викладача та 
курсанта. Дана модель використання дистанційних 
технологій дозволяє опосередковано керувати осо-
бистою підготовкою курсантів через засоби телеко-
мунікацій та Інтернету і закладає можливості для 
реалізації педагогічного принципу «безперервної 
освіти протягом життя». Система дистанційного 
навчання інституту, як складова частина загальної 
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системи навчання, складається з методичного, 
організаційного, кадрового, програмного, технічно-
го забезпечення, які пов’язані з основною систе-
мою навчання. 

В якості системи ДН у ВІТВ НТУ «ХПІ» викори-
стовується платформа системи Moodle, перевагою 
якої є можливість корегувати можливості системи 
зважаючи на особливості освітнього процесу у 
ВВНЗ. Система Moodle дозволяє не тільки засвою-
вати теоретичні знання з навчальних дисциплін, 
але додатково надає педагогу можливість створю-
вати різноманітні тестові завдання для контролю 
засвоювання матеріалу. 

Технічне забезпечення навчання у ВІТВ НТУ 
«ХПІ» складають: Українська телекомунікаційна 
мережа; інститутська локальна мережа, що об’єд-
нує волоконно-оптичними лінями зв’язку усі на-
вчальні корпуси інституту, бібліотечний сайт інсти-
туту, а також забезпечує доступ до внутрішніх ін-
формаційних ресурсів локальні мережі усіх курса-
нтських гуртожитків інституту. У локальній мережі 
працює освітній портал, на якому розміщені на-
вчально-методичні матеріали практично всіх кур-
сів, що викладаються в інституті. 

На сучасному етапі відбулися суттєві зміни у 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  
це поява соціального сервісу, який отримав назву 
Web 2.0, розгортання відкритих навчальних ресур-
сів та програмного забезпечення. У свою чергу це 
привело до якісних змін у педагогічних підходах і 
появи терміну “мережна педагогіка” або “педагогіка 
2.0”. Мережа Інтернет перестає бути каналом, що 
дозволяє одержати доступ до окремого ресурсу. 
Мережа Інтернет сьогодні сама стає ресурсом. Це 
дозволяє вирішувати нові педагогічні задачі, реалі-
зовувати навчальну діяльність, що не мислиться і 
не реалізується поза мережею [5, 12].  

Проте, в процесі навчання керівників фізичної 
підготовки, поряд з явними перевагами систем ДН, 

науковці [7, 11] вбачають ряд недоліків, до яких 
відносять: 

− відсутність безпосереднього контакту кур-
санта і викладача; 

− велику трудомісткість і необхідність значних 
матеріальних витрат на розробку дистанцій-
них курсів; 

− необхідність формування додаткової моти-
вації та самостійності у курсантів; 

− високу залежність від якості роботи Інтерне-
ту та технічної підтримки систем; 

− відсутність достатньої кількості ІТ-фахівців у 
сфері ДН [11]. 

Передовий досвід вітчизняних цивільних закла-
дів вищої освіти доводить, що впровадження змі-
шаного навчання з використанням інтернет-
адаптованого навчально-методичного забезпечен-
ня із врахуванням вимог кредитно-модульної орга-
нізації навчального процесу дозволяє значно пок-
ращити якість освітнього процесу. Для студентсь-
кої молоді створюється навчально-методичне за-
безпечення нового покоління: повністю адаптова-
ного до Інтернету, з використанням багатьох спо-
собів представлення інформації (відео, анімація, 
звук тощо).  

Висновки. Проведений аналіз системи ДН у 
ВІТВ НТУ «ХПІ» свідчить про можливість викорис-
тання даної системи для створення сучасних тех-
нологій дистанційного навчання керівників форм 
фізичної підготовки (дистанційних курсів) та фор-
мування єдиного освітнього інформаційного прос-
тору даної спільноти для СБіО. 

Перспективи подальших досліджень. Перс-
пективи подальшого використання ДН в процесі 
навчання керівників форм фізичної підготовки 
СБіО ми пов'язуємо із розробкою та впроваджен-
ням окремих дистанційних курсів на основі 
«Модульно-рейтингової системи підготовки офіце-
рів-керівників занять з фізичної підготовки»  
[13]. 

References 
1. Olkhovy O. Theoretical and methodical bases of professional-directed physical training of cadets of higher military 

educational institutions of the Armed Forces of Ukraine. Kharkiv: KhNUPS; 2012. 367 p. [Ukrainian] 

2. Petruk A. Methodical level of officers as a component of physical training subdivision. Scientific and Pedagogical 
Problems of Physical Culture / Physical culture and Sports. Kyiv: NPDU. 2017; 3K(84): 352-8. [Ukrainian] 

3. Andreas A, Romanchuk S, Afonin V, Lesko O, Dunets-Lesko A. Modern Technologies of Unit Commanders’ Methodi-
cal Competence Formation as to Carrying out Forms of Physical Training. JMBS. 2017; 6(9): 5-10. [Ukrainian] DOI: 
10.26693/jmbs02.07.005  

4. Dimova AL. Osnovnyie napravleniya nauchnyih issledovaniy v oblasti informatizatsii po fizicheskoy kulture i sportu. 
Teoriya i pracktika fizicheskoy kultury. 2011; 12: 40-3. [Russian] 

5. Kukharenko VM. Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia. Kharkiv: NTU «KhPI», KP «Miskdruk»; 2016. 284 p. 
[Ukrainian] 

6. Kudin AP. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchanni. Lutsk: Volyn-polihraf; 2012. 415 p. [Ukrainian] 

7. Sushchenko AV. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh 
fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia i sportu. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Fizychne vyk-
hovannia i sport». 2012; 1(7): 104-11. [Ukrainian] 



  Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання і спорту 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 5 (21) 393  

8. Batsrovska IV. The use of distance technology in a credit-modular system of education in universities. Theory and 
methods of education management. 2011; 6. [digital resource]. Available from:  http://umo.edu.ua/images/content/
nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_6/3.pdf 

9. Hadiullina RR, Chinkin AS. Using the distance learning in higher education of physical culture [digital resource]. An-
nouncer of Russian Peoples’ Friendship University, a series of "Informatization of Education". 2014; 4. Available from: 
http://193.232.218.45/vestnik.aspx?id=2012_4 

10. Myhovych S.M., Tverezovska N.T. Review og the current state of distance learning in Ukraine. Scientific announcer of 
the National university of bioresourcesand of Ukraine. 2011; 59(Part 2): 320-9. 

11. Shandyhos HA, Shandyhos VI, Ladyka PI. Dystantsiyne navchannya v systemi pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoi kul-
tury i sportu [Distance learning in the system of training specialists in physical culture and sports].  Naukovyi chasopys 
seriya 15 «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport» Kyiv, NPU imeni MP Draho-
manova. 2015; 5К(61): 270–3. [Ukrainian] 

12. Kukharenko VM. Pro systemu dystantsiynoho navchannya u vidkrytomu dystantsiynomu kursi [About the system of 
distance learning in the open distance course]. Informatsiyni tekhnolohiyi v sviti. 2012; 1: 32-42. [Ukrainian] doi: 
10.14308/ite000297 

13. Olkhovyi OM. Otsinka mozhlyvosti zastosuvannya modulnoi systemy navchannya pry orhanizatsiyi navchalnoho prot-
sesu pidhotovky ofitseriv-kerivnykiv zanyat z fizychnoi pidhotovky [Assessment of the possibility of using a modular 
training system in organizing the training process for training officers-leaders in physical training]. Moloda sportyvna 
nauka Ukrainy. 2005; 9(3): 30-5. [Ukrainian] 

 
УДК 796.01 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ФОРМАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Корчагин М. В., Ольховой О. М., Баркатов И. В., Гунченко В. О., Цепляев Ю. В. 
Резюме. Одной из задач профессионально-прикладной физической подготовки будущих офицеров 

является формирование у них умений и навыков организации и проведения форм физической подготов-
ки с подчиненным личным составом. Инструментом реализации определенного задача может быть сис-
тема дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это открытая система обучения, предусматривающая активное общение 
между преподавателем и учеником с помощью современных информационно-компьютерных технологий. 
Проблема становления и развития дистанционного обучения приобрела важное значение для образова-
тельного процесса в нашей стране, однако в системе подготовки руководителей форм физической подго-
товки сектора безопасности и обороны этой проблеме не уделялось достаточного внимания. 

Цель работы – определение возможности использования интерактивной системы дистанционного 
обучения в учебно-воспитательном процессе будущих руководителей формам физической подготовки. 

Для достижения цели исследования, изучения и анализа информации по вопросам использования 
дистанционного обучения были применены теоретический анализ, систематизация и обобщение данных 
научно-методических источников и руководящих документов по определенной проблематике. 

По мнению авторов, дистанционное обучение – это организованный средствами информационно-
компьютерных технологий процесс, основанный на использовании дистанционного курса, которому при-
сущи все особенности обычного (очного) учебного процесса. Проведенный анализ системы дистанцион-
ного обучения в Военном институте танковых войск Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт» свидетельствует о возможности использования данной систе-
мы для создания современных технологий дистанционного обучения руководителей форм физической 
подготовки и формирования единого образовательного информационного пространства данного общест-
ва сектора безопасности и обороны Украины. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, профессионально-прикладная физическая подготовка, 
руководители форм физической подготовки. 

 
UDC 796.01 
System of Distance Training of Physical Training Instructors 
Korchagin M. V., Olkhovoy O. M., Barkatov I. V., Gunchenko V. A., Tseplyaev Yu. V. 
Abstract. One of the tasks of professionally applied physical training of future officers is to develop their 

skills to organize and carry out the forms of physical training with subordinated personnel. This task is solved by 
obtaining the theoretical knowledge and methodological skills in a higher military education institution. Like a 
variant of this process a distance learning system may be proposed. Distance learning is an open educational 
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system that involves active communication between the teacher and the student with the means of modern in-
formation and computer technologies. The problem of formation and development of distance learning has be-
come important for the educational process in our country; however, this task has not received sufficient atten-
tion in the system of training the physical training instructors in the security and defense sector. 

The purpose of the study was to determine the possibilities of performing the interactive system of distance 
learning in the education process of future instructors of physical training. 

Material and methods. A theoretical analysis, systematization and generalization of scientific-methodological 
sources data and managing documents on certain problems were applied to achieve the research objective. 

Results and discussion. The Moodle platform was used as a system of distance education in Military Insti-
tute of Armed Forces of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Its advantage is the ability 
to adjust the system's capabilities due to the peculiarities of the educational process in university. Moodle sys-
tem does not only assimilate theoretical knowledge in the subject, but also provides the teacher with the ability 
to create a variety of test tasks to control the understanding of the material. 

There is the following technical support for training at University "Kharkiv Polytechnic Institute": Ukrainian 
telecommunication network; a university LAN that integrates fiber optic links with all academic buildings, the 
Institute's library site, which provides access to internal LAN resources for all cadets. There is an educational 
portal on the local network, which contains educational and methodical materials of practically all courses taught 
at the university.  

A special role is played by the learning management system (virtual learning environment), i.e. software 
designed to organize the learning process, and include the environments of the developer, teacher and cadet. 
This model of using remote technologies allows to indirectly control the personal training of cadets wiyj the 
means of telecommunications and the Internet, and lays out opportunities for the implementation of the peda-
gogical principle of lifelong education. The university distance learning system, as an integral part of the general 
system of education, consists of methodological, organizational, personnel, software, technical equipment, 
which are connected with the basic system of training. 

Conclusion. According to the authors, distance learning is a process organized on the basis of information 
and computer technologies, based on the distance course performance, which has all the features of a regular 
(full-time) education process. The conducted analysis of the distance learning system of Military Institute of 
Armed Forces of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" shows the possibility of applying 
this system to create a modern technology of distance learning of physical training instructors and to create a 
single educational information space for representatives of Ukrainian security and defense sector. 

Keywords: distance learning, professionally applied physical training, physical training instructors. 
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Рукопашний бій, який набув у теперішній час 
значної популярності, включає різні техніко-
тактичні елементи та є складним в координаційно-
му відношенні видом єдиноборств, успішність в 
якому потребує наявності у спортсменів відповід-
них фізичних та психологічних якостей. Тренуван-
ня у рукопашному бою включають вправи, спрямо-
вані на розвиток швидкості, сили, силової витрива-
лості, які створюють значні навантаження на орга-
нізм спортсменів. Це потребує постійного контроль 
функціонального стану спортсменів в процесі тре-
нувальних циклів, а також прогнозування його змін 
під впливом навантажень, які постійно збільшують-
ся у підготовчому періоді. Для оцінювання функціо-
нального стану на різних етапах підготовки та по-
будови моделей прогнозу його змін під впливом 
навантаження необхідно розробити структуру та 
зміст типового тренування для спортсменів, що 
займаються рукопашним боєм з повним та частко-
вим контактом з супротивником. Застосування роз-
робленого типового тренування у якості тестового 
навантаження дозволить визначити динаміку пси-
хофізіологічних показників спортсменів у стандар-
тизованих умовах та на цій основі розробити мо-
дель прогнозу зміни функціонального стану по зна-
ченням інформативних показників до тренування 

Мета роботи – обґрунтування структури та 
змісту типового тренування спортсменів різного 
рівня підготовленості, що спеціалізуються у руко-
пашному бої. 

Для досягнення мети роботи нами було розро-
блено Анкету, яку було запропоновано 30 трене-
рам з рукопашного бою. Питання анкети стосува-
лися структури та змісту тренування з рукопашного 
бою для спортсменів, що займаються рукопашним 
боєм з повним та частковим контактом з супротив-
ником. Результати анкетування було оброблено 
статистично з використанням дескриптивної стати-
стики та методу аналізу альтернативних ознак. 

Розроблена на основі проведеного анкетуван-
ня структура тестового тренування включала за-
гальноприйняті складові (вступну, основну та за-
ключну). Основна частина тренування складалася 

з технічній, тактичній та фізичній підготовки. Напо-
внення цих складових залежало від рівня підготов-
леності спортсменів (треновані або початківці) та 
варіанту рукопашного бою (з повним або з частко-
вим контактом з супротивником). 

На думку експертів, спеціальна підготовка 
спортсменів, що займаються рукопашним боєм, 
повинна бути спрямована на розвиток та вдоскона-
лення швидкості, спритності, сили, спеціальної 
витривалості, гнучкості.  

Зміст основної частини тренувань залежить від 
виду рукопашного бою (фул або семі) та рівня 
спортивної підготовленості спортсменів (треновані 
або початківці). У кожному випадку зміст кожної 
частини тренування обирається тренером в залеж-
ності від функціональних можливостей конкретного 
спортсмена. При фул-контакті фізична підготовка 
спрямована на розвиток у спортсменів переважно 
вибухової сили та силової витривалості, підвищен-
ня рівня внутрішньом’язової та міжм’язової коорди-
нації. При семі-контакті – на підвищення функціо-
нальних можливостей організму в умовах аеробно-
го режиму енергозабезпечення, а також швидкості 
та витривалості на тлі високої влучності. 

У початківців, що займаються рукопашним 
боєм, в залежності від спеціалізації, фізична підго-
товка спрямована на розвиток різних якостей, що 
визначається потребами обраного виду бою. 

Проведені дослідження з використанням мето-
ду анкетування дозволили розробити узагальнену 
структуру тренувального заняття з рукопашного 
бою, яке може бути використано у якості тестового 
навантаження при прогнозуванні змін функціональ-
ного стану спортсменів. 

Ключові слова: рукопашний бій, структура 
тренування, функціональний стан, повний та част-
ковий контакт з супротивником. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
науково-дослідної роботи факультету фізичного 
виховання та спорту Чорноморського національно-
го університету ім. Петра Могили «Розробка та 
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реалізація інноваційних технологій оцінки та корек-
ції функціонального стану людини під час фізично-
го навантаження в спорті і реабілітації», № держ. 
реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Рукопашний бій (РБ) у останні часи на-
був значної популярності у наший країні. РБ вклю-
чає різні техніко-тактичні елементи та є складним в 
координаційному відношенні видом єдиноборств, 
успішність в якому потребує наявності у спортсме-
нів відповідних фізичних та психологічних якостей 
[1, 3, 8, 12]. Заняття з РБ спрямовані на формуван-
ня навичок у веденні рукопашної сутички, виконан-
ні прийомів і дій, необхідних для знищення, виве-
дення з ладу (полону) противника, на виховання 
спритності, сміливості, рішучості, психологічної 
стійкості, впевненості у власних силах, розвиток 
спритності, швидкості, сили [5]. Виконання техніч-
них прийомів РБ, який є синтезом захисних дій ру-
ками та ногами з технікою захоплень, больових 
прийомів, задушень та кидань, пред'являє досить 
високі вимоги до адаптаційних здібностей спорт-
смена щодо ациклічних проявів динамічних та ста-
тичних зусиль [3, 10]. Тренування у РБ включають 
вправи, спрямовані на розвиток швидкості, сили, 
силової витривалості, що створює значні наванта-
ження на організм спортсменів [7]. 

Успішність занять РБ пов’язана не лише з дос-
татнім розвитком необхідних фізичних та психоло-
гічних якостей, а і зі збереженням та зміцненням 
здоров’я спортсменів [2, 9, 11]. 

Велике значення для тренерів та спеціалістів зі 
спортивної медицини має можливість не тільки 
визначення функціонального стану (ФС) в процесі 
тренувальних циклів, але й прогнозування його 
змін під впливом навантажень, які постійно збіль-
шуються у підготовчому періоді [2, 4].  

Для оцінювання ФС на різних етапах підготовки 
та побудови моделей прогнозу його змін під впли-
вом навантаження необхідно було розробити стру-
ктуру та зміст типового тренування для спортсме-
нів, що займаються РБ з повним та частковим кон-
тактом з супротивником. Застосування розробле-
ного типового тренування у якості тестового наван-
таження дозволило визначити динаміку психофізіо-
логічних показників спортсменів у стандартизова-
них умовах та на цій основі розробити модель про-
гнозу зміни ФС по значенням інформативних пока-
зників до тренування [6]. Якщо в результаті викори-
стання моделі за показниками до тренування про-
гнозується погіршення ФС більше за норму реакції 
на навантаження¸ то спортсмен потребує зміни 
структури тренування, відпочинку або реабілітації. 

Вищевикладене вказує на актуальність розроб-
лення типової структури та змісту тренування спорт-
сменів, що спеціалізуються у РБ, використання якого 

у якості тестового дозволить визначити норму реак-
ції кожного спортсмена, а також прогнозувати зміну 
ФС спортсменів в динаміці спортивної підготовки з 
метою оптимізації навантажень та, у разі необхідно-
сті, розроблення індивідуалізованих реабілітаційних 
заходів при несприятливому прогнозі. 

Мета роботи – обґрунтування структури та 
змісту типового тренування спортсменів різного 
рівня підготовленості, що спеціалізуються у руко-
пашному бої. 

Матеріал і методи дослідження. Для досяг-
нення мети роботи нами було розроблено Анкету, 
яку було запропоновано 30 тренерам з РБ. Питан-
ня анкети стосувалися структури та змісту трену-
вання з РБ для спортсменів, що займаються РБ з 
повним та частковим контактом з супротивником. 
Результати анкетування було оброблено статисти-
чно з використанням дескриптивної статистики та 
методу аналізу альтернативних ознак. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
В результаті аналізу анкет було визначено структу-
ру типових тренувань спортсменів, що займаються 
РБ з повним контактом з супротивником (табл. 1), з 
частковим контактом (табл. 2) та для спортсменів-
початківців (табл. 3, 4). 

Зупинімося більш детально на змісті кожної 
структурної компоненти тренувального наванта-
ження спортсменів, що займаються РБ, які най-
більш дієві з точки зору експертів.  

До загально-розвиваючих вправ, які використо-
вуються при тренуваннях з РБ, було віднесено 
вправи, спрямовані на тренування м’язів кінцівок 
(виконуються з різних вихідних положень: зі стійки, 
з колін, сидячи, лежачи), плечового поясу, тулуба 
та шиї. Тренування м’язів рук передбачає згрібан-
ня, розгрібання, махи, обертання, відведення та 
приведення, ривки. Тренування м’язів ніг передба-
чало присідання, випригування, підскоки з різних 
положень, стрибки, пружні покачування у випадах, 
махові рухи. Для зміцнення м’язів шиї та тулубу 
запропоновано нахили, обертання і повороти голо-
ви, повороти, кругові рухи тулубом, піднімання ніг в 
положенні лежачи на спині. Окрім того, велике зна-
чення для розвитку навиків РБ мають вправи з 
партнером та з предметами (гумовий джгут, набив-
ної м'яч, гантелі (0,5 кг), скакалки). Також відзначе-
на роль вправ з використанням боксерських мішків, 
лап, маківар. При проведенні першого етапу трену-
вань можливо використання елементів акробатики, 
легкої атлетики, спортивних ігор. 

На думку експертів, спеціальна підготовка 
спортсменів, що спеціалізуються в РБ, повинна 
бути спрямована на розвиток та вдосконалення 
швидкості, спритності, сили, спеціальної витрива-
лості, гнучкості.  
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Таблиця 1 – Структура тренування спортсменів, що займаються РБ з повним контактом з супротивником 

Складові  
тренування, 

(%) часу 

Структурні  
компоненти Зміст навантаження 

Розподіл 
часу,  

% 

Інтенсивність 
навантаження, 

% від max 

Вступна 
частина 
(20±4,0) 

Загальна підготовка Загально-розвиваючі вправи 5,0±2,1 30-40 

Спеціальна підготовка Спеціальні вправи 15±3,6 75-80 

Основна  
частина 
(70 ±4,6) 

Технічна підготовка Удосконалення техніки складних еле-
ментів 10±3,0 75-80 

Тактична підготовка Корекція співвідношення структурних 
компонентів тактичних схем з ураху-
ванням технічної майстерності, антро-
пометричних даних та розвитку вибухо-
вої сили 

15±3,6 75-80 

Фізична підготовка Базова: підвищення рівня вибухової 
сили в умовах анаеробного режиму 
енергозабезпечення. 

10±3,0 75-80 

Спеціалізована: підвищення рівня внут-
рішньо-м’язової та 
міжм’язової координації 

10±3,0 75-80 

Інтегральна підготовка Реалізація технічної майстерності в 
сукупності з індивідуальним рівнем 
розвитку потужності в процесі прове-
дення коригуючих спарингів 

25±4,3 75-80 

Заключна 
частина 
(10±3,0) 

Розслаблення  
та відновлення 

Обговорення важливих моментів,  
які виникли в процесі тренувальних 
занять 

10±3,0 - 

Виконання комплексу відновлювальних 
вправ 10±3,0 - 

Таблиця 2 – Структура тренування спортсменів, що займаються РБ з повним контактом з супротивником 

Складові  
тренування, 

(%) часу 

Структурні  
компоненти Зміст навантаження Розподіл 

часу,% 

Інтенсивність 
навантаження, 

% від max 

Вступна  
частина 
(20±4,0) 

Загальна підготовка Загально-розвиваючі вправи 5,0±2,1 30-40 

Спеціальна підготовка Спеціальні вправи 15±3,6 75-80 

Основна  
частина 
(70 ±4,6) 

Технічна підготовка Удосконалення техніки простих і складних 
елементів 20±4,0 75-80 

Тактична підготовка Корекція співвідношення структурних ком-
понентів тактичних схем з урахуванням 
технічної майстерності, антро-пометрич-
них даних, швидкості, влучності та витри-
валості 

20±4,0 75-80 

Фізична підготовка Базова: підвищення функціональних мож-
ливостей організму в умовах аеробного 
режиму енергозабезпечення 

5,0±2,1 75-80 

Спеціалізована: підвищення швидкості та 
витривалості на тлі високої влучності 10±3,0 75-80 

Інтегральна підготовка Реалізація технічної майстерності в сукуп-
ності з індивідуальним рівнем розвитку 
швидкості та влучності в процесі прове-
дення тренувальних спарингів 

15±3,6 75-80 

Заключна 
частина 
(10±3,0) 

Розслаблення  
та відновлення 

Обговорення важливих моментів, які ви-
никли в процесі тренувальних занять 10±3,0   
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Для розвитку швидкісно-силових якостей мо-
жуть бути використані кидки набивного м’яча однієї 
та двома руками з різних положень, або В упорі 
лежачи згинання та розгинання рук (з ударами пе-
ред грудьми, над головою, за спиною). Присідання 
і вистрибування з положення бойової стійки, різні 
вправи в човнику, стрибки на одній і двох ногах в 
полуприсяді.  

Для розвитку суто швидкісних якостей можуть 
застосовуватися біг з прискоренням, зі зміною шви-
дкості і напряму руху, з низького і високого старту, 
ривки, швидкісні рухи на певний сигнал тощо. 

Для вдосконалення спритності можуть бути 
використані елементи акробатики, естафети, до 
яких включені елементи, що потребують прояву не 
тільки спритності але і гарної координації рухів.  

Вдосконалення гнучкості може бути проведено 
з використанням махових рухів ногами і руками, 
нахилів, кругових рухів тулубом, пружинистих похи-
тувань в випадах, розтяжки ніг в парах і по одному 
(динамічна, статична, ізометрична, на тренаже-
рах), шпагатів інших вправ на розтягування. 

Оскільки витривалість є однією з необхідних 
якостей спортсмена вправи на її розвиток та  

Таблиця 3 – Структура тренування спортсменів - початківців, що займаються РБ з повним контактом з супро-
тивником 

Складові  
тренування, 

(%) часу 

Структурні  
компоненти Зміст навантаження Розподіл  

часу,% 

Інтенсивність 
навантаження, 

% від max 

Вступна  
частина 
(20±4,0) 

Загальна підготовка Загально-розвиваючі вправи 15±3,6 30-40 

Спеціальна підготовка Спеціальні вправи 5,0±2,1 - 

Основна  
частина 
(70 ±4,6) 

Технічна підготовка Вивчення простих та складних еле-
ментів 25±4,3 - 

Тактична підготовка Побудова тактичних схем на основі 
взаємозв’язку технічних елементів з 
рівнем індивідуального розвитку сило-
вих можливостей 

25±4,3 30-40 

Фізична підготовка Базова: розвиток переважно вибухової 
сили та силової витривалості 20±4,0 30-40 

Спеціалізована: підвищення рівня вну-
трішньом’язової та міжм’язової коор-
динації 

10±3,0 75-80 

Заключна 
частина 
(10±3,0) 

Розслаблення та від-
новлення 

Виконання комплексу відновлюваль-
них вправ 10±3,0 - 

Таблиця 4 – Структура тренування спортсменів - початківців, що займаються РБ з частковим контактом з су-
противником 

Складові  
тренування, 

(%) часу 

Структурні  
компоненти Зміст навантаження 

Розподіл 
часу, 

% 

Інтенсивність 
навантаження, 

% від max 

Вступна  
частина 
(20±4,0) 

Загальна підготовка Загально-розвиваючі вправи 15±3,6 30-40 

Спеціальна підготовка Спеціальні вправи 5,0±2,1 - 

Основна  
частина 
(70 ±4,6) 

Технічна підготовка Вивчення простих та складних елементів 25±4,3 - 

Тактична підготовка Побудова тактичних схем на основі взає-
мозв’язку технічних елементів з рівнем 
індивідуального розвитку силових можли-
востей 

30±4,6 30-40 

Фізична підготовка Базова: розвиток фізичних якостей 
(швидкості, витривалості, координаційних 
здібностей) 

15±3,6 30-40 

Заключна 
частина 
(10±3,0) 

Розслаблення  
та відновлення 

Виконання комплексу відновлювальних 
вправ 10±3,0 - 
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удосконалення також повинні бути включені у спе-
ціальну підготовку. До цих вправ відносяться бага-
торазові повторення рухів, призначених для напа-
ду та захисту, з легкім навантаженням, біг на довгі 
дистанції. 

До основної частини тренування відноситься 
технічна, тактична та фізична підготовка. Зміст 
основної частини тренувань залежить від виду РБ 
(фул або семі) та рівня спортивної підготовленості 
спортсменів (треновані або початківці). У кожному 
випадку зміст кожної частини тренування обира-
ється тренером в залежності від функціональних 
можливостей конкретного спортсмена.  

Техніко-тактична підготовка починається з відп-
рацьовування бойової стійки, переходу з однієї 
стійки в іншу і назад, змін положення, присідання, 
вистрибування в стійці, не змінюючи центр ваги і 
положення ніг тощо. Важливою частиною кожного 
тренування є удосконалення базової техніки РБ. 
Відпрацьовуються прийоми боротьби у положенні 
лежачи, у положенні стоячи. Важливими елемента-
ми тренування спортсменів є відпрацьовування 
кидків в нападі через спину, кидкових комбінацій, 
контрприйомів від кидків, кидків в контратаці, удар-
ної техніки рук та ніг. 

Призначення фізичної підготовки спортсменів 
залежить від виду РБ. При фул-контакті фізична 
підготовка спрямована на розвиток у спортсменів 
переважно вибухової сили та силової витривалості, 
підвищення рівня внутрішньом’язової та міжм’язової 
координації. При семі-контакті - на підвищення фун-
кціональних можливостей організму в умовах аеро-
бного режиму енергозабезпечення, а також швидко-
сті та витривалості на тлі високої влучності. 

У початківців, що займаються РБ, в залежності 
від спеціалізації, фізична підготовка спрямована на 
розвиток різних якостей (табл. 3, 4), що визнача-
ється потребами обраного виду бою. 

На рис. 1 наведено узагальнену структуру тре-
нувального заняття з РБ, в який враховано його 
особливості. 

Висновок. Таким чином, проведені досліджен-
ня з використанням методу анкетування дозволили 
розробити узагальнену структуру тренувального 
заняття з РБ, яке може бути використано у якості 
тестового навантаження при прогнозуванні змін 
ФС спортсменів. 

Перспективою подальших досліджень є 
визначення критеріїв оцінювання функціонального 
стану спортсменів, що займаються рукопашним 
боєм, на різних етапах підготовки. 

Рис. 1. Узагальнена структура тренувального заняття 
 з рукопашного бою 
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УДК 796.015:37.046 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В РУКОПАШНОМ БОЕ 
Чернозуб А. А., Адамович Р. Г., Штефюк И. К. 
Резюме. Рукопашный бой, который вступил в настоящее время значительную популярность, вклю-

чая различные технико-тактические элементы, и является сложным в координационном отношении ви-
дом единоборств, успешность в котором требует наличия у спортсменов соответствующих физических и 
психологических качеств. Тренировка в рукопашном бое включают упражнения, направленные на разви-
тие быстроты, силы, силовой выносливости, которые создают значительные нагрузки на организм спорт-
сменов. Это требует постоянного контроля функционального состояния спортсменов в процессе трени-
ровочных циклов, а также прогнозирования его изменений под воздействием нагрузок, которые постоян-
но увеличиваются в подготовительном периоде. 

Для оценки функционального состояния на разных этапах подготовки и построения моделей прогно-
за его изменения под влиянием нагрузки необходимо разработать структуру и содержание типового тре-
нировки для спортсменов, занимающихся рукопашным боем с полным и частичным контактом с против-
ником. Применение разработанного типового тренировки в качестве тестовой нагрузки позволит опреде-
лить динамику психофизиологических показателей спортсменов в стандартизированных условиях и на 
этой основе разработать модель прогноза изменения функционального состояния по значению инфор-
мативных показателей до тренировки.  
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Цель работы – обоснование структуры и содержания типового тренировки спортсменов разного 
уровня подготовленности, специализирующихся в рукопашном бое. 

Для достижения цели работы нами был разработан анкету, которую было предложено 30 тренерам 
по рукопашному бою. Вопросы анкеты касались структуры и содержания тренировки по рукопашному 
бою для спортсменов, занимающихся рукопашным боем с полным и частичным контактом с противни-
ком. Результаты анкетирования было обработано статистически с использованием дескриптивной стати-
стики и метода анализа альтернативных признаков. 

Разработанная на основе проведенного анкетирования структура тестового тренировки включала 
общепринятые составляющие (вводную, основную и заключительную). Основная часть тренировки со-
стояла из технической, тактической и физической подготовки. Наполнение этих составляющих зависело 
от уровня подготовленности спортсменов (тренированные или начинающие) и варианта рукопашного боя 
(с полным или частичным контактом с противником). 

По мнению экспертов, специальная подготовка спортсменов, занимающихся рукопашным боем, 
должна быть направлена на развитие и совершенствование быстроты, ловкости, силы, специальной вы-
носливости, гибкости. 

Содержание основной части тренировок зависит от вида рукопашного боя (фул или семи) и уровня 
спортивной подготовленности спортсменов (тренированные или начинающие). В каждом случае содер-
жание каждой части тренировки избирается тренером в зависимости от функциональных возможностей 
конкретного спортсмена. При фул-контакте физическая подготовка направлена на развитие у спортсме-
нов преимущественно взрывной силы и силовой выносливости, повышение уровня внутримышечной и 
межмышечной координации. При семи-контакте – повышение функциональных возможностей организма 
в условиях аэробного режима энергообеспечения, а также скорости и выносливости на фоне высокой 
точности. 

У начинающих, занимающихся рукопашным боем, в зависимости от специализации, физическая под-
готовка направлена на развитие различных качеств, определяется потребностями выбранного вида боя.  

Проведенные исследования с использованием метода анкетирования позволили разработать обоб-
щенную структуру тренировочного занятия по рукопашному бою, которое может быть использовано в 
качестве тестовой нагрузки при прогнозировании изменений функционального состояния спортсменов. 

Ключевые слова: рукопашный бой, структура тренировки, функциональное состояние, полный и 
частичный контакт с противником. 
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Scientific Substantiation of the Structure and Content of the Training Load  
of Athletes specializing in Hand-to-Hand Combat 
Chernozub A. A., Adamovich R. G., Shtefyuk I. K. 
Abstract. Hand-to-hand combat has become rather popular recently. It includes various technical and tacti-

cal elements and is a difficult form of martial arts from the viewpoint of coordination. Hand-to-hand combat re-
quires appropriate physical and psychological qualities of an athlete. Training in the hand-to-hand combat in-
cludes exercises aimed at developing speed, strength, strength endurance, which create significant body loads 
for athletes. This requires constant monitoring of the functional state of athletes during the training cycles, as 
well as predicting its changes under the influence of loads, which are constantly increasing in the preparatory 
period. 

To assess the functional state at different stages of preparation and building models for predicting its 
change under the influence of the load, it is necessary to develop the structure and content of a typical workout 
for athletes engaged in hand-to-hand combat with full and semi contact with an opponent. The application of the 
developed standard training as a test load will allow determining the dynamics of the psycho-physiological indi-
cators of athletes in standardized conditions and on this basis develop a model for predicting changes in func-
tional state by the value of informative indicators before training. 

The purpose of the work was to substantiate the structure and content of a typical training of athletes of dif-
ferent levels of preparedness, specializing in hand-to-hand combat. 

Material and methods. To achieve the goal of work, we developed a questionnaire, which was offered to 30 
trainers in hand-to-hand combat. The questionnaire related to the structure and content of training with hand-to-
hand combat for athletes involved in hand-to-hand combat with full and semi contact with an opponent. The re-
sults of the survey were processed statistically using descriptive statistics and the method of analysis of alterna-
tive signs. 
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Results and discussion. Developed on the basis of the carried out survey, the structure of the test workout 
included the generally accepted components (introductory, main and final). The main part of the training con-
sisted of technical, tactical and physical training. 

The filling of these components depended on the level of preparedness of athletes (trained or beginners) 
and the option of hand-to-hand combat (with full or semi contact with the enemy). 

According to experts, special training for athletes involved in hand-to-hand combat should be aimed at de-
veloping and improving speed, agility, strength, special endurance, flexibility. The content of the main part of the 
training depends on the type of hand-to-hand combat (full or semi) and the level of athletic fitness of athletes 
(trained or beginners). In each case, the content of each part of the workout is chosen by the coach, depending 
on the functionality of a particular athlete. With full contact, physical training was aimed at developing predomi-
nantly explosive strength and strength endurance in athletes, increasing the level of intramuscular and intermus-
cular coordination. With a semi contact, there was an increase in the functional body capabilities in the condi-
tions of the aerobic mode of energy supply, as well as speed and endurance on the background of high accu-
racy. For beginners involved in hand-to-hand combat, depending on their specialization, physical training was 
aimed at developing various qualities, determined by the needs of the chosen type of combat. 

Conclusions. Conducted studies using the questionnaire method allowed us to develop the generalized 
structure of a training session in hand-to-hand combat which can be used as a test load for predicting changes 
in athletes' functional state. 

Keywords: hand-to-hand combat, structure of the training, functional state, full and semi contact with an 
opponent. 
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