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Розглянуті основні патогенетичні механізми та 
чинники ризику розвитку серцево-судинних усклад-
нень цукрового діабету 2 типу, взаємозв’язок та 
коморбідність його із ішемічною хворобою серця, 
артеріальною гіпертензією та хронічною серцевою 
недостатністю. Відмічено важливе значення гіперг-
лікемії, інсулінорезистентності, порушень ліпідного 
обміну, гемостазу, протеїнурії і альбумінурії як чин-
ників, що сприяють розвитку ускладнень цукрового 
діабету 2 типу, їх клінічній маніфестації та істотно 
погіршують перебіг захворювання. Узагальнені 
дані стосовно ролі метаболічних порушень, окси-
дативного стресу, ендотеліальної дисфункції у фо-
рмуванні мікро- та макросудинних ускладнень цук-
рового діабету 2 типу. Висвітлені основні профілак-
тичні та терапевтичні заходи, що спрямовані на 
корекцію цих чинників з метою запобігання розвит-
ку та прогресування серцево-судинних ускладнень 
цукрового діабету 2 типу. 

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, сер-
цево-судинні ускладнення, патогенез, прогноз, про-
філактика. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження було проведено в 
рамках науково-дослідної роботи «Вивчити  
вплив циркулюючих мікрорибонуклеінових кислот 
на метаболічні та імунозапальні чинники атероге-
незу при поєднанні ішемічної хвороби серця з  
цукровим діабетом 2 типу», № держ. реєстрації 
0117U003027. 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) 2 типу – 
найбільш поширене ендокринне захворювання, 
його розповсюдженість в країнах Європи, США та 
Канади сягає 8% від загальної кількості дорослого 

населення [14, 46, 90]. Захворюваність на ЦД 2 
типу у світі зростає з кожним роком, і реальні тем-
пи цього зростання випереджають усі прогнози: у 
2009 р. очікувалось, що до 2025 р. кількість хворих 
на ЦД 2 типу у світі досягне 380 млн, однак така 
чисельність за даними Міжнародної діабетичної 
федерації має місце вже в наш час. Скоректовані 
прогнози фахівців ще більш гнітючі – 550 млн хво-
рих на ЦД 2 типу до 2030 р. [21, 47, 69]. 

Велике медико-соціальне значення проблеми 
ЦД 2 типу полягає в тому, що він призводить до 
ранньої інвалідізації та смертності, які обумовлені 
розвитком серцево-судинних ускладнень, таких як 
ІХС, інфаркт міокарда, інсульт, серцева недостат-
ність, ретинопатія, нефропатія, ураження артерій 
нижніх кінцівок [32, 65, 81, 85]. Проблема зниження 
смертності від серцево-судинних захворювань зали-
шається предметом особливої уваги сучасної меди-
цини, оскільки від ураження серцево-судинної сис-
теми вмирають 65-75 % хворих на ЦД 2 типу. Не-
зважаючи на значні успіхи у діагностиці та лікуванні 
ЦД 2 типу, його кардіоваскулярні ускладнення до 
теперішнього часу залишаються найбільш частою 
причиною смерті пацієнтів цієї категорії [1, 58, 98]. 

Найбільшу загрозу для життя та здоров’я паці-
єнтів становлять хронічні ускладнення ЦД 2 типу, із 
числа яких серцево-судинні та церебральні посіда-
ють одне з перших місць серед причин смертності 
[28, 76, 89]. Найбільш вагомими чинниками розвит-
ку ускладнень ЦД 2 типу є надлишкова маса тіла, 
дисліпідемія, інсулінорезистентність та декомпен-
сація вуглеводного обміну. Саме вони призводять 
до атеросклерозу, тромбогенезу, артеріальної гі-
пертензії, та, як наслідок, до фатальних серцево-
судинних подій [31, 42, 70]. 
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За даними ВООЗ 2016 року, у світі від серцево-
судинних катастроф померло 7,25 млн осіб, від 
церебральних катастроф – 6,15 млн осіб, безпосе-
редньо від цукрового діабету – 1,26 млн осіб [21, 
87]. Загальновідомим фактом є те, що переважна 
більшість пацієнтів, які померли від серцево-
судинних та церебральних захворювань, мали ЦД 
2 типу як фонову коморбідну патологію. ЦД 2 типу 
є незалежним чинником ризику розвитку кардіовас-
кулярної патології, насамперед, ІХС, інфаркту міо-
карда, інсульту, патології периферійних артерій, а 
його значна розповсюдженість обумовлює зростан-
ня частоти серцево-судинних захворювань в попу-
ляції в цілому [27, 51, 85]. 

Провідним патофізіологічним порушенням при 
ЦД 2 типу є інсулінорезистентність м’язової та жи-
рової тканини разом із дисфункцією β-клітин підш-
лункової залози. Подальші процеси відбуваються в 
жировій тканині, органах шлунково-кишкового трак-
ту, α-клітинах підшлункової залози, нирках із розви-
тком хронічної гіперглікемії. Перебіг ЦД 2 типу су-
проводжується прогресивним зменшенням β-клітин 
підшлункової залози, зрештою вони заміщаються 
амілоїдом, а секреція інсуліну знижується і його не 
вистачає для пригнічення продукції глюкози в пе-
чінці, розвивається дефіцит інсуліну після їжі, фор-
мується хронічна гіперглікемія, результатом якої є 
розвиток мікро- і макросудинних ускладнень [58, 
81]. При вивченні морфофункціонального стану 
серця встановлено, що гіперінсулінемія та зростан-
ня інсулінорезистентності, насамперед, асоціюють-
ся з розвитком гіпертрофії міокарда. Так, між кон-
центрацією інсуліну, значеннями НОМА-індексу та 
масою міокарда лівого шлуночка була виявлена 
пряма залежність [8]. 

ЦД 2 типу та ІХС 
В наш час виділяють наступні форми ураження 

серця при ЦД 2 типу: діабетична кардіоміопатія, 
основним патогенетичним чинником якої є метабо-
лічні порушення в серцевому м’язі; ІХС, головною 
причиною якої є атеросклероз коронарних артерій; 
а також поєднання цих двох форм. Клінічні прояви 
атеросклерозу та ІХС у пацієнтів на ЦД 2 типу ви-
никають значно раніше і характеризуються більш 
тяжким перебігом порівняно із загальною популяці-
єю [13, 28, 74]. 

ЦД 2 типу істотно сприяє прогресуванню ате-
росклеротичного процесу, прискорює ремоделю-
вання лівого шлуночка та поглиблює міокардіальну 
дисфункцію, що є одним з пояснень більш високого 
ризику кардіальних подій при наявності у хворих на 
ІХС супутнього ЦД 2 типу [72, 84]. Доведено, що 
пацієнти із ЦД 2 типу мають ризик розвитку гостро-
го інфаркту міокарда, подібний до такого у хворих, 
які вже мали інфаркт в анамнезі, а також більш 

високу летальність після першого інфаркту, ніж 
пацієнти без ЦД 2 типу. Окрім того, ризик розвитку 
ІХС та фатального інфаркту міокарда, на протива-
гу ситуації в недіабетичній популяції, вищий у жінок 
із ЦД 2 типу порівняно з чоловіками. Такі факти 
дають змогу багатьом фахівцям розглядати ЦД 2 
типу як хворобу, подібну до ІХС за походженням 
[27, 74, 76]. 

Відповідно до постулатів Національної програ-
ми з вивчення холестерину (NCEP) ЦД 2 типу кла-
сифікується як «еквівалент ризику» ІХС – порушен-
ня, що становить абсолютний 10-річний ризик для 
розвитку нової коронарної події й дорівнює ризику, 
що відзначається у хворих без діабету із діагносто-
ваною ІХС [44, 83]. Серцево-судинний ризик у паці-
єнтів, які страждають водночас ЦД 2 типу та ІХС, 
значно вищий, а очікувана тривалість життя значно 
нижча порівняно з пацієнтами, які хворіють лише 
на ІХС. Отже, ЦД 2 типу – один з найчастіших ко-
морбідних станів у пацієнтів із ІХС, який в значній 
мірі визначає тяжкість перебігу захворювання, ви-
бір стратегії ведення та прогноз пацієнта [51, 70, 
82]. Встановлено, що ІХС за умов предіабетичних 
порушень та ЦД 2 типу має ряд особливостей: 
більш рання клінічна маніфестація у жінок, частіша 
та тяжча ХСН, нижча толерантність до наванта-
ження, атипові прояви ангінозного болю (довший, 
атиповий або відсутній), супутні порушення ритму 
серця та провідності, ураження декількох коронар-
них артерій, ускладнений перебіг інфаркту міокар-
да, ексцентричний тип ремоделювання лівого шлу-
ночка, кальциноз клапанів серця [18, 35, 61]. Без-
больова ішемія міокарда виявлялася у 22,9 % хво-
рих на ЦД 2 типу і лише у 8 % пацієнтів із нормаль-
ним вуглеводним обміном [44]. 

Для хворих на ЦД 2 типу є характерними пато-
логічні зміни метаболізму в міокарді, аналогічні з 
тими, які спостерігаються в умовах зниженого ко-
ронарного кровотоку та притаманні ІХС. При цьому 
збільшується концентрація вільних жирних кислот 
у крові, що пов’язане з підвищеною активністю жи-
рової тканини [4]. У розвитку і прогресуванні судин-
них ускладнень ЦД 2 типу домінантну роль відіграє 
також оксидативний стрес, тому зменшення актив-
ності процесу пероксидації – ефективна стратегія 
впливу на серцево-судинну патологію при ЦД 2 
типу [11, 74]. Доведено, що ЦД 2 типу – це пере-
важно вільнорадикальна патологія. Перекисне оки-
снення ліпідів і оксидативний стрес поряд із гіперг-
лікемією формують основу патогенезу цього захво-
рювання [40, 99, 101]. Це обумовлює необхідність 
подальшого дослідження механізмів активності 
перекисного окиснення ліпідів при ЦД 2 типу, що 
надасть можливість профілактики розвитку мета-
болічних порушень [24, 66, 92]. 
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Актуальність та необхідність прогнозування 
порушень у системі антиоксидантного захисту обу-
мовлена тим, що каскад вільнорадикальних реак-
цій запускається ще до клінічної маніфестації ЦД 2 
типу, в перші роки захворювання. Навіть у пацієн-
тів з уперше діагностованим ЦД 2 типу вже присут-
ня активація оксидативного стресу, яка проявля-
ється підвищенням окисної модифікації біологічних 
молекул та інтенсифікацією перекисного окиснення 
ліпідів [6, 24]. Ступінь вираженості оксидативного 
стресу тісно пов’язаний з послабленням фермен-
тативної антиоксидантної системи, тривалістю за-
хворювання та ступенем декомпенсації вуглевод-
ного обміну. Надмірна кількість продуктів перекис-
ного окиснення ліпідів зумовлює цитотоксичну дію, 
яка причиняє пошкодження мембран еритроцитів і 
лізосом. При цьому змінюється структура мембран 
клітин аж до їх розриву, інгібується активність ци-
тохром оксидази [66]. Суттєвий вплив на розвиток і 
прогресування атеросклерозу має дисфункція ен-
дотелію, яка більш виражена при супутньому ЦД 2 
типу [7, 17, 101]. Були отримані дані про більш ви-
ражене підвищення рівня одного з маркерів ендо-
теліальної дисфункції – фракталкіну – представни-
ка сімейства хемокінів у хворих із ІХС та ЦД 2 типу 
порівняно з пацієнтами із ІХС без супутнього діабе-
ту [10, 86]. Хемокіни відіграють важливу роль у ак-
тивації лейкоцитів, їхньої адгезії до судинної стінки 
та посиленні запалення в ендотелії [80]. 

Результати багатьох досліджень свідчать про 
найважливішу роль порушень ліпідного обміну у 
формуванні кардіальної патології як в загальній 
популяції, так і у хворих на ЦД 2 типу. Найбільш 
характерними особливостями дисліпідемії при діа-
беті являються підвищення рівня тригліцеридів, 
ліпопротеїдів дуже низької щільності, зниження 
концентрації антиатерогенних ліпопротеїдів  
високої щільності в плазмі крові. Навіть незалежно 
від ступеня компенсації вуглеводного обміну  
прослідковується чіткий зв’язок між інтенсивністю 
вільнорадикального окиснення, дисліпідемією  
та тригліцеридемією, які, у свою чергу, згубно 
впливають на функціональну активність β-клітин 
[24, 40, 92].  

Гемостатичні порушення, які включають підви-
щений рівень фібриногену в плазмі крові і низьку 
фібринолітичну активність, зростання вмісту фак-
торів VII і Вілібранда, асоціюються з частим розви-
тком гострих серцево-судинних синдромів [65, 72]. 
При цьому високий рівень фібриногену і порушен-
ня в системі фібринолізу виявляють значно часті-
ше саме у пацієнтів із ЦД 2 типу. Разом із тим, ба-
гато чинників, таких як куріння, маса тіла, стать, 
порушення ліпідного обміну і мікроальбумінурія 
можуть впливати на параметри гемостазу та висту-

пати як ко-чинники у розвитку кардіоваскулярної 
патології [98].  

У ряді досліджень була доведена користь анти-
тромботичної терапії, зокрема, аспірину, у пацієн-
тів із ЦД 2 типу та ІХС, цереброваскулярною пато-
логією та іншими формами атеротромбозу, яка 
забезпечувала зниження ризику смерті на 25 % 
[19, 45, 59]. Тому ацетилсаліцилова кислота зали-
шається наріжним каменем фармакологічної про-
філактики артеріальних тромбозів. Американська 
діабетична асоціація (American Diabetes Associa-
tion) у стандартах 2017 р. рекомендує розглядати 
аспірин у дозі 75-162 мг на добу в якості засобу 
первинної профілактики у пацієнтів із ЦД 1 або 2 
типу та підвищеним серцево-судинним ризиком  
(10-річний ризик більше 10 %). Таке призначення 
аспірину рекомендується більшості чоловіків та 
жінок у віці старше 50 років, які мають хоча б один 
додатковий чинник ризику: родинний анамнез сер-
цево-судинних захворювань, АГ, куріння, дисліпі-
демію, альбумінурію та які не мають підвищеного 
ризику кровотеч [38, 41, 73]. 

Розлади мікроциркуляції при ЦД 2 типу викли-
кають ішемію та гіпоперфузію кардіоміоцитів, що 
зумовлює їх гібернацію та діастолічну дисфункцію 
лівого шлуночка. Приєднання ІХС та АГ сприяє 
апоптозу і некрозу гібернованих кардіоміоцитів та 
переходу діастолічної дисфункції лівого шлуночка, 
характерної для ЦД 2типу, у систолічну дисфунк-
цію [3,85]. Виникнення гострого інфаркту міокарда 
у хворих із ЦД 2 типу супроводжується прогресую-
чим апоптозом і вторинним некрозом гібернованих 
кардіоміоцитів поза зоною інфаркту, що сприяє 
розвитку гострої серцевої недостатності (набряк 
легень, кардіогенний шок), а також підвищеній схи-
льності до розриву міокарда, аритмій та фібриляції 
шлуночків [13, 84]. Надмірна інтенсифікація пере-
кисного окиснення ліпідів при гострому інфаркті 
міокарда стає одним з провідних патогенетичних 
механізмів розширення зони некрозу та розвитку 
ускладнень, які визначають результат захворюван-
ня [36, 92]. Післяінфарктне ремоделювання лівого 
шлуночка визначає ступінь тяжкості серцевої недо-
статності і тактику лікування пацієнтів із інфарктом 
міокарда. 

ЦД 2 типу та ХСН 
ЦД 2 типу і ХСН співіснують дуже часто, оскіль-

ки діабет та інсулінорезистентність привертають 
до розвитку серцевої недостатності, причому мак-
симальний ступінь підвищення її ризику відзнача-
ється у жінок [47, 69]. ЦД 2 типу є значущим неза-
лежним чинником ризику розвитку ХСН. З іншого 
боку, серед пацієнтів із ХСН поширеність цукрово-
го діабету є значно вищою, ніж в загальній популя-
ції: згідно з даними багатоцентрових досліджень – 
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від 20 до 35% [51, 62]. Поєднання ХСН із ЦД 2 типу 
характеризується більш тяжким її перебігом та гір-
шим прогнозом, тому успішне їх лікування із нор-
малізацією рівня глікемії дозволяє суттєво знизити 
ризик розвитку ХСН [29, 52, 96].  

На розвиток кардіальної патології в пацієнтів із 
ЦД 2 типу впливає декілька чинників. При ЦД 2 
типу погіршується як функціональний стан міокар-
да, так і стан коронарних артерій внаслідок розвит-
ку специфічних для діабету мікро- і макроангіопатії, 
метаболічних порушень та діабетичної автономної 
нейропатії. Ці причини обумовлюють розвиток сис-
толічної та діастолічної дисфункції міокарда, що, у 
свою чергу, призводить до клінічно вираженої діа-
бетичної кардіоміопатії, серцевої недостатності та 
загрожуючих життю видів аритмій. З патофізіоло-
гічної точки зору діабетична кардіоміопатія являє 
собою зміни судин серця у вигляді мікроангіопатії. 
При цьому порушується мікроциркуляція з морфо-
логічними та функціональними змінами міокарда. 
Особливе значення надається порушенням біоеле-
ктричної активності міокарда, зниженню його ско-
рочувальної функції і розвитку серцевої недостат-
ності. Отже, у хворих із діабетичною кардіоміопаті-
єю створюються усі умови для виникнення пору-
шень ритму серця та провідності [49, 55, 79]. Число 
і тяжкість аритмій залежать від ступеня тяжкості 
ЦД 2 типу. Також існує пряма залежність між вира-
женістю патологічних змін в міокарді та зниженням 
варіабельності серцевого ритму, що є неблагопри-
ємним чинником виникнення аритмій, у тому числі 
загрожуючих життю. 

Розглядаючи патофізіологію цих коморбідних 
станів, слід зазначити, що між ними є багато спіль-
ного. Інсулінорезистентність, системне запалення, 
оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція, 
активація ренін-ангіотензинової та симпато-
адреналової систем, дисфункція мітохондрій, фіб-
розоутворення в міокарді, апоптоз кардіоміоцитів, 
периферійна міопатія, діастолічна дисфункція ліво-
го шлуночка притаманні певною мірою як ХСН, так 
і ЦД 2 типу [8, 24, 58]. У разі поєднаної патології 
зазначені порушення поглиблюються, погіршуючи 
загальний прогноз. При комбінації ІХС та ЦД 2 типу 
спостерігаються більш виражені ознаки ремоделю-
вання лівого шлуночка, зниження його повздовж-
ньої скоротливості при незміненій глобальній ско-
ротливості та гірші показники діастолічної функції 
та перенавантаження лівого шлуночка, що свід-
чить про більш глибоке загальне порушення міока-
рдіальної функції [18, 79].  

В умовах компенсаторної гіперфункції і гіперт-
рофії міокарда відбувається послідовна мобілізація 
енергетичних та структурних резервів міокардіаль-
них клітин з наступним зношуванням міокарда і 

порушенням його функцій. Незважаючи на відсут-
ність дилатації лівого шлуночка і наявність нор-
мальної фракції викиду, у пацієнтів із діабетичною 
кардіоміопатією суттєво знижується толерантність 
до фізичного навантаження, виникають застійні 
явища в легенях, підвищується вірогідність розвит-
ку серцевої недостатності [55, 62].  

Найбільш ранньою ознакою ураження міокарда 
при ЦД 2 типу є поява діастолічної дисфункції ліво-
го шлуночка з подальшою дилатацією його порож-
нини і розвитком прогресуючої серцевої недостат-
ності та порушень ритму серця [13, 28]. Патогенез 
збільшення жорсткості міокарда пов’язаний, віро-
гідно, з порушенням транспорту кальцію, електро-
механічним дисбалансом, що супроводжується 
асинхронністю розслаблення і механічними чинни-
ками. Важливе значення також надається внуріш-
ньокардіальному чиннику – дезорганізації м’язових 
волокон гіпертрофірованого міокарда [3,49]. 

Для діабетичного серця є характерним фіброз 
міокарда, який може бути пов’язаний з порушен-
ням внутрішньоклітинного метаболізму NO і каль-
цію, а також з проліферативними процесами, обу-
мовленими дією інсуліну та інсуліноподібного чин-
ника росту [49, 55]. Пригнічення кальцієвого насосу 
саркоплазматичного ретикулуму сприяє переван-
таженню кардіоміоцитів Ca2+, а надмірне накопи-
чення його в міоплазмі призводить до безповорот-
нього руйнування клітинних мембран. Як наслідок, 
відбувається зниження скорочувальної функції міо-
карда, з’являється ризик розвитку аритмій. Специ-
фічним проявом діабетичної кардіоміопатії є гібер-
нація кардіоміоцитів, яка виникає вже на ранніх 
стадіях захворювання і за відсутності ультраструк-
турних змін, характерних для ІХС та АГ [13]. Гібер-
новані кардіоміоцити гинуть шляхом апоптозу або 
вторинного некрозу. За цих умов діастолічний тип 
серцевої недостатності трансформується в систолі-
чну дисфункцію лівого шлуночка. Такі чинники ри-
зику, як АГ і дисліпідемія прискорюють розвиток та 
сприяють прогресуванню діабетичної кардіоміопа-
тії, приєднання ІХС також ускладнює її перебіг [58, 
65, 83]. Декомпенсація ЦД 2 типу, наявність комор-
бідних ІХС та АГ являються найчастішими тригера-
ми розвитку діабетичної кардіоміопатії [13, 52]. 

Таким чином, діабетичну кардіоміопатію слід 
розглядати у якості специфічного ускладнення, що 
розвивається на тлі тривалого перебігу ЦД 2 типу, 
в основі якого полягають метаболічні чинники, по-
рушення нервової регуляції (вегетативна нейропа-
тія) та мікроангіопатія. 

ЦД 2 типу та АГ 
Класичним чинником ризику розвитку серцево-

судинних захворювань при ЦД 2 типу є артеріаль-
на гіпертензія, частота виявлення якої є значно 
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вищою, ніж в загальній популяції. Від 35 до 75% 
усіх ускладнень з боку серцево-судинної системи 
та нирок при ЦД 2 типу обумовлені наявністю АГ 
[53, 64, 93]. Поєднання АГ і ЦД 2 типу підвищує 
ризик не тільки макросудинних (ІХС, ХСН, інсульт), 
але й мікросудинних (діабетична нефропатія, рети-
нопатія) ускладнень. Ураження коронарних, цереб-
ральних і периферійних судин являє собою основу 
макросудинних ускладнень при ЦД 2 типу та в зна-
чній мірі визначає прогноз захворювання. Висока 
частота розвитку неблагоприємних серцево-
судинних подій у пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу пов’я-
зана із пошкодженням ендотелію судин, інсуліно-
резистентністю, атеросклерозом, гіпертрофією 
лівого шлуночка та шлуночковими аритміями [7, 
68]. Метаболічний синдром був діагностований у 
44, 68% хворих на АГ, серед них – у 53,85% чолові-
ків та 41,18% жінок, що свідчило про значну його 
поширеність. У 65,96% хворих на АГ з метаболіч-
ним синдромом встановлено високий і дуже висо-
кий серцево-судинний ризик [23, 68]. Розповсюдже-
ність метаболічного синдрому в осіб із ЦД 2 типу та 
АГ за даними різних авторів варіює від 50 до 80% в 
залежності від етнічних особливостей [91]. 

Значення підвищеного артеріального тиску як 
важливого чинника виникнення кардіальної пато-
логії було переконливо доведено в багатьох вели-
ких проспективних дослідженнях. Смертність вна-
слідок кардіальної патології у хворих із АГ та ЦД 2 
типу є два рази вищою порівняно з такою в осіб із 
нормальним артеріальним тиском [65, 81]. Тому 
важливими є дані про зниження ризику розвитку 
діабетичної мікроангіопатії під впливом адекватної 
антигіпертензивної терапії. Позитивний ефект гіпо-
тензивних препаратів, насамперед, інгібіторів ангі-
отензинперетворюючого ферменту, підтверджує 
існуючу точку зору про те, що в патогенезі судин-
них ускладнень ЦД 2 типу важливу роль відіграє не 
тільки хронічна гіперглікемія, але й артеріальна 
гіпертензія [54, 56, 60]. 

Додатковим чинником, який значно підвищує 
ризик розвитку серцево-судинної патології, є поєд-
нання у пацієнтів на ЦД 2 типу АГ та протеїнурії. 
Згідно із даними ряду досліджень, у пацієнтів з 
протеїнурією ризик розвитку ІХС в 15 разів є ви-
щим, ніж у пацієнтів на ЦД 2 типу без діабетичної 
нефропатії. Серед пацієнтів з високим артеріаль-
ним тиском і протеїнурією смертність внаслідок 
кардіоваскулярної патології була у 5 разів вищою у 
чоловіків та у 8 разів вищою у жінок порівняно із 
хворими на ЦД 2 типу із нормальним артеріальним 
тиском та без протеїнурії [51, 65, 76]. 

Мікроальбумінурія також тісно пов’язана із ри-
зиком розвитку атеросклерозу, оскільки вона відо-
бражає генералізоване ураження ендотелію судин, 

в тому числі коронарних, а порушення функціо-
нальних властивостей ендотеліальних клітин відіг-
рає важливу роль в патогенезі атеросклеротичного 
процесу [40, 44]. Мікроальбумінурія також пов’яза-
на з інсулінорезистентністю як у пацієнтів з ЦД 2 
типу, так і без нього. У ряді робіт було показане 
значне зростання захворюваності та смертності від 
серцево-судинних причин в пацієнтів із ЦД 2 типу 
та мікроальбумінурією [58, 70]. Таким чином, мікро-
альбумінурія є не тільки початковим проявом діа-
бетичної нефропатії, а й маркером розвитку макро-
ангіопатії [2, 94]. Основними маркерами наявності 
діабетичної нефропатії являються АГ, альбуміну-
рія, анемія, гіперазотемія, гіперурікемія [15, 75]. 
Проліферативна діабетична ретинопатія також є 
фактором ризику серцево-судинних ускладнень ЦД 
2 типу, що може вказувати на певну спільність па-
тогенезу ураження дрібних та більш великих судин 
у пацієнтів із ЦД 2 типу. Діабетичну ретинопатію у 
поєднанні із мікроальбумінурією вважають чинни-
ком, який підтверджує наявність ІХС у пацієнтів на 
ЦД 2 типу, навіть при її безсимптомному перебігу 
[20, 82, 83].  

Діабетична автономна нейропатія 
Однією з причин більш тяжкого перебігу та не-

благоприємного прогнозу кардіальних ускладнень у 
хворих на ЦД 2 типу є наявність вегетативної ней-
ропатії. Поряд з іншими пізніми ускладненнями ЦД 
2 типу серцево-судинну форму діабетичної автоно-
мної нейропатії відносять до основних причин інва-
лідізації та смертності цієї категорії пацієнтів. Часто-
та її розвитку у хворих із ЦД 2 типу складає до 40%, 
а при тривалості захворювання більше 10 років пе-
ревищує 65% [15, 37, 46]. Її розвиток пов’язаний з 
ураженням нервової системи під впливом хронічної 
гіперглікемії. Встановлено, що парасимпатична нер-
вова система залучається в патологічний процес 
раніше, ніж симпатична, що, можливо, обумовлює 
превалювання симпатичного вазомоторного тонусу 
і реалізується у патологічній вазоконстрикції, харак-
терної для хворих із ЦД 2 типу [58, 83].  

Вегетативна нейропатія в значній мірі сприяє 
зменшенню коронарного вазодилататорного резе-
рву та підвищенню ризику розвитку загрожуючих 
життю аритмій і раптової коронарної смерті. Ре-
зультати дослідження ТОРСАТ, яке включало 1767 
пацієнтів із ХСН зі збереженою фракцією викиду (≥ 
45%), показали, що на раптову смерть припадає 
близько 20% у структурі смертності пацієнтів із 
ХСН та збереженою фракцією викиду, а пацієнти 
чоловічої статі та із ЦД 2 типу, який лікують інсулі-
ном, мають підвищений ризик раптової смерті або 
зупинки серця [95]. На сьогоднішній день основним 
патогенетично виправданим і клінічно підтвердже-
ним методом лікування діабетичної полінейропатії 
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є досягнення та підтримування оптимального гліке-
мічного контролю (рівень глікозильованого гемо-
глобіну – НвА1с < 6,5%), а також проведення ком-
плексної метаболічної терапії [15, 37, 43]. 

Основні підходи щодо профілактики  
серцево-судинних ускладнень ЦД 2 типу 
У багатьох дослідженнях аналізувався вплив 

компенсації ЦД 2 типу та тривалого підтримування 
нормоглікемії на розвиток та перебіг кардіальної 
патології. Відповідь на це питання дозволить, у 
свою чергу, з’ясувати, чи можливо знизити ризик 
кардіоваскулярних ускладнень за рахунок підтрим-
ки нормоглікемії у хворих на ЦД 2 типу [61, 102]. В 
результаті дослідження DCCT (DiabetesControland-
ComplicationsTrial), яке було проведене у США, 
була чітко встановлена взаємозалежність між рів-
нем гіперглікемії і розвитком специфічних діабетич-
них мікроангіопатій – ретинопатії, нефропатії та 
нейропатії. Дані цього ж дослідження свідчили про 
зниження частоти розвитку серйозних кардіоваску-
лярних подій на 41% в групі осіб, які підтримували 
задовільний рівень метаболічного контролю захво-
рювання у порівнянні з аналогічною в осіб у стані 
тривалої декомпенсації діабету (TheDCCT-
ResearchGroup, 1995). Гіперглікемія розглядається 
не лише як невід’ємна метаболічна ознака ЦД 2 
типу, але і як основне порушення, на усунення якого 
слід спрямувати лікування захворювання [51, 67]. 

Разом з тим, в наступні роки в результаті кіль-
кох великих епідеміологічних досліджень були 
отримані досить переконливі дані, які свідчили про 
тісний причинно-наслідковий зв’язок між тривалою 
декомпенсацією ЦД 2 типу, хронічною гіперглікемі-
єю та розвитком серцево-судинних захворювань. 
Доведено, що підвищення рівня глікозильованого 
гемоглобіну на1% призводить до зростання захво-
рюваності на клінічно виражену ІХС на 11% [74, 
82]. Для запобігання пізнім судинним ускладненням 
та їх відстрочення потрібне досягнення стабільної, 
задовільної компенсації вуглеводного обміну, що 
можливо завдяки поєднаному призначенню препа-
ратів, які діють на різні ланки патогенезу ЦД 2 типу 
та дозволяють забезпечити кращій глікемічний кон-
троль [48, 77, 96]. Отже, адекватна та своєчасна 
терапія, яка направлена на підтримання стійкої 
нормоглікемії, сприятиме суттєвому поліпшенню 
перебігу ЦД 2 типу та запобіганню його серцево-
судинних ускладнень.  

Вибір терапії ЦД 2 типу повинен базуватись не 
тільки на корекції рівня глікемії, але й враховувати 
ризик кардіоваскулярних ускладнень. На сьогодні-
шній день змінюється підхід щодо ведення пацієн-
тів із ЦД 2 типу – кардіоваскулярна безпека стає 
пріоритетом як з боку ендокринологів, так і з боку 
кардіологів. При виборі антигіперглікемічного пре-

парату треба враховувати поточний рівень НвА1с, 
тривалість ЦД 2 типу, рівень С-пептиду у крові, інсу-
лінорезистентність, масу тіла, очікувану ефектив-
ність,коморбідну патологію, серцево-судинний ри-
зик, коштовність лікування, комплаєнс [16, 22, 97]. 

Згідно із сучасними рекомендаціями, лікування 
ЦД 2 типу починають з модифікації способу життя 
пацієнта водночас із застосуванням метформіну 
[71]. Першим етапом профілактики і лікування ЦД 2 
типу є такі заходи: ведення здорового способу жит-
тя, збалансоване харчування, достатня фізична 
активність, підтримання або зниження маси тіла, 
відмова від тютюнопаління [25]. Психологічна підт-
римка з боку родини і фахівців охорони здоров’я 
може прищепити позитивне сприйняття, почуття 
стійкості та впевненості у пацієнтів із ЦД 2 типу [5]. 

До важливої складової успішного менеджменту 
ЦД 2 типу належить раціональність комбінацій лі-
карських засобів. У даному контексті, враховуючи 
складний багатофакторний патогенез ЦД 2 типу, 
оптимальним залишається вплив на різні механіз-
ми виникнення гіперглікемії [47, 77]. У клінічній 
практиці найчастіше застосовується комбінація 
метформіну та похідних сульфонілсечовини, що 
дає можливість успішно контролювати глікемію [30, 
67, 78]. Підвищення прихильності пацієнта до ліку-
вання – одна з невід’ємних складових успішного 
лікування, саме тому важливим етапом на шляху 
вдосконалення стратегії фармакотерапії ЦД 2 типу 
стало створення фіксованих комбінацій препаратів, 
які значно покращують прихильність пацієнтів до 
терапії, що зрештою призводить до ще більшої 
ефективності лікування захворювання [30]. Комбі-
нована терапія глімепіридом в поєднанні з метфор-
міном забезпечує комплексну дію на чинники ризи-
ку серцево-судинних захворювань у вигляді пози-
тивного впливу на рівень артеріального тиску, за-
побігання розвитку гіперінсулінемії, зниження інсу-
лінорезистентності [97]. Отже, оптимальна комбі-
нація антигіперглікемічних препаратів повинна пок-
ращувати прихильність пацієнтів до терапії, сприя-
ти зменшенню маси тіла, ризику гіпоглікемії, зни-
женню артеріального тиску, уповільнювати прогре-
сування захворювання, мати низький рівень побіч-
них ефектів при тривалому застосуванні. 

Підбір препаратів і доз інсуліну необхідно здій-
снювати індивідуалізовано, з врахуванням трива-
лості їхньої дії, ризику побічних ефектів, зручності 
застосування. Корекція та оптимізація інсуліноте-
рапії з метою забезпечення цільових показників 
глікемічного контролю, мінімізації ризику усклад-
нень, а отже, підвищення комплаєнсу, дозволяють 
в кінцевому підсумку досягти кращих терапевтич-
них результатів [39, 100]. Адекватний глікемічний 
контроль сприяє зниженню негативного впливу 
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серцево-судинних чинників ризику, досягненню 
цільового рівня НвА1с, контролю маси тіла і, як 
наслідок зменшенню частоти ускладнень та збіль-
шенню тривалості життя [15, 63, 77]. 

Проблема діагностики та ефективного лікуван-
ня серцево-судинних захворювань, асоційованих із 
ЦД 2 типу, нерозривно пов’язана із необхідністю 
урахування патогенетичних механізмів розвитку 
недуги у цієї категорії пацієнтів, взаємозалежності 
порушень вуглеводного і ліпідного обміну, імуноло-
гічних зрушень. З метою запобігання розвитку сер-
цево-судинних ускладнень ЦД 2 типу необхідно 
проводити активне лікування АГ, підтримувати ці-
льові значення артеріального тиску, ліпідів крові, 
глікемії та глікозильованого гемоглобіну. Своєчас-
на діагностика предіабету дозволяє за рахунок 
застосування ефективної програми профілактики 
(дієтотерапія, фізичні вправи, зниження маси тіла, 
відмова від куріння тютюну) запобігти або відстро-
чити розвиток ЦД 2 типу у 85% випадків, знизити 
ризики для здоров’я, особливо серцево-судинні 
[12, 50, 60, 75]. 

У пацієнтів із АГ та високим ризиком виникнен-
ня ЦД 2 типу слід по можливості уникати прийому 
тіазидних діуретиків, особливо у комбінації з бета-
блокаторами, оскільки тіазиди можуть сприяти під-
вищенню рівня глюкози внаслідок розвитку гіпока-
ліемії, яка, у свою чергу, тягне за собою порушення 
чутливості периферійних м’язів до інсуліну і розви-
ток інсулінорезистентності. Зниження рівня калію 
на 0,5mEq/Lчерез 1 рік лікування тіазидним діуре-
тиком асоціювалося із 45% зростанням ризику ви-
никнення ЦД 2 типу (дослідження SHEP). У такій 
ситуації підвищення рівня глюкози можливо розг-
лядати не як істинний цукровий діабет, а як побічну 
дію цього препарату. Поєднане використання тіа-
зидних та калійзберегаючих діуретиків або блока-
торів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 
зменшує вірогідність розвитку гіпокаліемії та підви-

щення рівня глюкози [34]. Результати кількох бага-
тоцентрових рандомізованих досліджень показали, 
що олмесартан має більш виражені ангіо- та карді-
опротекторні властивості у хворих із АГ та ЦД 2 
типу порівняно з іншими блокаторами рецепторів 
до ангіотензину II, а також зменшує альбумінурію і 
протеїнурію у пацієнтів із діабетичною нефропаті-
єю [26]. 

Згідно з результатами дослідження NAVIGAT-
OR [88], у пацієнтів із порушеною толерантністю до 
глюкози та іншими серцево-судинними чинниками 
ризику, яким була проведена серія глікемічних тес-
тів, прийом діуретиків і статинів був пов’язаний із 
підвищеним ризиком розвитку уперше виявленого 
ЦД 2 типу, у той час як вплив бета-блокаторів був 
незначний. Застосування фіксованої комбінації 
периндоприлу, індапаміду та блокаторів кальцієвих 
каналів у пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу (дослідження 
ADVANCE) сприяло зниженню відносного ризику 
неблагоприємних серцево-судинних подій, а також 
забезпечувало додаткове зниження смертності у 
пацієнтів із ЦД 2 типу [57]. 

Як правило, пацієнт із ЦД 2 типу має кілька 
серцево-судинних чинників ризику, тому кожний з 
них повинен корегуватись згідно із існуючими реко-
мендаціями. Пацієнти із ЦД 2 типу потребують осо-
бливого спостереження кардіологів та ендокрино-
логів, більш ретельного підходу до вибору терапії 
та профілактики серцево-судинних ускладнень. 
Відповідно, лікування хворих цієї категорії повинне 
передбачати як корекцію метаболічних порушень, 
так і вплив на чинники ризику розвитку серцево-
судинної патології [14, 42].  

Заключення. Таким чином, корекція вище вка-
заних чинників ризику, а також модифікація спосо-
бу життя, сприятимуть запобіганню виникнення або 
уповільненню прогресування ускладнень ЦД 2 типу 
з боку серцево-судинної системи, що, у свою чергу, 
покращить якість життя і прогноз у цих пацієнтів. 
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УДК 616.379-008.64-06:616.1-092-084 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Горб Ю. Г., Строна В. И., Комир И. Р. 
Резюме. Рассмотрены основные патогенетические механизмы и факторы риска развития сердечно-

сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа, взаимосвязь и коморбидность его с ишемической бо-
лезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Отмечено 
большое значение гипергликемии, инсулинорезистентности, нарушений липидного обмена, гемостаза, 
протеинурии и альбуминурии как факторов, способствующих развитию осложнений сахарного диабета  
2 типа, их клинической манифестации и существенно ухудшающих течение заболевания. Обобщенные 
данные о роли метаболических нарушений, оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции в фор-
мировании микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета 2 типа. Освещены основные про-
филактические и терапевтические мероприятия, направленные на коррекцию этих факторов с целью 
предотвращения развития и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета  
2 типа. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые осложнення, патогенез, прогноз, 
профилактика. 
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Pathogenetic Mechanisms and Ways of Preventing Cardiovascular Complications  
of Diabetes Mellitus Type 2  
Gorb Yu. G., Strona V. I., Komir I. R. 
Abstract. Type 2 Diabetes Mellitus (hereinafter – DM 2) is the most common endocrine disorder, and its 

prevalence in Europe, the USA and Canada is 8% of the total adult population. The incidence of DM 2 in the 
world is increasing every year, and real growth rates outperform all forecasts. In 2009 it was expected that by 
2025 the number of patients with DM 2 in the world will reach 380 million. However, there are 380 million people 
with DM 2 now (2018) according to the International Diabetic Federation. Adjusted forecasts of specialists are 
even more debilitating as their prognosis is 550 million patients with DM 2 up to 2030. 

The purpose of the study was to summarize data on the role of metabolic disturbances, oxidative stress and 
endothelial dysfunction in the formation of micro- and macrovascular complications of DM 2. 

Results and discussion. We examined the main pathogenetic mechanisms and risk factors for the develop-
ment of cardiovascular complications of DM 2, its relationships and comorbidity with ischaemic heart disease, 
arterial hypertension and chronic cardiac insufficiency. Significant importance of hyperglycaemia, insulin resis-
tance, lipid metabolic disturbances, haemostasis, proteinuria and albuminuria is emphasized, the above factors 
facilitating the development of DM 2 complications and their clinical manifestation and considerably worsening 
the course of the disease.  

As a rule, a patient with DM 2 has several cardiovascular risk factors, so each of them should be adjusted 
according to existing recommendations. Patients with DM 2 require special monitoring of cardiologists and en-
docrinologists, a more careful approach to the choice of therapy and prevention of cardiovascular complications. 
Accordingly, treatment of patients in this category should include both the correction of metabolic disorders and 
the influence on risk factors for the development of cardiovascular pathology.  
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Having analyzed the data on metabolic disturbances, oxidative stress and endothelial dysfunction in the 
formation of micro- and macrovascular complications of DM 2 we distinguished several preventive and thera-
peutic actions. These actions are aimed at correction of these factors in order to prevent the development and 
progression of cardiovascular complications of DM 2. 

According to the results of the NAVIGATOR study, patients with impaired glucose tolerance and other car-
diovascular risk factors that had a series of glycemic tests, diuretics and statins, were associated with an in-
creased risk of developing the first identified DM 2 while the effect of beta-blockers was negligible. The use of a 
fixed combination of perindopril, indapamide and calcium channel blockers in patients with hypertension and DM 
2 (ADVANCE study) contributed to a reduction in the relative risk of adverse cardiovascular events, and also 
provided an additional reduction in mortality in patients with DM 2. 

Conclusion. Thus, the correction of the above mentioned risk factors, as well as modification of the lifestyle, 
will help to prevent the onset or delay of the progression of complications of DM 2 by the cardiovascular system, 
which in turn will improve the quality of life and prognosis in these patients. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, cardiovascular complications, pathogenesis, prognosis, prevention.  
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАТКИ  
В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ 
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У статті розглядаються питання морфологічних 
особливостей матки в нормі та при патології. Роз-
в’язання базових проблем, а саме: зниження сома-
тичної, психічної та гінекологічної захворюваності, 
є ключем до покращення стану репродуктивного 
здоров’я населення. Для вивчення впливу як екзо-
генних, так і ендогенних факторів на репродуктив-
ну систему, а саме на цільовий орган – матку – 
найдоцільнішим методом є експериментальне мо-
делювання. Основним методом обстеження на 
етапі доклінічної діагностики для визначення пока-
зів до гістологічного дослідження є ультразвукова 
діагностика з доплерографічним та доплеромет-
ричним дослідженням. На подальших етапах діаг-
ностики проводиться роздільне діагностичне вишк-
рібання каналу шийки матки і порожнини матки, 
гістероскопія. У фаховій літературі описано зміни, 
які виникають у шарах стінки матки при різних па-
тологіях, зокрема при гіперплазіях ендометрію, 
хронічному ендометриті, природній та штучній ме-
нопаузі; екзогенних та ятрогенних впливах, а саме: 
гормонотерапії, застосуванні агоністів та антагоніс-
тів прогестеронових рецепторів, мізопростолу, 
вальпроєвої кислоти, нікотину. Окрему нішу дослід-
жень займають наркотичні анальгетики, що призво-
дять до значних змін в структурній організації ша-
рів матки. Тому дослідження впливу наркотичних 
середників групи опіоїдів на структурну організацію 
матки дозволить переглянути та вдосконалити так-
тику лікування акушерсько-гінекологічних захворю-
вань у жінок. 

Ключові слова: структурна організація матки, 
наркотичні анальгетики, опіоїди, репродуктивне 
здоров’я. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано у відпо-
відності до плану наукових досліджень Львівського 
національного медичного університет імені Данила 
Галицького та є частиною планової науково-
дослідної роботи кафедр нормальної анатомії та 
оперативної хірургії з топографічною анатомією 
«Структурна організація, ангіоархітектоніка та ан-
тропометричні особливості органів у внутрішньо- 

та поза утробному періодах розвитку за умов впли-
ву екзо- та ендогенних факторів», № державної 
реєстрації 0115U000041. 

Актуальність. Термін «репродуктивне здоро-
в’я», як окреме поняття, набуло поширеності у світі 
у 1980-х роках [45]. Сьогодні можна говорити про 
необхідність розвитку репродуктології – міждисцип-
лінарної галузі науки, яка займається вивченням 
репродуктивної функції людини у фізіологічному, 
патологічному, соціальному та психологічному ас-
пектах. Розв’язання базових проблем, а саме: зни-
ження соматичної, психічної та гінекологічної за-
хворюваності, є ключем до покращення стану ре-
продуктивного здоров’я як в Україні, так і у світі. 
Особливо актуальним є комплексне цілісне дослі-
дження закономірностей та принципів репродукти-
вного системогенезу, поглиблене вивчення фено-
типових основ і базових механізмів адаптивності, 
резистентності та реактивності жіночої репродук-
тивної системи [6, 28]. Тому метою дослідження 
було проаналізувати сучасну фахову літературу 
щодо морфології матки за умов фізіологічної нор-
ми та структурних особливостей її при різних пато-
логічних процесах.  

Правильний розвиток жіночих статевих органів 
є запорукою здоров’я жіночої репродуктивної систе-
ми. Низка праць наукової літератури присвячена 
саме ембріогенезу жіночих статевих органів [20, 36, 
41]. Первинною ланкою у процесі ембріогенезу жі-
ночих статевих органів є правильна диференціація 
парамезонефричних (Мюллерових) проток, в ре-
зультаті чого утворюються матка, шийка матки, 
маткові труби та верхні відділи піхви. На 6-му тижні 
в ембріоні є сформовані парні протоки: мезонеф-
ральна (Вольфова) та парамезонефральна (Мюл-
лерова). У ембріоні жіночої статі відбувається деге-
нерація мезонефральної протоки у зв’язку з відсут-
ністю тестостерону, а парамезонефральні розвива-
ються завдяки відсутності антимюллерового гор-
мону (АМГ). На 8-му тижні в ембріоні починається 
розвиток зовнішніх статевих органів з формування 
статевого валика з проліферативної мезенхіми, 
який подовжуючись утворює ембріональний інди-
ферентний фалос, а диференціація урогенітальних 
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складок утворює малі статеві губи. На 9-му тижні 
розрізняють три частини парамезонефральних 
проток: краніальні, які дають початок торочкам ма-
ткових труб, горизонтальні, з яких формується ре-
шту відділів маткових труб, та каудальні, які утво-
рюють Y-подібну структуру, яка відома, як матково-
піхвовий канал. Відповідно матковий відділ дає 
початок матці, піхвовий – верхній частині піхви. На 
даному етапі матка має дворогу форму. На 12-му 
тижні матка набуває характерну для зрілого органа 
форму. Ендометрій бере початок з вистилання 
парамезонефральних проток, що злились між со-
бою, а міометрій та строма ендометрію формують-
ся з прилеглої мезенхіми. До 22-го тижня весь про-
цес завершується, внаслідок чого утворюється 
матка з матковою порожниною і шийкою [41].  

Для вивчення впливу екзогенних та ендогенних 
факторів на репродуктивну систему, а саме на ці-
льовий орган – матку – найдоцільнішим методом є 
експериментальне моделювання [1, 7, 16, 19]. У 
ході наших досліджень було проведено порівняль-
ний аналіз матки білого лабораторного щура та 
людини. Матка лабораторного білого щура, як і 
матка людини, є непарним порожнистим органом. 
На відміну від матки людини, яка за своєю формою 
є грушоподібною й у ній виділяють дно, тіло та 
шийку матки, матка лабораторного білого щура 
складається з двох рогів, тіла та шийки. Тіло матки 
в людини та роги і тіло матки лабораторного білого 
щура містять порожнину матки. Важливою особли-
вістю структурної організації матки лабораторного 
білого щура є роги, які зростаються в каудальному 
напрямку, формуючи при цьому подвійні тіло і ший-
ку, а їхні порожнини відокремлені серединною пе-
регородкою одна від одної і, в залежності від про-
тяжності цієї перегородки, відкриваються в піхву 
двома самостійними отворами або ж одним отво-
ром, у 58% білих щурів відбувається зрощення і 
тіл, і шийок. Як у людини, так і в лабораторного 
білого щура стінка матки складається з трьох ша-
рів: внутрішня оболонка – слизова (endometrium), 
середня оболонка – м'язова (myometrium), зовніш-
ня оболонка – серозна (perimetrium). В ендометрії 
матки лабораторного білого щура також виділяють 
два шари – базальний та функціональний. Базаль-
ний шар є глибоким, прилеглим до міометрію, який 
містить власну пластинку і замкнуті кінці («денця») 
маткових залоз; функціональний, який утворений 
іншою частиною власної пластинки, залозами, а 
також покривним епітелієм. У лабораторного біло-
го щура через всю товщу ендометрію проходять 
різної довжини маткові залози, які іноді проникають 
в поверхневі шари міометрію. Під час менструаль-
ного циклу функціональний шар зазнає глибоких 
змін, в той час як базальний залишається практич-

но незмінним. Судини, які кровопостачають ендо-
метрій, відіграють особливу роль у періодичному 
виділенні більшої частини цієї оболонки. У людини 
по колу в середніх шарах міометрію орієнтовані 
дугові артерії. Ці судини розгалужуються на два 
види артерій, що несуть кров в ендометрій: прямі 
артерії, які постачають базальний шар, і спіральні 
артерії, які несуть кров у функціональний шар. Су-
дини ендометрію лабораторного білого щура ма-
ють спіралеподібний хід і на зрізах виглядають, як 
декілька розміщених один біля одного поперечних 
перетинів артеріол. У лабораторних білих щурів, як 
і в людини, міометрій утворений пучками гладкої 
м’язової тканини, які відокремлені одні від одного 
прошарками пухкої сполучної тканини. В рогах і тілі 
матки лабораторного білого щура міометрій скла-
дається з трьох шарів: внутрішнього (підсли-
зового), утвореного циркулярно орієнтованими 
міоцитами (у людини внутрішній шар є найтоншим 
з поздовжньо орієнтованими міоцитами); серед-
нього(судинного) з невеликою кількістю гладких 
міоцитів, розміщених косо (у людини середній шар 
є найпотужнішим, складається з м’язових пучків, 
які утворюють кільця в коловому і косому напрям-
ках); зовнішнього (надсудинного) з косо розміщени-
ми міоцитами поздовжнього напрямку (у людини 
тонкий зовнішній шар – підсерозний – складається 
з поздовжньо розташованих волокон і невеликої 
кількості циркулярно розташованих волокон. У ла-
бораторних білих щурів, які і в людини, периметрій 
представлений одношаровим плоским епітелієм 
(мезотелієм) з підлеглою пухкою сполучною ткани-
ною, яка тісно прилягає до зовнішнього шару міо-
метрію і розвинена слабко [14, 27]. Матка білого 
лабораторного щура, як і матка людини кровопос-
тачється за рахунок маткової артерії (a. uterina) та 
яєчникової артерії (a. оvarica). Маткова артерія про-
ходить вентрально в брижі яєчника і утворює анас-
томоз з яєчниковою артерією, віддає гілки до шийки 
матки (rr. cervicis uteri) та низхідні гілки першого 
порядку, які поділяються на гілки другого порядку, 
що в свою чергу розподіляються в товщі матки на 
гілки наступних порядків. В глибоких шарах міомет-
рію артеріальні судини прямують в слизову оболон-
ку матки, де розпадаються на капілярну сітку. Інне-
рвація матки і в білого лабораторного щура, і в лю-
дини відбувається за рахунок волокон симпатичної 
та парасимпатичної систем, які утворюють матково-
піхвове сплетення (pl. uterovaginalis). [20, 27]. 

Жіноча статева система є невід`ємною части-
ною складної біологічної системи, а саме організму 
в цілому. У світовій літературі накопичено достат-
ньо даних, що дозволяють охарактеризувати основ-
ні компоненти жіночої статевої системи, функціона-
льні взаємозв’язки між ними та зв’язки цієї системи 
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з іншими системами організму, а також порушення, 
що виникають в жіночих статевих органах при дії 
екзо- та ендогенних чинників [2, 36].  

Найчастіше уражень зазнає внутрішній шар 
матки – ендометрій – який займає біля 2/3 товщини 
усієї стінки матки [39]. 

У ранній доклінічній діагностиці гіперпластич-
них процесів ендометрію для визначення показань 
до гістологічного дослідження застосовується ульт-
развукова діагностика, переважно трансвагінальна 
ехографія. У процесі дослідження оцінюють товщи-
ну ендометрію, однорідність структури, особливос-
ті ехогенності та контурів М-ехо, ендометріально-
матковий коефіцієнт (відношення товщини ендоме-
трію до величини передньо-заднього розміру мат-
ки). В публікаціях останніх років для кількісної оцін-
ки кровопостачання ендометрію відзначається до-
цільність проведення доплерографічних та допле-
рометричних досліджень [23, 37, 42]. УЗД прово-
диться з розрахунком об’єму і тривимірних допле-
рометричних індексів, а саме: індексу кровотоку 
(flow index, FI), що показує середню інтенсивність 
кровотоку, виражається цілим числом від 0 до 100; 
індексу васкуляризації (vascularization index, VI), 
який відображає насиченість тканини судинами, 
виражається у відсотках; відношення васкуляриза-
ції до кровотоку (vascularization-flow index, VFI) – 
характеризує як васкуляризацію, так і кровоток і 
виражається цілим числом від 0 до 100. 

Важливим етапом діагностики є одержання 
матеріалу, оскільки остаточним є гістологічний діа-
гноз. Джозеф Рекамьер ще у 1850 р. винайшов 
кюретку, і з того часу цей інструмент використову-
ється для отримання зразків ендометрію [21]. По-
над століття основним методом отримання матері-
алу є лікувально-діагностичне роздільне вишкрі-
бання каналу шийки і стінок порожнини матки. Осо-
бливого значення набувають способи візуалізації 
ендометрію, а з розвитком сучасних оптичних сис-
тем їх діагностична цінність значно підвищилася. 
Гістероскопія дозволяє візуалізувати патологічні 
зміни ендометрію з визначенням їх особливостей і 
локалізації, контролювати якість діагностичного 
вишкрібання з прицільним видаленням можливих 
залишків гіперплазованого ендометрію або поліпів 
при мінімальному травматизмі здорової тканини і 
виконувати внутрішньоматкові операції з застосу-
ванням електро- і лазерної хірургії. Панорамна 
гістероскопія забезпечує прямий огляд всієї порож-
нини матки та встановлює топографічний зв'язок 
між виявленими аномаліями та всім ендометрієм, 
що допомагає диференціювати регіональні потов-
щення ендометрію, субмукозні фіброміоми і поліпи, 
оцінити судинний малюнок ендометрію [43].  

У фаховій літературі однією із найактуальніших 

медико-соціальних проблем хворих репродуктив-
ного віку є гіперплазія ендорметрію у зв’язку з об-
меженими можливостями консервативного лікуван-
ня через супутню патологію, високою частотою 
рецидивування і ймовірністю малігнізації. Розрізня-
ють декілька типів гіперплазії [13, 23, 38]. Проста 
гіперплазія ендометрію розвивається внаслідок 
збільшення тривалості життя ендометріальних клі-
тин через пригнічення апоптозу на тлі низької про-
ліферації з одночасною гіпертрофією епітелію та 
стромоутворенням. При цьому залози зберігають 
свою просту трубчату будову, стають звивистими 
та подекуди стають кистозно розширеними. Харак-
терним для простої гіперплазії ендометрію є зба-
лансована гіперплазія клітин строми і паренхіми та 
зростання в розмірах клітин епітелію (гіпертрофія). 
Для комплексної гіперплазії ендометрію характер-
не виникнення гіперплазії клітин епітелію ендомет-
рію та зниження стромо утворення з активацією 
механізмів стимуляції неоангіогенезу. Комплексна 
гіперплазія ендометрію без атипії вирізняється збі-
льшенням епітеліально-стромального співвідно-
шення за рахунок як зменшення стромо утворення, 
так і проліферації епітеліальної складової. Клітини 
при цьому зберігають полярність, відсутня ядерна 
атипія. Комплексна гіперплазія ендометрію з атипі-
єю в основі має саме клітинну атипію [13, 32, 33, 
35]. Окрім ендометріальної гіперплазії вирізняють 
ще ендометріальну інтраепітеліальну неоплазію, 
яка є передраковим процесом з ризиком прогресу-
вання біля 30% [18, 29]. 

 Прицільної уваги заслуговує гіперплазія ендо-
метрію внаслідок циркуляторних розладів, метап-
ластичних процесів, а також ятрогенних впливів. 
Для циркуляторних розладів характерним є наяв-
ність патологічного набряку, лімфатичних кіст та 
апоплексії ендометрію. Патологічний набряк пере-
важно є наслідком порушень лімфатичного або 
венозного відтоку, а також результатом гормональ-
ної дисфункції з ендогенною гіперестрогенією або 
екзогенним введенням гормонів. Лімфатичні кісти 
утворюються внаслідок пересічення або лігування 
кровоносних чи лімфатичних судин. Апоплексія 
ендометрію виникає при виникає при порушеннях 
кровообігу при серцево-судинній недостатності, 
механічній обструкції чи гіпокоагуляційній кровотечі 
[43]. 

Частою патологією ендометрію є хронічний 
ендометрит без секреторних перетворень в ендо-
метрії, для якого характерними є виражені морфо-
логічні і морфометричні зміни слизової оболонки 
матки, а саме: значні дистрофічні зміни клітин за-
лоз та покривних епітеліоцитів, поліморфноклітин-
на інфільтрація запального характеру з тенденцією 
до дифузного розташування лімфоцитів, часом 
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можливе формування вогнищевих скупчень, а та-
кож фібробластична перебудова строми і судин зі 
зниженням об’ємної щільності покривного епітелію 
відносно об’єму залоз, збільшення рівня відносно-
го об’єму сполучної тканини [13, 17, 34]. 

Значних змін стану ендометрій зазнає у пери- 
та постменопаузі. У цей період ендометрій стоншу-
ється, стає атрофічним, без ознак мітозу, з ком-
пактною стромою, проте зберігається потенційна 
можливість до його проліферації у відповідь на 
різноманітні стимули. У жінок репродуктивного віку 
менопауза настає внаслідок двобічного видалення 
яєчників (двобічної оваріектомії). У літературі зна-
ходимо результати досліджень того, як штучна 
менопауза впливає на морфологію матки самок 
щурів [3, 30]. За результатами дослідів було вияв-
лено, що товщина стінки матки піддослідних самок 
була приблизно в 4 рази тоншою ніж у контрольних 
самок. Слизова бліда та згладжена, виникає гіпоп-
лазія як ендометрію, так і міометрію, проте най-
більших змін зазнає саме внутрішній шар матки. 
Строма ендометрію стає сильно розрідженою, так 
само, як і клітини епітелію, відбувається дистрофія 
епітелію – з циліндричного в нормі він стає прак-
тично плоским. На зрізах майже неможливо виок-
ремити зрізи маткових залоз, а судини міометрію 
та ендометрію сильно спазмовані. В розрідженій 
стромі ендометрію пусті капіляри у вигляді тонких 
ниточок [30, 41].  

Для перевірки дії препаратів часто є необхід-
ність моделювання запальних процесів репродук-
тивних органів. В ході експериментальних дослід-
жень на щурах було з’ясовано, що введення 2% 
водного розчину формаліну провокує розвиток за-
пального процесу в матці. Патологічно змінений ріг 
матки макроскопічно мав збільшений діаметр і дов-
жину, виражений судинний рисунок, розширену 
порожнину зі скупченням у ній слизисто-гемо-
рагічного ексудату. Гістологічно стінка матки було 
повнокровною, був виражений периваскулярний і 
інтерстиційний набряк, який розповсюджувався і на 
міометрій, провокуючи таким чином метроендомет-
рит. В певних випадках спостерігалось тотальне 
ураження усіх шарів матки з втягненням і тіла мат-
ки, і параметрію та появою лейкоцитів в просвіті 
матки. Запальний інфільтрат вогнищевого чи ди-
фузного характеру був представлений нейтрофіла-
ми з домішком лімфоцитів, макрофагів, окремих 
еозинофілів і плазматичних клітин. Інколи зустріча-
лись мікроабсцеси, а в окремих випадках обширні 
лейкоцитарно-некротичні маси з розплавленням 
тканин. Спостерігалась проліферація ендо-
метріального епітелію, його некроз на окремих ді-
лянках і десквамація з частковою облітерацією 
порожнини рогу матки. В ряді випадків епітелій був 

відсутнім на протязі значної ділянки порожнини 
рогу матки. Маткові залози часто піддавались де-
струкції [17, 39]. 

В сучасній літературі можна знайти значну 
кількість праць присвячених дослідженню впливу 
різноманітних груп препаратів, а отже особливого 
значення набуває ятрогенний вплив. У клінічній 
практиці широко вживаною є гормонотерапія. При 
застосуванні комбінованих оральних контрацепти-
вів (КОК) та замісної гормональної терапії (ЗГТ) 
внаслідок домінування гестагенів відбувається роз-
виток неповноцінної секреції ендометрію, нерівно-
мірної його атрофії, нерегулярної регенерації, поя-
ва вогнищевої стромальної гіперплазії, псевдоме-
ланозу і навіть комплексної вогнищевої гіперплазії. 
Тривала терапія тамоксифеном, індукуючи атро-
фію ендометрію, може стимулювати проліферацію 
клітин резерву та ендоцервікальних залоз, що при-
водить до розвитку ендоцервікальних метаплазій 
на тлі атрофії ендометрію [25]. Дослідження остан-
ніх років виявили, що гестагени або тамоксифен 
можуть спровокувати розвиток муцинозної, світлок-
літинної чи серозно-папілярної метаплазії, аж до 
відповідних форм раку. Окремо заслуговує на ува-
гу використання гонадотропінів, яке призводить до 
аномальних секреторних змін, а використання кло-
міфену – до неповноцінної секреторної трансфор-
мації ендометріальних залоз. В останні десятиліт-
тя з’явилась нова група препаратів – модулятори 
прогестеронових рецепторів (агоністи і антагоніс-
ти), які застосовують для медикаментозного пере-
ривання вагітності, екстреної контрацепції та ліку-
вання лейоміоми матки. При їх довготривалому 
прийомі спостерігалась асиметрія строми і епітелі-
ального компоненту з переважанням останнього, а 
також виражена кістозна дилятація залоз з ознака-
ми одночасного естрогенного (мітотичного) і проге-
стагенного (секреторного, апоптичного) впливу. 
Високий вміст прогестерону при пониженій концен-
трації естрогенів обумовлює децидуоподібну тран-
сформацію строми на тлі недорозвитку залоз. А 
поєднання високих концентрацій гестагенів і естро-
генів сприяє інволютивним змінам в залозах і стро-
мі або предецидуальним змінам строми ендомет-
рію. В свою чергу високі дози естрогенів на фоні 
низького прогестерону призводить до надмірної 
проліферації і кістозному розширенню залоз, недо-
розвитку строми, що сприяє переважанню залозис-
того компоненту, тобто виникненню гіперплазії ен-
дометрію. Мізопростол у свою чергу викликає роз-
щеплення та дезорганізацію колагенових волокон, 
а гранулярний ендоплазматичний ретикулум був 
розширений, ядерний хроматин – розсіяний [43]. 
Гістологічні та морфологічні ефекти вальпроєвої 
кислоти та окскарбазепіну, які використовують як 
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проти епілептичні препарати, показали апоптичний 
та дегенеративний впливи на клітини матки та яєч-
ників щурів. Вальпроєва кислота також запобігає 
імплантації ембріона в стінку матки і викликає 
аборт через інфільтрацію ендометрію еозинофіль-
ним інфільтратом [8]. 

Дослідження впливу застосування нікотину на 
гістологію деяких життєво важливих вісцеральних 
органів показало, що застосування нікотину викли-
кало дегенерацію фолікулів та ендометрію в яєч-
никах та матці [16]. 

Окремої уваги заслуговують дослідження прис-
вячені впливу наркотичних анальгетиків на структу-
ру жіночих статевих органів, зокрема на будову стін-
ки матки [1, 4, 5, 9]. Maryam Dehghan та співавтори 
досліджували вплив морфіну на матку вагітних щу-
рів. В контрольній групі світлова мікроскопія не по-
казала суттєвих структурних змін, на відміну від 
групи, що отримувала різні дози морфіну (5 мг/кг та 
10 мг/кг), де спостерігалась поліморфна запальна 
інфільтрація з ділянками апоптозу та закупорки су-
дин як в ендометрії, так і в міометрії. Разом з тим, 
не було значних відмінностей між самими експери-
ментальними групами, які отримували різні дози 
опіоїду. Закупорка в судинах або аномальне накопи-
чення крові в судинах зумовлюється порушенням 
венозного відтоку з тканини. Перевантаження капі-
лярної системи матки тісно пов'язане з розвитком 
венозного набряку. Застій і набряк, як правило, роз-
виваються разом, тому запальна інфільтрація та 
набряк викликають несприятливий вплив на імплан-
тацію ембріону в стінку матки [7, 12, 19]. 

Заключення. Таким чином, проблема морфо-
логії жіночих статевих органів, в тому числі й, най-
перше, матки, порівняльна анатомія матки залиша-
ється актуальною для сучасної медичної науки. 
Погіршення якості харчування, недотримання пра-
вил і норм техніки безпеки та охорони праці, збіль-
шення поширеності шкідливих звичок, зростання 
загальної захворюваності – це ще неповний пере-
лік чинників, які негативно впливають на загальний 
стан жіночих репродуктивних органів. Зростання 
кількості хронічних захворювань у дівчат і жінок, 
неконтрольоване застосування ними різних меди-
каментів, в тому числі й наркотичних середників, є 
причиною подальших ускладнень під час виношу-
вання вагітності та пологів. Хронічні патології нега-
тивно впливають на здатність до здорового дітона-
родження, на стан новонароджених, збільшення 
поширеності інвалідності та захворювань у дітей. 
Для вирішення даних проблем необхідне поглиб-
лене вивчення морфології жіночих статевих орга-
нів. Багато питань структурної перебудови матки 
за умов впливу різних патогенних факторів зали-
шаються відкритими.  

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується дослідження впливу нарко-
тичних середників групи опіоїдів на структурну ор-
ганізацію матки, що дозволить переглянути та вдо-
сконалити тактику лікування акушерсько-
гінекологічних захворювань у жінок, які змушені 
протягом тривалого часу вживати опіоїди або є 
наркозалежними. 
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УДК 611.66:618.14:615.212.7(083.8) 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТКИ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 
Иванкив Я. Т., Матешук-Вацеба Л. Р.  
Резюме. В статье рассматриваются вопросы морфологических особенностей матки в норме и при 

патологии. Решение базовых проблем, а именно: снижение соматической, психической и гинекологиче-
ской заболеваемости, является ключом к улучшению состояния репродуктивного здоровья населения. 
Для изучения влияния как экзогенных, так и эндогенных факторов на репродуктивную систему, а именно 
на целевой орган - матку - наиболее целесообразным методом является экспериментальное моделиро-
вание. Основным методом обследования на этапе до клинической диагностики для определения показа-
ний к гистологическому исследованию является ультразвуковая диагностика с допплерографическим и 
допплерометрическим исследованием. На дальнейших этапах диагностики проводится раздельное диаг-
ностическое выскабливание канала шейки матки и полости матки, гистероскопия. Отдельную нишу ис-
следований занимают наркотические анальгетики, которые приводят к значительным изменениям в 
структурной организации слоев матки. Поэтому исследование влияния наркотических средников группы 
опиоидов на структурную организацию матки позволит пересмотреть и усовершенствовать тактику лече-
ния акушерско-гинекологических заболеваний у женщин. 

Ключевые слова: структурная организация матки, наркотические анальгетики, опиоиды, репродук-
тивное здоровье. 
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Morphological Features of Healthy and Pathological Uterus 
Ivankiv Y. T., Mateshuk-Vatseba L. R. 
Abstract. The article deals with the issues of morphological features of healthy and pathological uterus. The 

solution of basic problems, namely the reduction of somatic, mental and gynecological morbidity is the key to 
improving the state of reproductive health of the population. Experimental simulation is the most appropriate 
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method to study the effects of both exogenous and endogenous factors on the reproductive system, namely on 
the target organ – the uterus. Despite certain macro- and microscopic differences in structural organization, the 
uterus of a white laboratory rat is significantly similar to the human one and is appropriate for carrying out re-
search work.  

The purpose of the study was to analyze modern professional literature on the morphology of the uterus 
under the conditions of physiological norm and its structural features in various pathological processes. 

Material and methods. The main method of examination at the pre-clinical diagnostic stage for the determi-
nation of indications for histological examination is ultrasound diagnostic with Doppler ultrasonography and do-
plerometric examinations. At further stages of diagnostics separate diagnostic excision of the cervical canal and 
uterine cavity, and hysteroscopy are applied. 

Results and discussion. Theoretical sources describe changes that occur in the layers of uterus (most often 
in endometrium, which occupies about 2/3 of the thickness of the entire uterine wall) with various pathologies, in 
particular with endometrial hyperplasia, chronic endometritis, natural and artificial menopause; exogenous and 
iatrogenic influences, namely: hormonal therapy (combined oral contraceptives, hormone replacement therapy), 
the use of agonists and antagonists of progesterone receptors, misoprostol, valproic acid, and nicotine. 

A separate niche of research is dedicated to narcotic analgesics, which lead to significant changes in the 
structural organization of the layers of uterus. 

Poor living standards, difficult socio-economic situation, deterioration of food quality, non-compliance with 
the Occupational Health and Safety Regulations and Recommendations, the spread of bad habits, increase in 
total morbidity negatively affect the general state of reproductive and sexual health. This is still an incomplete list 
of negative factors. The increase in the number of chronic diseases of girls and women is the cause of further 
complications during pregnancy and childbirth. Chronic pathologies adversely affect the ability of healthy child-
birth, the condition of newborns; increase the likeliness of disabilities and diseases in children. To solve these 
problems, it is necessary to involve specialists from different fields at all levels of government, as well as in-
depth study of the problem, both from a social and a medical point of view.  

Conclusion. Therefore, the study of the influence of narcotic drugs of the group of opioids on the structural 
organization of uterus will allow revising and improving the tactics of treatment for obstetric and gynecological 
diseases in women. 

Keywords: uterine structural organization, narcotic analgesics, opioids, reproductive health. 
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Будь-який вид зубного протеза, але в першу 
чергу, знімний, є чужорідним тілом і являє собою 
комплекс неадекватних подразників для порожни-
ни рота. При ортопедичному лікуванні протез є 
подразнюючим фактором в порожнині рота, адап-
тація до якого може мати тривалий період і викли-
кати стійке негативне ставлення до нього. Одим з 
найбільш частих ускладнень в ортопедичній стома-
тології є протезні стоматити алергічного походжен-
ня. З’ясовано, що накладення знімних протезів 
призводить до різкого збільшення мікробного обсі-
меніння порожнини рота та появі патогенних шта-
мів. Однією з важливих перешкод у звиканні до 
зубних протезів є недостатня функціональна актив-
ність слинних залоз. Встановлено, що при сухості 
слизових оболонок порожнини рота практично не-
можливо повністю звикнути до знаходження в по-
рожнині рота знімного зубного протеза, не відчува-
ючи стану дискомфорту. Незважаючи на досягнен-
ня сучасної стоматології (розробка новітніх техно-
логій, поява нових поколінь матеріалів), до сих пір 
не враховується багатофакторність впливу конс-
трукційного матеріалу на органи і тканини ротової 
порожнини та організм хворого, а через знижену 
здатність тканин протезного ложа до навантажен-
ня, більше 50% хворих не користуються знімними 
протезами, тому розробка лікувально-профілак-
тичних схем для усунення ускладнень при знімно-
му протезуванні є актуальним завданням сучасної 
стоматології. 

Ключові слова: ортопедична стоматологія, 
знімне протезування, ускладнення.  

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри стоматоло-
гії ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» «Розробка методів діагнос-
тики, лікування та профілактики стоматологічних 
захворювань у населення, що проживає в екологіч-
но несприятливих умовах», № державної реєстра-
ції 011U003681.  

Актуальність. Будь-який вид зубного протеза, 
але в першу чергу, знімний, є чужорідним тілом і 

являє собою комплекс неадекватних подразників 
для порожнини рота. Тому зі знімними зубним про-
тезами нерозривно пов'язане таке поняття як адап-
тація. Адаптація або пристосування ‒ це цілеспря-
мована система реакцій організму, яка забезпечує 
всі види життєдіяльності і охороняє від впливу фак-
торів, інтенсивність яких викликає порушення ба-
лансу. Однак деякі фактори, з низки причин, мо-
жуть викликати зрив системи адаптації, що прояв-
ляється в хворобливому несприйняттї їх організ-
мом [1, 28]. 

При ортопедичному лікуванні таким фактором 
є протез в порожнині рота, адаптація до якого мо-
же мати тривалий період і викликати стійке нега-
тивне ставлення до нього [3]. 

Метою роботи став ретроспективний огляд 
фахової зарубіжної та вітчизняної літератури, прис-
вяченої актуальному питанню ортопедичної стома-
тології – ускладненням при знімному протезуванні.  

При користуванні пластинковими протезами 
порушення адаптації зумовлено, в основному, дво-
ма видами ускладнень: запаленням слизової обо-
лонки в ділянці протезного ложа та невропатоло-
гічним синдромом, характерним для вісцеро-
рефлекторних уражень нервової системи, при цьо-
му обидва види порушення адаптації супроводжу-
ються гіперестезією та гіпосалівацією [2, 7, 24]. 

Доведено, що у формуванні патологічного про-
цесу в ділянці протезного ложа бере участь вегета-
тивна і центральна нервова система. Дуже часто 
формується блок «психогенної непереносимості 
зубного протеза» або помилкового запалення, ко-
ли присутні лише суб'єктивні відчуття печіння і 
втрати чутливості [6, 26]. 

Терміни адаптації до протезів можуть залежати 
і від виду патології зубощелепної системи. Встано-
влено, що деформації зубного ряду, наприклад, 
феномен Попова-Годона, патологічна стертість 
зубів зі зниженням висоти прикусу, значно подов-
жують період звикання до протезів, особливо до 
знімних, які, окрім усього, чинять негативний вплив 
на тканини протезного ложа [9, 12]. 

Адаптація епітелію (кератизація) слизової  
оболонки протезного ложа до протезу настає, в 
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середньому через рік, однак запальні процеси по-
довжують її терміни. Причому ступінь кератизаціі 
епітелію знаходяться в прямій залежності від гігіє-
нічного стану внутрішньої поверхні пластинкового 
протезу: чим вища її забрудненість, тим нижчий 
індекс кератизаціі [11]. 

Найбільш значущою причиною, яка знижує 
адаптацію до знімних протезів, є запалення, що 
розвивається в ділянці протезного ложа. При цьо-
му наслідки протезних стоматитів носять серйоз-
ний характер: порушення адаптації до знімних пла-
стинкових зубних протезів, погана фіксація, балан-
сування протеза і порушення артикуляції штучних 
зубів. Хронічне запалення і деструктивні зміни в 
тканинах протезного ложа можуть мати несприят-
ливий вплив на весь організм, але головний нега-
тивний фактор - відмова від користування знімним 
зубним протезом [15]. 

За даними різних авторів, запалення слизової 
оболонки протезного ложа спостерігається від 13 
до 70%. Причини їх виникнення зумовлені, знач-
ною мірою, місцевими факторами, до яких нале-
жать безпосередньо знімний протез і матеріал, з 
якого виготовлений базис - механічні, термічні, 
алергічні, токсичні подразники слизової оболонки 
порожнини рота і слинних залоз, а також мікробіо-
логічний та імунологічний чинники, пов’язані в єди-
ний патогенетичний механізм [21, 29]. 

Однак реакція слизової оболонки порожнини 
рота на знімний зубний протез залежить, окрім 
усього, і від індивідуальних реактивних властивос-
тей протезного ложа, так як при однакових умовах 
виготовлення та експлуатації зубного протеза, не у 
всіх протезоносіїв відзначається запалення СОПР 
[20].  

Базиси знімних зубних протезів, в основному, 
виготовляють з акрилових та метакрилових пласт-
мас. Результати численних досліджень свідчать 
про наявність прямого зв'язку змін слизової оболо-
нки порожнини рота від виду пластмас, з яких виго-
товляють базис протеза.У базисах акрилових про-
тезів знаходиться непов'язаний при полімеризації 
мономер. Остаточний мономер здатний вимивати-
ся з протеза, викликаючи подразнення і запалення 
слизової оболонки порожнини рота. Існує ще по-
няття «вільний мономер», який утворюється під 
час старіння пластмаси і також може стати причи-
ною виникнення протезного стоматиту, причому 
вже після багаторічного використання протезу 
[16, 19, 23]. 

Окрім того, акрилові пластмаси містять ряд 
інгредієнтів (барвники, пластифікатори, інгібітори, 
замутнювачі та ін.), які часто діють як алергени-
гаптени. Проникаючи в організм через слизову 
оболонку порожнини рота, вони здатні викликати її 

зміни, що супроводжуються запаленням. Встанов-
лена негативна роль і інших компонентів пластмас. 
Виявлено кілька десятків летючих продуктів ката-
болізму ліпідів та інших сполук (летючих органіч-
них сполук), що виділяються акриловими пластма-
сами, частина з яких є патогенними: викликають 
запалення та порушують імунну систему [14, 31, 
32, 33]. 

Дорошенко С. І. робить такий висновок: «одним 
з провідних факторів в патогенезі протезних стома-
титів є ослаблення взаємодії специфічних і неспе-
цифічних факторів резистентності місцевого імуні-
тету порожнини рота, таких як активність лізоциму, 
нейтрофілів слини, а також імуноглобулінів, зокре-
ма секреторного імуноглобуліну А, при цьому, про-
тезний стоматит проявляється підвищенням рівня 
лізоциму, бета-лізину, секреторного IgA і, навпаки, 
пригніченням функції нейтрофілів» [5]. 

Одим з найбільш частих ускладнень в ортопе-
дичній стоматології є протезні стоматити алергіч-
ного походження. При цьому контактні алергічні 
реакції посилюються різними факторами ендоген-
ного і екзогенного походження, у тому числі, індиві-
дуальною підвищеною чутливістю до пластмас 
[8, 25, 34]. 

Однак, не можна стверджувати про ізольоване 
хіміко-токсичне або алергічне ураження слизової 
оболонки протезного ложа. Будь-який хімічний інг-
редієнт, що виділяється в умовах порожнини рота з 
акрилових протезів, може бути в один і той же час 
хімічним токсином і алергеном, так що важко визна-
чити, де закінчується токсичний вплив і починаєть-
ся алергічна реакція. Як вважає Critchlow S. B., ви-
ключно важко встановити, чи має місце хіміко-
токсичний, алергічний процес або поєднання обох 
[27]. 

Протезні стоматити спостерігали і під метале-
вими базисами. Було відзначено, що під метале-
вим базисом знімного протеза часто виникає таке 
явище, як підвищене зроговіння слизової твердого 
піднебіння, що призводить надалі до атрофічних 
процесів і виразки в ділянці протезного ложа 
[12, 30]. 

Особливу роль у виникненні протезних стома-
титів відіграє мікрофлора ділянки протезного ложа. 
Знімний зубний протез створює сприятливі умови 
для розмноження різних мікроорганізмів, у тому 
числі і патогенних. Результати наукових дослі-
джень свідчать про погіршення стану мікробіо-
ценозу порожнини рота за впливу пластинкового 
протезу. При цьому наліт, що покриває поверхні 
протеза, більш, ніж на 50% складається з мікро-
флори [17, 37]. 

У дослідженнях Рожко М. М, Палійчук В. І., до-
ведено, що під пластинковим протезом активно 
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розмножуються такі мікроорганізми, як негемоліті-
ческій стрептокок, ентерокок, диплококк, патоген-
ний стафілокок, грампозитивні палички, лактобак-
терії, гриби роду Candida. Дані бактерії, за відпо-
відних умов, можуть зумовити розвиток запального 
прцесу в ділянці протезного ложа, і є вторинними 
етіологічним факторами у розвитку стоматиту. Ко-
лонізація внутрішньої поверхні знімних протезів 
грибами роду Candida, що виникає при зниженні 
імунного захисту організму, сприяє поширенню 
запального процесу у вигляді "грибкових стомати-
тів» [13].  

Дослідженнями Давиденко Г. М. з’ясовано, що 
накладення знімних протезів призводить до різкого 
збільшення мікробного обсіменіння порожнини ро-
та та появі патогенних штамів (патогенний стафі-
локок, диплококки, дріжджоподібні гриби, анаероб-
на флора). При цьому в порожнині рота розвива-
ється дисбіоз: перевага патогенної флори над не-
патогенними видами. Такі зміни мікробного балан-
су активізують процеси перекисного окислення 
ліпідів, призводять до зміни неспецифічної резис-
тентності і розвитку запалення в тканинах протез-
ного ложа і їх подальшої атрофії [2]. 

Сприятливими умовами для проникнення мік-
роорганізмів в слизову оболонку порожнини рота є 
збільшення її проникності внаслідок підвищення 
температури в ділянці протезного ложа і порушен-
ня теплообмінних процесів, а також через механіч-
но пошкоджену слизову внаслідок шорсткості та 
негомогенності пластмаси. Мікроорганізми активізу-
ються, виділяючи продукти життєдіяльності – токси-
ни, що викликають запальні реакції. Ступінь і дина-
міка колонізації протезів представниками симбіот-
ної, і особливо, патогенної мікрофлори, варіює за-
лежно від матеріалу, з якого виготовлений протез. 
При цьому, максимальна адгезія мікроорганізмів 
спостерігалася до протезів з пластмаси [24, 39]. 

Бактеріальне обсіменіння протезів з акрилових 
пластмас, як показали дослідження N. Hernandez-
Santos et al., спостерігається вже на 2-у добу наяв-
ності протеза в порожнині рота, до кінця 1-го тижня 
склад мікрофлори змінюється, і наявні вже, як міні-
мум, 20 видів, серед яких присутня і патогенна мік-
рофлора [25, 33]. 

Отже, патогенна мікрофлора, присутня на про-
тезі, впливає не організм не тільки місцево, але і 
загально. Місцевий вплив зумовлений виділенням 
бактеріальних токсинів, які сприяють розвитку за-
палення і підтримують його. Під впливом токсинів 
знижується стійкість тканинних структур протезного 
ложа до механічних впливів, з іншого боку, постій-
на присутність мікроорганізмів на протезах може 
викликати стан сенсибілізації і зміну імунологічної 
реактивності організму. Бактеріальні антигени 

здатні утворювати комплекс антиген-антитіло, які 
активізують систему комплементу, звільняючи при 
цьому різні біологічно активні медіатори. При цьо-
му відзначається збільшення фагоцитозу, хемотак-
сис нейтрофілів, іммуноадгезія, підвищення судин-
ної проникності, все це призводить до різкого осла-
блення функції слизової оболонки порожнини рота 
[27, 39]. 

У зв'язку з цим доречно проаналізувати зв'язок 
між гігієнічним станом знімних зубних протезів,  
мікробним обсіменінням протезів і порожнини рота 
та розвитком протезних стоматитів. З цього приво-
ду є низка обґрунтованих припущень і доказів  
[8, 18, 35, 37]. 

Показано, також, що причинами розвитку про-
тезних стоматитів є неадекватно підготоване про-
тезне ложе, в першу чергу, в ділянці гребеня аль-
веолярного відростка (гострий гребінь, виступи, 
впадини) [10, 38]. 

Однією з важливих перешкод у звиканні до 
зубних протезів є недостатня функціональна актив-
ність слинних залоз. Розглядаються 2 механізми 
порушення адаптації до знімних зубних протезів 
при сухості слизової оболонки порожнини рота: 
порушення гомеостазу порожнини рота і знижена 
кератизація слизової протезного ложа [5, 8]. 

Як відомо, гомеостаз порожнини рота визнача-
ється багатьма факторами, однак, в першу чергу, 
функціональною активністю слинних залоз, скла-
дом ротової рідини, станом слизової оболонки . 
При цьому порушення гомеостазу слід розглядати 
як взаємообтяжуючий процес: з одного боку гіпоса-
лівація зумовлює недостатність медіаторної актив-
ності захисних механізмів і сухість слизової оболо-
нки, а з іншого боку, сам протез сприяє зниженню 
функції слинних залоз. Отже, утворюється замкне-
не коло: з одного боку недостатня салівация пору-
шує механізми адаптації до знімних зубних проте-
зів, а з іншого боку сам протез, виготовлений з ак-
рилових пластмас, чинить негативний вплив на 
функціональну активність слинних залоз. При нор-
мальному рівні салівації в кінцевому підсумку 
«спрацьовує» пристосувальний механізм і вплив 
протеза на функцію залоз не настільки помітно. 
При гіпосалівації компенсаторні можливості слин-
них залоз вже обмежені, і вплив акрилового зубно-
го протеза погіршує патологічний процес, знижую-
чи рівень слиновиділення, і, як наслідок, порушен-
ня адаптації до знімних зубних протезів [6, 34]. 

Отже, згідно досліджень авторів, встановлено, 
що будь-який вид зубного протеза, але в першу 
чергу, знімний, є чужорідним тілом і являє собою 
комплекс неадекватних подразників для порожни-
ни рота. При ортопедичному лікуванні протез  
є подразнюючим фактором в порожнині рота,  
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адаптація до якого може мати тривалий період і 
викликати стійке негативне ставлення до нього. 
Одим з найбільш частих ускладнень в ортопедич-
ній стоматології є протезні стоматити алергічного 
походження. При цьому контактні алергічні реакції 
посилюються різними факторами ендогенного і 
екзогенного походження, у тому числі, індивідуаль-
ною підвищеною чутливістю до пластмас. З’ясова-
но, що накладення знімних протезів призводить до 
різкого збільшення мікробного обсіменіння порож-
нини рота та появі патогенних штамів. Сприятливи-
ми умовами для проникнення мікроорганізмів в 
слизову оболонку порожнини рота є збільшення її 
проникності внаслідок підвищення температури в 
ділянці протезного ложа і порушення теплообмін-
них процесів, а також через механічно пошкоджену 
слизову внаслідок шорсткості та негомогенності 
пластмаси. Однією з важливих перешкод у звикан-
ні до зубних протезів є недостатня функціональна 
активність слинних залоз. Розглядаються 2 механі-
зми порушення адаптації до знімних зубних проте-
зів при сухості слизової оболонки порожнини рота: 
порушення гомеостазу порожнини рота і знижена 

кератизація слизової протезного ложа. Встановле-
но, що при сухості слизових оболонок порожнини 
рота практично неможливо повністю звикнути до 
знаходження в порожнині рота знімного зубного 
протеза, не відчуваючи стану дискомфорту. 

Заключення. Згідно даних фахової зарубіжної 
та вітчизняної літератури, незважаючи на досяг-
нення сучасної стоматології (розробка новітніх тех-
нологій, поява нових поколінь матеріалів), до сих 
пір не враховується багатофакторність впливу 
конструкційного матеріалу на органи і тканини ро-
тової порожнини та організм хворого, а через зни-
жену здатність тканин протезного ложа до наван-
таження, більше 50% хворих не користуються знім-
ними протезами, тому розробка лікувально-
профілактичних схем для усунення ускладнень при 
знімному протезуванні є актуальним завданням 
сучасної стоматології. 

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується дослідження фахової літе-
ратури щодо етіології, механізмів розвитку гіпосалі-
вації та методів її корекції при знімному протезу-
ванні. 
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УДК 616.314.17 – 79.003.78:615.5774 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СЪЕМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
Лейбюк Л. В. 
Резюме. Любой вид зубного протеза, в первую очередь, съемный, является инородным телом и пред-

ставляет собой комплекс неадекватных раздражителей для полости рта. При ортопедическом лечении 
протез является раздражающим фактором в полости рта, адаптация к которому может иметь длительный 
период и вызвать стойкое негативное отношение к нему. Одим из наиболее частых осложнений в ортопе-
дической стоматологии являются протезные стоматиты аллергического происхождения. Установлено, что 
наложение съемных протезов приводит к резкому увеличению микробной обсемененности полости рта и 
появление патогенных штаммов. Одним из важных препятствий в привыкании к зубным протезам являет-
ся недостаточная функциональная активность слюнных желез. Доказано, что при сухости слизистых обо-
лочек практически невозможно полностью привыкнуть к нахождению в полости рта съемного зубного про-
теза, не испытывая состояния дискомфорта. Несмотря на достижения современной стоматологии 
(разработка новейших технологий, появление новых поколений материалов), до сих пор не учитывается 
многофакторность влияния конструкционного материала на органы и ткани полости рта и организм боль-
ного, а из-за пониженной способности тканей протезного ложа к нагрузке, более 50% больных не пользу-
ются съемными протезами, поэтому разработка лечебно-профилактических схем для устранения ослож-
нений при съемном протезирования является актуальной задачей современной стоматологии. 

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, съемное протезирование, осложнения. 
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Mechanisms of Developing Complications in Removable Prosthetics 
Leibyuk L. V. 
Abstract. Any type of denture, but primarily removable, is an alien object and represents a complex of inap-

propriate stimuli for the oral cavity. During orthopedic treatment, the prosthesis is an irritating factor in the oral 
cavity, adaptation of which may have a long period and cause a steady negative attitude to it. One of the most 
common complications in orthopedic dentistry is prosthetic stomatitis of allergic origin. In this case, contact aller-
gic reactions are aggravated by various factors of endogenous and exogenous origin, including individual high 
sensitivity to plastics. 

Material and methods. To research the problem of complications in removable prosthetics we studied and 
analyzed 39 professional literary sources, 22 of them were domestic and 17 foreign. 

Results and discussion. The study showed that the imposition of removable dentures led to a sharp in-
crease in microbial contamination of the oral cavity and the appearance of pathogenic strains. Favorable condi-
tions for the penetration of microorganisms into the mucous membrane of the oral cavity is to increase its per-
meability due to the temperature increase in the area of the prosthetic bed and the violation of heat transfer 
processes, as well as through mechanically damaged mucus as a result of roughness and nonhomogeneity of 
the plastic. One of the important barriers to getting used to dentures is the lack of functional activity of the sali-
vary glands. 2 mechanisms of violation of adaptation to removable dentures are considered in case of dryness 
of the mucous membrane of the oral cavity: violation of the homeostasis of the oral cavity and decreased cerati-
zation of the prosthetic mucosa. In case of dry mucous membranes of the oral cavity it is practically impossible 
to find a dental prosthesis in the oral cavity without experiencing discomfort.  

Conclusion. Despite the achievements of modern dentistry (the development of new technologies, the emer-
gence of new generations of materials), the multifactorial influence of structural material on the organs and tis-
sues of the oral cavity and the patient's body is still not taken into account. Because of the reduced ability of 
tissues of the prosthetic bed to load, more than 50% of patients do not use removable dentures. Therefore, the 
development of treatment prophylactic schemes for the elimination of complications with permanent prosthetics 
is an urgent task of modern dentistry. 

Keywords: orthopedic dentistry, removable prosthetics, complications. 
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У статті представлено ретроспективний огляд 
фахової зарубіжної та вітчизняної літератури, що 
присвячена актуальній мультидисциплінарній 
проблемі – гіпотиреозу. Найбільш поширеним вва-
жають первинний (тиреогенний) гіпотиреоз, зумов-
лений ураженням безпосередньо щитоподібної 
залози. При первинному гіпотиреозі пригнічуються 
всі види обмінних процесів, утилізація кисню ткани-
нами, гальмуються окиснювальні реакції, знижуєть-
ся активність різних ферментних систем, газообмін 
і основний обмін. Досліджено, що у серці, легенях, 
нирках, серозних порожнинах відбувається збіль-
шення периферійного судинного опору; розвива-
ється гіперхолестеринемія, гіперліпідемія, виникає 
метаболічна імунодепресія, функціональні пору-
шення центральної нервової системи. Втрата кіст-
кової тканини, зниження мінеральної щільності 
кістки, остеопороз негативно відображаються на 
тканинах пародонта. Внаслідок змін мікроелемент-
ного складу твердих тканин зубів розвивається 
патологічна стертість твердих тканин зубів, патоло-
гічна резорбція коренів постійних зубів. При зни-
женні функції щитоподібної залози відмічено приг-
нічення неспецифічних факторів захисту, таких як 
бактерицидна, комплементарна і лізосомальна 
активність, що призводить до загострення хроніч-
них інфекційних процесів. Ці фактори призводять 
до ранньої інвалідизації хворих з гіпотиреозом та 
вимагають застосування комплексних патогенетич-
но скерованих лікувально-реабілітаційних схем. 

Ключові слова: гіпотиреоз, організм, функціо-
нальні зміни. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри стоматоло-
гії ІПО ІФНМУ «Клініко-експериментальне обгрун-
тування нових методів діагностики, профілактики 
та ортопедичного лікування стоматологічних захво-
рювань у населення Івано-Франківської області», 
№ державної реєстрації 0118U003873.  

Актуальність. Чисельність органів і систем, 
що реагують на тиреоїдні гормони, включає питан-
ня тиреоїдології в сферу інтересів різних медичних 
спеціальностей, а зростаюча частота захворювань 

щитоподібної залози (ЩЗ) серед населення виво-
дить дану проблеми на перший план сучасної ен-
докринології [3, 8]. У даний час значну увагу приве-
ртають до себе захворювання щитоподібної зало-
зи, пов'язані з ендемічними вогнищами недостат-
ності йоду в ґрунті і воді. Йододефіцитні захворю-
вання відносяться до числа найбільш поширених 
неінфекційних захворювань людини. В Україні іс-
нує багато територій, на яких населення зазнає 
ризику розвитку йододефіцнтних захворювань 
[1,5]. Відсутність або нестача йоду порушує синтез 
тиреоїдних гормонів, внаслідок чого розвивається 
гіпотиреоз. Однак, першорядну роль у ґенезі йодо-
дефіцитних захворювань відіграє не сам дефіцит 
йоду, а зниження функціональної активності щито-
подібної залози, яке може виникати не тільки як 
реакція на дефіцит йоду, але й при дії інших стру-
могенних факторів.  

Метою роботи став ретроспективний аналіз 
фахових літературних джерел, присвячених акту-
альній мультидисциплінарній темі – гіпотиреозу, та 
його впливу на функціональні зміни та обмінні про-
цеси в організмі. 

Західну частину України, в тому числі Івано-
Франківщину, обґрунтовано відносять до геогра-
фічної зони з дефіцитом йоду, у зв'язку з чим від-
значається висока поширеність порушень тиреоїд-
ного статусу у жителів даного регіону. Зниження 
функціональних можливостей щитоподібної залози 
посилюється під впливом несприятливої екологіч-
ної ситуації, зростаючої кількості стресів, напруже-
ного ритму життя [12, 14]. Найбільш часто патоло-
гія тиреоїдної системи супроводжується синдро-
мом гіпотиреозу, що спричинений недостатньою 
продукцією гормонів щитоподібної залози і пери-
ферійними порушеннями їх дії [13, 18, 19]. Най-
більш поширений первинний (тиреогенний) гіпоти-
реоз, зумовлений ураженням безпосередньо щито-
подібної залози. Загальна поширеність первинного 
маніфестного гіпотиреозу в популяції складає  
0,2–2%, субклінічного – 7–10% серед жінок і  
2–3% – серед чоловіків [21, 26]. Серед етіологічних 
чинників первинного гіпотиреозу найбільше зна-
чення у клінічній практиці мають хронічний автоіму-
нний тиреоїдит (АІТ), дефіцит йоду, оперативні 
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втручання на щитоподібній залозі, терапія радіоак-
тивним йодом з приводу різних форм зобу [8, 17]. 
Найчастішою причиною гіпотиреозу вважається 
автоімунний тиреоїдит. Поширеність гіпотиреозу 
серед цих хворих становить близько 20%. До їх 
числа належать хворі як із наявністю дифузного 
токсичного зоба (ДТЗ), так і з його відсутністю. Од-
нак слід зазначити, що найбільша кількість хворих 
на гіпотиреоз, що досягає 90%, діагностується при 
атрофічній формі аутоімунного тиреоїдиту 
(ідіопатичний гіпотиреоз). Патогенез гіпотиреозу 
зумовлений автоімунним процесом у щитоподібній 
залозі, який призводить до дегенерації фолікуляр-
них клітин і зменшення функціонально активної 
тканини залози, що заміщується фіброзною ткани-
ною. При атрофічній формі аутоімунного тиреоїди-
ту фолікулярна тканина практично відсутня. Наяв-
ність зоба при аутоімунному тиреоїдиті не вважа-
ється гарантією від зниження функції щитоподібної 
залози, оскільки вона може бути фіброзно зміне-
ною, інфільтрованою плазматичними клітинами, 
лейкоцитами, макрофагами, а фолікулярна ткани-
на, що залишилася, не відзначається достатньою 
гормональною активністю [17, 22, 33]. 

Значно рідше клінічні прояви гіпотиреозу вини-
кають у хворих на підгострий тиреоїдит (тиреоїдит 
де Кервена) і мають транзиторну форму. Однак, за 
даними літератури, у 10% таких хворих розвива-
ється стійкий гіпотиреоз. Причиною деструктивного 
процесу при цьому є вірусна інфекція. Післяопера-
ційний гіпотиреоз розвивається у 35–48% хворих 
після операції на щитоподібній залозі. Тиреоїдекто-
мія у 100% випадків супроводжується стійким гіпо-
тиреозом. Механізм розвитку гіпотиреозу після 
субтотальної резекції не цілком зрозумілий. Можна 
припустити, що він зумовлений регенераторною 
здатністю щитоподібної залози, що залежать від 
віку оперованих. У молодих пацієнтів, оперованих 
із приводу зобу, частота гіпотиреозу нижча, проте у 
пацієнтів віком понад 40 років компенсаторні мож-
ливості можуть бути зниженими у зв’язку з наявніс-
тю недіагностованого АІТ, що поєднується із дифу-
зним токсичним зобом. У цих випадках процес ав-
тоагресії продовжується після операції, і на нього 
не впливає кількість тканини ЩЗ, залишеної після 
операції. Післяопераційний гіпотиреоз розвиваєть-
ся зазвичай упродовж року; більш віддалені за 
строками форми трапляються рідше [13, 30]. 

Пострадіаційний гіпотиреоз (після лікування 
ДТЗ радіоактивним йодом 131I) спостерігається у  
20–30% хворих. При цьому їх кількість зростає па-
ралельно збільшенню строку життя після прийому 
лікувальної дози радіоактивного йоду. Застосуван-
ня малих, розрахованих за різними критеріями най-
більш ефективних доз радіофармпрепарату особ-

ливо не впливає на частоту гіпотиреозу. Очевидно, 
все визначається індивідуальною чутливістю клі-
тин ЩЗ до впливу іонізуючої радіації. Крім того, 
вплив 131I пригнічує здатність ЩЗ до регенерації, 
що в пацієнтів віком понад 40 років проявляється 
гіпотиреозом [28]. 

При дефіциті тиреоїдних гормонів, які абсолют-
но необхідні для нормального функціонування 
практично кожної клітини, розвиваються важкі змі-
ни всіх без винятку органів і систем. При первинно-
му гіпотиреозі пригнічуються всі види обмінних 
процесів, утилізація кисню тканинами, гальмуються 
окиснювальні реакції, знижується активність різних 
ферментних систем, газообмін і основний обмін. У 
серці, легенях, нирках, серозних порожнинах і в 
усіх шарах шкіри депонуються кислі глікозаміноглі-
кани. Їх надлишок змінює колоїдну структуру спо-
лучної тканини, підсилює її гідрофільність і зв'язує 
натрій, що в умовах утрудненого відтоку формує 
мікседему, відбувається збільшення периферійно-
го судинного опору. Виражене підвищення судин-
ного тонусу у хворих на гіпотиреоз є неадекватною 
гемодинамічною реакцією на зменшення хвилинно-
го об’єму кровотоку. Також встановлено, що гіпо-
функція щитоподібної залози сприяє розвитку гі-
перхолестеринемії, гіперліпідемії, сприяє виник-
ненню метаболічної імунодепресії [3, 4, 9, 10, 16]. 

Недостатня продукція гормонів щитоподібної 
залози веде до зниження окиснювальних процесів і 
термогенезу, накопиченню продуктів обміну і, як 
наслідок, до важких функціональних порушень 
центральної нервової системи, розвитку дистро-
фічних процесів у тканинах з формуванням своє-
рідного гіпотиреоїдного набряку за рахунок просо-
чування тканин мукополісахаридами [11, 24, 31]. 

Порушення продукції тиреоїдних гормонів чи-
нить істотний вплив на метаболізм кісткової ткани-
ни. Результати ряду авторів свідчать про вплив 
порушення функції щитоподібної залози на втрату 
кісткової тканини і зниження мінеральної щільності 
кістки, виникненні остеопорозу [6]. 

В умовах гіпотиреозу різко зростає тривалість 
усіх фаз кісткового ремоделювання, знижується як 
здатність остеобластів до формування кістки, так і 
активність остеокластів. Під впливом тиреоїдних 
гормонів відбувається стимуляція секреції остеоб-
ластами простагландинів, які збільшують актив-
ність остеокластів. З іншого боку, під дією три-
йодтироніну (Т3) підвищується секреція гіпофізом 
соматотропного гормону (СТГ), що має пряму сти-
мулюючу дію на остеобласти та хондроцити. Т3 
стимулює синтез остеокальцину, колагену 1-го ти-
пу і лужної фосфатази, опосередковано регулює 
відповідь остеобластів на паратиреоїдний гормон 
через зміну синтезу рецепторів до паратгормону, 
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збільшення швидкості диференціювання остеобла-
стів та апоптоз. Крім того, виявлено, що Т3 впли-
ває на резорбцію кісткової тканини остеокластами 
опосередковано, через стимулювання інтерлейкі-
нів IL-6 і IL-8, простагландину Е2 та інших цитокі-
нів, залучених в остеокластогенез. Встановлено, 
що Т3 прямо й опосередковано сприяє проліфера-
ції остеобластів, їх диференціюванню. Тиреотроп-
ний гормон (ТТГ) також має прямий фізіологічний 
вплив на кісткову тканину, діючи незалежно як на 
остеобласти, так і на остеокласти. Зниження рівня 
ТТГ призводить до активації як кісткової резорбції, 
так і кісткового формування з переважанням резо-
рбції, внаслідок чого відбувається утворення діля-
нок остеопорозу і остеосклерозу. Встановлено, що 
при гіпотиреозі відзначається тенденція до знижен-
ня рівня кальцію у крові і його екскреція з сечею, а 
також зростає вміст паратиреоїдного гормону. При 
цьому в 2-3 рази знижується швидкість ремоделю-
вання як кісткової резорбції, так і кісткоутворення. 
У той же час замісна гормональна терапія збіль-
шує темпи кісткового ремоделювання. Відзначено, 
що тривала замісна гормональна терапія 
(лікування понад 10 років і застосування високих 
доз тироксину – більше 100 мкг на добу) може ви-
кликати втрату кісткової маси і розвиток остеопоро-
зу. Тому труднощі при оцінці впливу гіпотиреоїдно-
го статусу на стан кісткової тканини у динаміці по-
в'язані з тим, що хворим з гіпотиреозом відразу 
призначають замісну гормональну терапію  
[6, 23, 29].  

У доступній літературі представлені супереч-
ливі дані щодо впливу гіпофункції щитоподібної 
залози та замісної терапії левотироксином на міне-
ральний обмін. Так Гроссманом С.С. (2002) при 
гіпотиреозі виявлено значне поширення остеопе-
нічного синдрому (83,4%) [7]. У порівнянні з прак-
тично здоровими людьми, відзначений повільний 
тип кісткового ремоделювання з пригніченням як 
кісткоутворення, так і кісткової резорбції. Показано, 
що замісна терапія L-тироксином при гіпофункції 
щитоподібної залози має протективну дію на кіст-
кову тканину, проте при тривалому його застосу-
ванні відзначено негативний вплив на фосфорно-
кальцієвий обмін і кістковий метаболізм. Найбіль-
ше зниження кісткової маси виявлено при неліко-
ваному гіпотиреозі, а також при прийомі понад 100 
мкг/добу левотироксину. Встановлено, що частота 
остеопенічного синдрому залежить від дози лево-
тироксину і компенсації тиреоїдного статусу, а три-
валість замісної терапії незначно впливає на стан 
кісткової тканини. Найбільш виражені зміни мінера-
льної щільності кісткової тканини при гіпотиреозі 
виявлені переважно в кортикальних кісткових 
структурах [2, 25, 27, 34]. 

У щелепно-лицевій ділянці при гіпотиреозі дос-
лідниками встановлено уповільнення зростання і 
«дозрівання» лицьових кісток, деформації лицьо-
вого скелета переважно у вигляді недорозвитку в 
передньо-задньому напрямку, порушення гармо-
нійності рис обличчя. При розвитку гіпотиреозу в 
дитячому віці спостерігається гіпоплазія емалі, за-
тримка прорізування молочних і постійних зубів, 
внаслідок чого згодом формується патологічний 
прикус [20]. Встановлено, що гіпотиреоз призво-
дить до зміни мікроелементного складу твердих 
тканин зубів. Дослідження ряду авторів свідчить 
про патологічну стертість твердих тканин зубів, 
описані випадки патологічної резорбції коренів пос-
тійних зубів. Крім того, спостерігається макрогло-
сія, набряклість губ, остеопороз щелепних кісток. 
При гіпофункції щитоподібної залози дослідниками 
виявлено зниження швидкості секреції слини, 
збільшення в'язкості ротової рідини, і, як наслідок, 
зростання показників індексу гігієни. Встановлена 
висока поширеність множинного ураження твердих 
тканин зубів карієсом з характерною пришийковою 
локалізацією і циркулярним поширенням. Досить 
часто при гіпотиреозі виникають артропатія та міо-
патія. Дослідниками описані ураження черепно-
мозкових нервів і прояви мікседематозного набряку 
з імітацією їх ураження, такі як дисфагія, дизартрія, 
гіпоакузія, невропатія лицьового нерва, офталь-
моплегія. Також встановлено розвиток при гіпоти-
реозі міопатії і полінейропатії, вегетативних пору-
шень, нервово-психічних розладів. Головний мозок 
надзвичайно чутливий до дефіциту тиреоїдних гор-
монів в організмі і вже при субклінічному гіпотиреозі 
спостерігаються загальмованість, повільність, сон-
ливість, апатія, пригнічений настрій, депресія, зни-
жується пізнавальна функція, погіршуються пам'ять 
і увага, знижується інтелект [30, 35]. 

В умовах стресу тиреоїдні гормони проявляють 
антистресорну дію. Їх дефіцит сприяє порушенню 
стрес-чутливості. При зниженій продукції тиреоїд-
них гормонів розвиваються порушення в енерге-
тичному обміні і стані вегетативної нервової систе-
ми, формується синдром вторинної імунної недо-
статності. Гормони щитоподібної залози і ТТГ гіпо-
фізу зумовлюють резистентність до інфекцій і рос-
ту злоякісних пухлин [28, 34, 36, 37]. 

При зниженні функції щитоподібної залози від-
мічено пригнічення неспецифічних факторів захис-
ту, таких як бактерицидна, комплементарна і лізо-
сомальна активність. Імунологічні порушення при 
субклінічному гіпотиреозі проявляються схильністю 
до частих респіраторних захворювань, рецидивів 
простого герпесу, пневмоній, а також загострень 
хронічного обструктивного бронхіту та інших інфек-
ційно-залежних захворювань [3, 15]. 
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Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних авто-
рів доведено, що при первинному гіпотиреозі приг-
нічуються всі види обмінних процесів, утилізація 
кисню тканинами, гальмуються окиснювальні реак-
ції, знижується активність різних ферментних сис-
тем, газообмін, основний обмін, мінеральний об-
мін. При зниженні функції щитоподібної залози від-
мічено пригнічення неспецифічних факторів захис-
ту, таких як бактерицидна, комплементарна і лізо-
сомальна активність, що призводить до загострен-
ня хронічних інфекційних процесів.  

Заключення. У фаховій науковій літературі 
досить широко висвітлені питання впливу недоста-
тньої секреції тиреоїдних гормонів на всі органи та 
системи організму: у серці, легенях, нирках, сероз-
них порожнинах відбувається збільшення перифе-
рійного судинного опору; розвивається гіперхолес-
теринемія, гіперліпідемія, виникає метаболічна 

імунодепресія, функціональні порушення 
центральної нервової системи. Втрата кісткової 
тканини, зниження мінеральної щільності кістки, 
остеопороз негативно відображаються на тканинах 
пародонта. Внаслідок змін мікроелементного скла-
ду твердих тканин зубів розвивається патологічна 
стертість твердих тканин зубів, патологічна резорб-
ція коренів постійних зубів. Ці фактори призводять 
до ранньої інвалідизації хворих з гіпотиреозом та 
вимагають застосування комплексних патогенетич-
но скерованих лікувально-реабілітаційних схем. 

Перспективи подальших досліджень. У дос-
тупній літературі недостатньо даних, що дозволя-
ють комплексно оцінити вплив зниженої продукції 
гормонів щитоподібної залози на розвиток та пере-
біг захворювань тканин пародонта, тому плануєть-
ся дослідження пародонтологічного статусу у осіб з 
діагностованим первинним гіпотиреозом.  
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УДК 616.314 – 064.15 – 88 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ 
Репецкая О. Н. 
Резюме. В статье представлен ретроспективный обзор профессиональной зарубежной и отечествен-

ной литературы, посвященной актуальной мультидисциплинарной проблеме – гипотиреозу. Наиболее 
распространенным считают первичный (тиреогенный) гипотиреоз, обусловленный поражением непо-
средственно щитовидной железы.  

При первичном гипотиреозе подавляются все виды обменных процессов, утилизация кислорода тка-
нями, тормозятся окислительные реакции, снижается активность различных ферментных систем, газооб-
мен и основной обмен. Доказано, что в сердце, легких, почках, серозных полостях происходит увеличение 
периферического сосудистого сопротивления; развивается гиперхолестеринемия, гиперлипидемия, воз-
никает метаболическая иммунодепрессия, функциональные нарушения центральной нервной системы. 
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Потеря костной ткани, снижение минеральной плотности кости, остеопороз негативно отражаются на 
тканях пародонта.  

Вследствие изменений микроэлементного состава твердых тканей зубов развивается патологиче-
ская стираемость твердых тканей зубов, патологическая резорбция корней постоянных зубов. При сни-
жении функции щитовидной железы отмечено угнетение неспецифических факторов защиты, таких как 
бактерицидная, комплементарная и лизосомальная активность, что приводит к обострению хронических 
инфекционных процессов. Эти факторы приводят к ранней инвалидизации больных с гипотиреозом и 
требуют применения комплексных патогенетически направленных лечебно-реабилитационных схем. 

Ключевые слова: гипотиреоз, организм, функциональные изменения. 
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Functional Changes in the Organism with Hypothyroidism 
Repetska O. 
Abstract. The article presents a retrospective review of professional foreign and domestic literature devoted 

to a topical multidisciplinary problem of hypothyroidism. The most commonly considered is the primary 
(thyrogenic) hypothyroidism, due to lesions of the thyroid gland itself.  

Material and methods. To present the acute problem of hypothyroidism we studied and analyzed 37 profes-
sional literary and scientific sources, 23of which were domestic and 14 were by foreign authors.  

Results and discussion. At primary hypothyroidism all types of metabolic processes are suppressed, oxygen 
utilization of tissues, oxidation reactions are inhibited, activity of various enzyme systems decreases, gas ex-
change and basic exchange. The study showed that an increase in peripheral vascular resistance occurs in the 
heart, lungs, kidneys, and serous cavities; develops hypercholesterolemia, hyperlipidemia, metabolic immuno-
suppression, functional disorders of the central nervous system. Loss of bone tissue, decrease in mineral den-
sity of bone, osteoporosis is negatively reflected on periodontal tissues.  

Studies of domestic and foreign authors proved that in the initial hypothyroidism all kinds of metabolic proc-
esses were suppressed, oxygen utilization by tissues, inhibitory oxidation reactions, decrease of activity of vari-
ous enzyme systems, gas exchange, basic metabolism, mineral metabolism. In reducing the function of the thy-
roid gland, we observed suppression of nonspecific protective factors such as bactericidal, complementary and 
lysosomal activity, which led to an aggravation of chronic infectious processes. 

Conclusion. As a result of changes in the microelement composition of solid dental tissues, pathological 
erosion of solid dental tissues, pathological resorption of the roots of permanent teeth develops. In reducing the 
function of the thyroid gland, suppression of nonspecific protective factors such as bactericidal, complementary 
and lysosomal activity was observed. The latter leads to an aggravation of chronic infectious processes. These 
factors lead to early disability in patients with hypothyroidism and require the use of complex pathogenetically 
directed treatment and rehabilitation schemes. 

Keywords: hypothyroidism, organism, functional changes. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА І МОРФОЛОГІЯ 

Метою роботи стало дослідити зміни протеолі-
тичної активності в сечі, плазмі крові та тканині 
нирок при тривалому введенні корвітину у щурів з 
гентаміциновою нефропатією. Гентаміцинову мо-
дель гострого пошкодження нирок відтворювали 
шляхом введення щурам 4% розчину гентаміцину 
сульфату в дозі 80 мг/кг один раз на день протягом 
6 днів. Корвітин вводили внутрішньоочеревинно у 
дозі 10 мг/кг. Забій тварин проводили на 7 день 
експерименту. Ступінь пошкодження ниркової тка-
нини при гентаміциновій нефропатії оцінювали за 
інтенсивністю протеолізу. За результатами експе-
рименту встановлено, що при дослідженні гентамі-
цинової нефропатії проходили глибокі зміни функ-
ціонального стану нирок з різким пригніченням про-
теолітичної активності. 

При введенні корвітину відмічалося зростання 
протеолітичної активності сечі за інтенсивністю 
лізису альбуміну, лізису азоказеїну та показники 
розпаду азоколу. 

У плазмі крові інтенсивність лізису низькомоле-
кулярних білків перевищувала показники нелікова-
них тварин за лізис азоальбуміном. Протеолітична 
деструкція високомолекулярних білків збільшилась 
у порівнянні з нелікованими тваринами. Колагено-
літична активність плазми крові під впливом препа-
рату аналогічно зросла. 

Протеолітична активність у тканині нирок пока-
зала зростання лізису азоальбуміну, лізису азока-

зеїну. Активність деструкції білків з найбільш висо-
кою молекулярною масою збільшувалася у порів-
нянні з нелікованими тваринами при використанні 
корвітину. 

Отже, водорозчинний препарат кверцетину - 
корвітин при тривалому використанні сприяв відно-
вленню протеолітичної активності в організмі тва-
рин з гентаміциновою нефропатією. 

Ключові слова: протеолітична активність, 
кверцетин, корвітин, гентаміцинова нефропатія.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є продовженням 
комплексних досліджень науково-дослідної теми 
кафедри фармації Вищого державного навчально-
го закладу України «Буковинський державний ме-
дичний університет» «Фармакологічне та фармако-
економічне обґрунтування застосування засобів з 
антиоксидантною активністю за ушкодження нирок 
та органів травлення», № державної реєстрації 
0116U002932. 

Актуальність. Патології нирок, як одна із не-
відкладних станів, ускладнює перебіг багатьох за-
хворювань які досить швидко призводить до лета-
льного наслідку. Одне з провідних місць, серед 
спектрів даної проблеми, займає токсична дія ряду 
речовин на скелетні м’язи [1]. Досить часто виника-
ють медикаментозні форми гострого пошкодження 
нирок (ГПН) внаслідок нефротоксичної дії низки 
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лікарських засобів, з яких близько 60% спричинено 
вживанням антибіотиків. 

Аміноглікозиди є потужними бактерицидними 
антибіотиками, що широко використовуються для 
лікування інфекцій, викликаних грамнегативними 
мікроорганізмами [2]. Можливість розвитку нефро- 
та ототоксичності є серйозним обмеженням до ви-
користання аміноглікозидів, а зокрема – гентаміци-
ном. В клінічній практиці у 30 % пацієнтів при три-
валому використанні з’являються ознаки ураження, 
що вимагає припинення їхнього застосування [3]. У 
патогенезі розвитку гентаміцинової нефропатії має 
місце активація процесів вільнорадикального окис-
нення на фоні дисбалансу АОС [4]. Центральною 
ланкою механізму формування гентаміцинової не-
фротоксичності є тубулярний ефект, зумовлений 
частковою його реабсорбцією в проксимальних 
канальцях з наступною дестабілізацією мембран 
лізосом та ендоплазматичного ретикулуму, що 
призводить до вивільнення протеаз та пригнічення 
синтезу білка [5]. «Цитозольний» гентаміцин приг-
нічує клітинне дихання та продукцію АТФ, провокує 
розвиток оксидативного стресу, що призводить до 
активації апоптозу. Гентаміцин може викликати 
загибель клітин шляхом утворення вільних радика-
лів, стимуляції позаклітинних чутливих до кальцію 
рецепторів і енергетичної катастрофи, зниження 
ниркового кровотоку і запалення [6].  

Гістологічно токсичність гентаміцину асоцію-
ється з індукцією тубулярного некрозу, епітеліаль-
ного набряку проксимальних канальців, клітинної 
десквамації, гломерулярного застою, периваскуля-
рного набряку та запалення [7]. Окисненим білкам 
притаманна підвищена чутливість до протеолізу 
[8]. Надмірна активація системи необмеженого 
протеолізу є важливою патогенетичною ланкою в 
розвитку деструктивних, запальних та алергічних 
реакцій [9]. Враховуючи роль оксидативного стресу 
в розвитку гентаміцинової нефропатії [10], раціо-
нальним є проведення корекції токсичної дії анти-
біотика, використовуючи препарати, які володіють 
антиоксидантними властивостями. 

Метою роботи стало дослідити зміни протео-
літичної активності в сечі, плазмі крові та тканині 
нирок при тривалому введенні корвітину у щурів з 
гентаміциновою нефропатією. 

Матеріал та методи дослідження. Експери-
ментальні дослідження проводились на нелінійних 
білих щурах масою 120–180г. Піддослідні тварини 
були поділені на такі групи: 1 – контроль, тваринам 
вводили внутрішньоочеревинно воду для ін’єкцій в 
об’ємі, що є еквівалентною кількості розчину корві-
тину; 2 – створювали модельну патологію нирок і 
вводили внутрішньоочеревинно воду для ін’єкцій в 
об’ємі, що є еквівалентною кількості розчину корві-

тину; 3 – тварини, які після моделювання патології 
одержували корвітин. Гентаміцинову модель ГПН 
відтворювали шляхом введення щурам 4% розчи-
ну гентаміцину сульфату в дозі 80 мг/кг один раз на 
день протягом 6 днів.  

Корвітин вводили внутрішньоочеревинно у дозі 
10 мг/кг. Тварин забивали шляхом декапітації, під 
легким ефірним наркозом, дотримуючись поло-
жень “Європейської конвенції по захисту хребетних 
тварин, яких використовують в експериментальних 
та інших наукових цілях” (Страсбург, 1986). Забій 
тварин проводили на 7 день експерименту. Матері-
алами дослідження були сеча, плазма крові, сиро-
ватка крові, гомогенат нирки. Ступінь пошкодження 
ниркової тканини при гентаміциновій нефропатії 
оцінювали за інтенсивністю протеолізу. Стан про-
теолітичної активностi визначали на основi реакцiї 
з азосполуками [11-13].  

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). 

Результати досліджень обробляли статистично 
за допомогою програми “Statgraphics” з викорис-
танням t-критерію Ст’юдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що при дослідженій гентаміцинової 
нефропатії (табл. 1-3) проходили глибокі зміни 
функціонального стану нирок з різким пригніченням 
протеолітичної активності. 

Протеолітична активність групи тварин моде-
льної патології у сечі пригнічувалась за всіма пока-
зниками. Так, лізис альбуміну зменшився у 2,2 ра-
зи, лізис азоказеїну – у 1,6 рази, лізис азоколу – у 
2,5 рази. 

Таблиця 1 – Зміни протеолітичної активності у сечі 
щурів з гентаміциновою нефропатією після багаторазо-
вого введення корвітину (М±m, n=7) 

Показники, 
 що вивчалися Контроль 

ГПН ГПН + кор-
вітин 

На 7 день  
експерименту 

Лізис азоальбуміну, 
Е440/(мл ´год.) 8,85±0,36 3,96±0,14 

р1<0,001 
7,22±0,38 
р2<0,001 

Лізис азоказеїну, 
Е440/(мл ´год.) 6,36±0,23 4,02±0,13 

р1<0,001 
7,59±0,23 
р2<0,001 

Лізис азоколу, 
Е440/(мл ´год.) 0,41±0,04 0,16±0,02 

р1<0,001 
0,43±0,05 
р2<0,001 

Примітки: р1 – вірогідність різниць показників порів-
няно з контролем; р2 – вірогідність відмінностей показ-
ників порівняно з ГПН. 
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Протеолітична активність плазми крові в групі 
тварин з модельною патологією знизилась, зокрема 
інтенсивність лізису альбуміну та лізису казеїну зме-
ншився у 1,7 та 1,6 рази відповідно в порівнянні з 
контрольною групою тварин. Колагенолітична акти-
вність плазми крові, визначена за лізисом азоколу, 
зменшилась на 7 день експерименту у 2,6 рази. 

Аналогіч-но відмічалось пригнічення протеолі-
тичної активності групи тварин модельної патології 
у тканині нирок практично у 1,7 рази у порівнянні з 
показниками контрольної групи.  

За умов гліцеролової ГПН показники активності 
протеолізу зменшувались, ймовірно, внаслідок 
пошкодження проксимальних відділів канальців 
нефрона.  

Згідно даних експерименту, при корекції ГПН 
корвітином протеолітична активність була більшою 
щодо нелікованих тварин майже протягом усього 
експерименту. При багаторазовому введенні корві-
тину відмічалося зростання протеолітичної актив-
ності сечі (табл. 1), так, інтенсивність лізису альбу-
міну зросла у 1,8 рази; лізису азоказеїну – у 
1,9 рази; показники розпаду азоколу збільшува-
лись в порівнянні з нелікованими тваринами при 
семиденному введенні у 2,7 рази. 

У плазмі крові (табл. 2) інтенсивність лізису 
низькомолекулярних білків перевищувала показни-
ки нелікованих тварин за лізис азоальбуміном на 
7 день – у 1,8 рази. Протеолітична деструкція висо-
комолекулярних білків, визначена за лізисом азо-

казеїну, збільшилась у 1,8 рази. Колагенолітична 
активність плазми крові за лізисом азоколу під 
впливом препарату збільшувались у порівнянні з 
нелікованими тваринами у 2,1 рази. 

Результати дослідження протеолітичної актив-
ності на тлі гентаміцинової нефропатії у тканині 
нирок (табл. 3) показали також достовірне зростан-
ня лізису азоальбуміну у 1,8 рази, лізису азоказеї-
ну у 1,7 рази. Активність деструкції білків з най-
більш високою молекулярною масою, що визнача-
лась за лізисом азоказеїну, збільшувалася у порів-
нянні з нелікованими тваринами у 1,9 рази в порів-
нянні з нелікованими тваринами при використанні 
корвітину. 

Отже, водорозчинний препарат кверцетину - 
корвітин при тривалому використанні сприяв віднов-
ленню протеолітичної активності в організмі тварин 
з гентаміциновою нефропатією, що проявляється у 
більшій мірі на відновленні протеолізу білків. 

Висновок. Багаторазове застосування водо-
розчинного препарату кверцетину корвітину збіль-
шує протеолітичну активність рідин організму та 
тканин нирок за умов гентаміцинової нефропатії, що 
дає підстави для подальших клінічних досліджень. 

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані результати обґрунтовують доцільність по-
дальшого дослідження препаратів кверцетину з 
антиоксидантною активністю як потенційних засо-
бів для фармакологічної корекції пошкоджень ни-
рок різної етіології. 

Таблиця 2 – Зміни протеолітичної активності у пла-
змі крові з гентаміциновою нефропатією після бага-
торазового введення корвітину (М±m, n=7) 

Показники,  
що вивчалися Контроль 

ГПН ГПН + кор-
вітин 

На 7 день  
експерименту 

Лізис азоальбуміну, 
Е440/(мл ´год.) 6,02±0,12 3,57±0,28 

р1<0,01 
6,43±0,45 
р2<0,001 

Лізис азоказеїну, 
Е440/(мл ´год.) 6,19±0,14 3,78±0,22 

р1<0,001 
6,67±0,42 
р2<0,001 

Лізис азоколу, 
Е440/(мл ´год.) 0,36±0,04 0,14±0,04 

р1<0,05 
0,29±0,06 
р2<0,01 

Примітки: р1 – вірогідність різниць показників порівняно 
з контролем; р2 – вірогідність відмінностей показників 
порівняно з ГПН. 

Таблиця 3 – Зміни протеолітичної активності у тканині 
нирок щурів з гентаміциновою нефропатією після бага-
торазового введення корвітину(М±m, n=7) 

Показники,  
що вивчалися Контроль 

ГПН ГПН + кор-
вітин 

На 7 день 
 експерименту 

Лізис азоальбуміну, 
Е440/(мл´год.) 76,0±6,20 41,5±2,38 

р1<0,001 
75,27±2,64 
р2<0,01 

Лізис азоказеїну, 
Е440/(мл´год.) 77,5±4,30 43,23±4,84 

р1<0,001 
75,4±2,06 
р2<0,001 

Лізис азоколу, 
Е440/(мл´год.) 5,1±0,60 3,03±0,44 

р1<0,01 
5,93±0,71 
р2<0,01 

Примітки: р1 – вірогідність різниць показників порівняно 
з контролем; р2 – вірогідність відмінностей показників 
порівняно з ГПН. 
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УДК 615.225.015.4:616.61:612.398 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КОРВИТИНА  
НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ У КРЫС  
С ГЕНТАМИЦИНОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 
Горошко А. М., Захарчук А. И., Заморский И. И., Ежнед М. А.,  
Драчук В. М., Паламар А. А., Сахацкая И. М. 
Резюме. Целью работы было исследовать изменения протеолитической активности в моче, плазме 

крови и ткани почек при длительном введении корвитина у крыс с гентамициновой нефропатией. Гента-
мициновую модель острого повреждения почек моделировали путем введения крысам 4% раствора ген-
тамицина сульфата в дозе 80 мг/кг один раз в день в течение 6 дней. 

Корвитин вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг. Забой животных проводили на 7 день экспери-
мента. Степень повреждения почечной ткани при гентамициновой нефропатии оценивали по интенсив-
ности протеолиза. По результатам эксперимента установлено, что при исследованной гентамициновой 
нефропатии проходили глубокие изменения функционального состояния почек с резким угнетением про-
теолитической активности. 

При введении корвитина отмечался рост протеолитической активности мочи по интенсивности лизи-
са альбумина и азоказеина, а также показателя распада азоколу. 

В плазме крови интенсивность лизиса низкомолекулярных белков превышала показатели у крыс, 
которые подверглись лечению по сравнению с группой крыс с патологией. Протеолитическая деструкция 
высокомолекулярных белков увеличилась по сравнению с больными животными. Колагенолитическая 
активность плазмы крови под влиянием препарата аналогично возросла. 

Протеолитическая активность в ткани почек показала рост лизиса азоальбумина и азоказеина. Актив-
ность деструкции белков с наиболее высокой молекулярной массой увеличивалась по сравнению с боль-
ными животными при использовании корвитина. 

Итак, водорастворимый препарат кверцетина - корвитин при длительном использовании способство-
вал восстановлению протеолитической активности в организме животных с гентамициновой нефро-
патией. 

Ключевые слова: протеолитическая активность, кверцетин, корвитин, гентомициновая нефропатия. 
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UDC 615.225.015.4:616.61:612.398 
The Influence of Corvitin on Proteolytic Activity in Rats  
with Gentamicin-Induced Nephropathy in Case of its Long-Term Administration 
Horoshko O. M., Zakharchuk O. I., Zamorskiy I. I., Ezhned M. A.,  
Drachuk V. M., Palamar A. A., Sakhatska I. M. 
Abstract. Renal pathology, as one of the urgent conditions, quickly leads to lethality and also complicates 

many diseases. Quite often there are medicinal forms of acute kidney damage due to the nephrotoxic effect of a 
number of drugs, namely the antibiotic gentamicin. In the pathogenesis of gentamicin nephropathy, activation of 
free radical oxidation processes takes place on the background of the imbalance of acute kidney damage. Oxi-
dized proteins have an increased sensitivity to proteolysis. Given the role of oxidative stress in the development 
of gentamicin nephropathy, it is rational to carry out correction of antibiotic's toxic effect by using drugs with anti-
oxidant activity. 

The purpose of the work was to investigate the changes in proteolytic activity in urine, plasma and kidney 
tissue with prolonged administration of corvitin in rats with gentamicin-induced nephropathy. 

Material and methods. Experiments were performed on non-linear white rats with body weight of 120-180 g. 
The gentamicin model was induced by administering 4% solution of gentamicin sulfate to the rats at a dose of 
80 mg/kg once a day during 6 days. Corvitin was administered intraperitoneally at a dose of 10 mg/kg converted 
to quercetin. Animals were decapitated under a light etheric anesthesia on the 7th day of the experiment. The 
degree of damage to the renal tissue with gentamicin nephropathy was evaluated according to the proteolysis 
intensity.  

Results and discussion. During the study of gentamicin-induced nephropathy, deep changes took place in 
the functional state of the kidneys with a sharp suppression of proteolytic activity. 

After long-term corvitin administration we observed the growth of the urine proteolytic activity. Thus, albu-
men lysis increased by 1.8 times; azocasein lysis increased by 1.9 times; azocola decay rates increased by 2.7 
times compared to untreated animals after 7 days of administration. 

In blood plasma, the intensity of lysis of low molecular weight proteins exceeded by 1.8 times the untreated 
animals for lysine by azoalbumin for 7 days. The proteolytic degradation of high molecular weight proteins which 
was determined by the azocasein lysis increased by 1.8 times. Under the drugs influence the collagenolytic ac-
tivity of blood plasma by azocole lysis increased by 2.1 times in comparison with untreated animals. 

Proteolytic activity in the renal tissue showed an increase in the lysis of azoalbumin by 1.8 times, azocasein 
lysis increased by 1.7 times. The activity of proteins destruction with the highest molecular weight increased by 
1.9 times in comparison with untreated animals with corvitin administration. 

Keywords: proteolytic activity, quercetin, corvitin, gentamicin-induced nephropathy. 
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РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ФОСФАТИДИЛХОЛІНОВИМИ 
ЛІПОСОМАМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ НИРКОВІЙ 
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У дослідах на білих щурах-самцях електронно-
мікроскопічним методом вивчено в динаміці (12, 
24, 72 год.) можливість корекції субмікроскопічних 
змін компонентів респіраторного відділу легень при 
експериментальній гострій нирковій недостатності 
шляхом внутрішньоочеревинного введення 
«Ліпіну» в дозі 50 мг/кг маси. Встановлено, що ран-
нє застосування «Ліпіну» (перші 24 год. після поча-
тку експерименту) сприяє зменшенню вираженості 
і поширеності набряку мембранних цитоплазматич-
них органел альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоци-
тів гемокапілярів, альвеолярних макрофагів. Зі 
збільшенням терміну дослідження (72 год. після 
початку експерименту) введення «Ліпіну» не впли-
ває на характер субмікроскопічних змін компонен-
тів респіраторного відділу легень. 

Ключові слова: легені, респіраторний відділ, 
експериментальна гостра ниркова недостатність, 
ліпін. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
«Патогенетичні механізми розвитку змін в органах 
дихальної, ендокринної, нервової систем при змо-
дельованих патологічних станах та їх корекція», № 
державної реєстрації 0117U001758. 

Актуальність. Численними дослідженнями 
встановлено, що гостра ниркова недостатність 
(ГНН) часто супроводжується розвитком синдрому 
гострого ушкодження легень (СГУЛ), який залиша-
ється однією з найактуальніших проблем медици-
ни [1, 5, 11, 15]. На сьогодні увага багатьох дослід-
ників привернута до вивчення ефективності препа-
ратів екзогенного сурфактанту у лікуванні СГУЛ [3, 
7]. Одним із таких препаратів є «Ліпін», який пред-
ставляє собою ліпосомальну форму фосфатидил-
холіну [7, 8, 12]. Згідно з літературними даними 
«Ліпін» нормалізує антиоксидантну систему, приг-
нічує перекисне окиснення ліпідів, знижує артеріа-
льну гіпоксемію, підвищує швидкість клубочкової 

фільтрації та зменшує канальцеві порушення при 
експериментальній сулемовій гострій нирковій не-
достатності [3, 6, 10]. 

Метою роботи було вивчення можливостей 
корекції «Ліпіном» ультраструктурних змін компо-
нентів респіраторного відділу легень при експери-
ментальній гострій нирковій недостатності. 

Об’єкт і методи дослідження. Експерименти 
виконані на щурах-самцях масою 180–220 г. Твари-
ни були розподілені на п’ять групи: 1 – інтактна 
група тварин (n = 5); 2 – контрольна (n = 15), яким 
внутрішньоочеревинно вводили воду для ін’єкцій в 
об’ємі, що є еквівалентною кількості розчину пре-
парату «Ліпіну»; 3 – контрольна група (n = 15) тва-
ринам з моделлю ГНН, яким вводили внутрішньоо-
черевинно вводили еквівалентний об’єм води для 
ін’єкцій; 4 – дослідна група (n = 15) з моделлю ГНН; 
5 – дослідна група тварин (n = 15), яким моделюва-
ли ГНН та проводили корекцію препаратом «Ліпін». 
ГНН моделювали внутрішньом’язовим введенням 
10% водного розчину гліцеролу у дозі 10 мл на  
кг маси тіла. Препарат «Ліпін» («Біолек», Харків) 
вводили внутрішньоочеревинно в дозі 50 мг на  
кг маси одноразово через 30 хв. після початку екс-
перименту. 

Забір легеневої тканини для електронномікрос-
копічного дослідження проводили під кетаміновим 
наркозом через 12, 24, 72 год. після початку експе-
рименту. Шматочки легеневої тканини фіксували в 
2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофік-
сацією в 1% розчині чотириокису осмію. Після дегі-
дратації матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, 
отримані на ультрамікротомі “Tesla BS-490” вивча-
ли в електронному мікроскопі “ПЕМ-125К”. 

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

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведений ультраструктурний аналіз респіратор-
ного відділу легень показав, що через 12 год. після 
початку експерименту значна кількість альвеоляр-
них макрофагів (АМ) знаходиться в стані підвище-
ної функціональної активності, на що вказують гі-
пертрофовані, багаті на рибосоми цистерни грану-
лярної ендоплазматичної сітки (ГЕС), велика кіль-
кість мітохондрій з матриксом помірної електронно-
оптичної щільності, а також значна кількість лізо-
сом і фагосом. 

В альвеолоцитах І типу (А-І), альвеолоцитах І 
типу (А-ІІ) мітохондрії різної величини і розмірів з 
матриксом середньої електронно-оптичної щільно-
сті. Цистерни і канальці апарату Гольджі (АГ) і ГЕС 
помірно розширені зі збереженою кількістю рибо-
сом на мембранах останньої. Разом із тим спосте-
рігаються А-ІІ з вогнищевим просвітленням цито-
плазми, набряком мітохондрій, розширеними та 
фрагментованими цистернами ГЕС, деформовани-
ми і вакуолізованими пластинчастими тільцями 
(ПТ). Кількість мікроворсинок на апікальній поверх-
ні клітин значно зменшена. Базальна мембрана 
вогнищево потовщена з нечіткими контурами. 

В інтерстиційній тканині, на даний період дос-
лідження, відмічається локальний набряк основної 
речовини сполучної тканини стінки альвеоли. 

Зміни ультраструктурної організації ендотеліо-
цитів свідчать про розвиток внутрішньоклітинного 
набряку. Нуклеоплазма з матриксом низької елект-
ронно-оптичної щільності і маргінальною агрегаці-
єю гранул хроматину. Навколоядерний простір 
розширений. Мітохондрії збільшені в об’ємі і поо-
динокими гребенями. Складові елементи АГ і ГЕС 
розширені. Базальна мембрана на значному про-
тязі потовщена без чітких границь. У просвіті гемо-
капілярів визначається підвищена кількість нейтро-
фільних лейкоцитів, їх адгезія та агрегація. 

Через 24 год. після початку дослідження альте-
рації в альвеолярних клітинах, ендотеліоцитах, АМ 
супроводжуються розвитком внутрішньоклітинного 
набряку з порушенням ультраструктури органел. 
У просвіті гемокапілярів відмічаються еритроцитар-
ні сладжі, агрегація та адгезія лейкоцитів і тромбо-
цитів.  

Через 72 год. після початку експерименту яви-
ща гіпергідратації в складових компонентах респі-
раторного відділу легень продовжують зберігатися. 

З метою корекції вищезгаданих ультраструкту-
рних змін компонентів респіраторного відділу ле-
гень було використано препарат «Ліпін». Внутріш-
ньоочеревинне введення «Ліпіну» інтактним твари-

нам не впливало на субмікроскопічну будову А-І,  
А-ІІ, ендотеліоцитів гемокапілярів і АМ. 

Дані електронномікроскопічного дослідження 
показали, що через 12 год. після початку експери-
менту, на фоні введення «Ліпіну» порушення 
структурної організації в А-І, А-ІІ, ендотеліоцитах 
гемокапілярів і АМ відмічаються рідше у порівнянні 
з нелікованими тваринами. У багатьох альвеоло-
цитах І типу ядра округлої форми з матриксом по-
мірної електронно-оптичної щільності. Гранули 
хроматину в основному рівномірно розподілені по 
всій площі ядра. Ядерна оболонка з чіткими конту-
рами утворює незначні вдавлення і випинання. 
Навколо ядерний простір без особливостей. Міто-
хондрії різної величини і форми з матриксом сере-
дньої електронно-оптичної щільності. Цистерни і 
канальці АГ і ГЕС без суттєвих ультраструктурних 
змін. На поверхні цитоплазми виявляються пооди-
нокі мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. 
У периферійній стоншеній частині цитоплазми А-І 
спостерігається велика кількість мікропіноцитозних 
пухирців. Базальна мембрана на всьому протязі 
зберігає типову для інтактних тварин будову. Пору-
шень з боку контактів альвеолоцитів І типу із сусід-
німи епітеліальними клітинами не визначається. 
Менша вираженість ушкоджень спостерігається і в 
альвеолоцитах ІІ типу (рис. 1).  

При цьому необхідно відмітити, що в більшості 
А-ІІ визначаються ПТ, ультраструктурна будова 
яких не відрізняється від будови пластинчастих 
тілець інтактних тварин. Кількість ПТ в цитоплазмі 
альвеолоцитів ІІ типу збільшена. Ядра таких клітин 
округлої форми середньої електронно-оптичної 
щільності із рівномірно розподіленим хроматином. 
Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. 

Рис. 1. Ультраструктурна організація альвеолоцита  
ІІ типу через 12 год. після початку експерименту на фоні 
введення «Ліпіну». Електронна мікрофотографія. х6400 

Примітки: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохонд-
рія; 4 – гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластин-
часте тільце; 6 – мікроворсинки. 
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Навколоядерний простір не розширений. Цито-
плазма А-ІІ багата мітохондріями різної величини і 
форми переважно з матриксом помірної електрон-
но-оптичної щільності. У навколоядерній ділянці 
візуалізується апарат Гольджі, який представлений 
сплощеними цистернами та різної величини пухир-
цями. Гранулярна ендоплазматична сітка склада-
ється з численних дещо розширених цистерн із 
вмістом низької електронно-оптичної щільності. На 
зовнішній поверхні останніх визначаються чітко 
виражені рибосоми. Базальна мембрана без струк-
турних змін. На апікальній поверхні А-ІІ спостеріга-
ються мозаїчно розміщені мікроворсинки. Разом з 
тим, відмічаються деякі А-ІІ ядра яких з матриксом 
низької електронно-оптичної щільності та маргі-
нальним розміщенням хроматину. Мітохондрії та-
ких клітин набряклі з просвітленим матриксом і 
дезорієнтованими вкороченими гребенями. Скла-
дові компоненти АГ і ГЕС розширені. Кількість ри-
босом на мембранах гранулярної ендоплазматич-
ної сітки зменшена. Пластинчасті тільця різної ве-
личини і форми частково заповнені фосфоліпідним 
матеріалом з фрагментованими мембранами. 

В інтерстиційній тканині, на даний період дос-
лідження, суттєвих субмікроскопічних змін не відмі-
чається. 

Введення «Ліпіну» призводить також до суттє-
вого покращення ультраструктури ендотеліоцитів 
гемокапілярів міжальвеолярних перегородок. В 
ендотеліальних клітинах відмічається значне змен-
шення внутрішньоклітинного набряку і краща збе-
реженість органел. Поряд з цим спостерігаються 
ендотеліоцити з типовою для інтактних тварин суб-
мікроскопічною будовою. На даний період експери-
менту у просвіті гемокапілярів не було виявлено 
адгезій та агрегацій лейкоцитів і тромбоцитів. Інко-
ли у просвіті окремих гемокапілярів, визначалися 
тільки поодинокі тромбоцити без явищ агрегації та 
адгезії (рис. 2). 

На даний період дослідження в альвеолах ви-
значається підвищена кількість АМ. Проведений 
аналіз субмікроскопічної будови макрофагальних 
елементів виявив значний поліморфізм популяції 
цих клітин. Серед альвеолярних макрофагів пере-
важають клітини з ознаками підвищеної функціона-
льної активності. Ядра АМ неправильної форми з 
матриксом помірної електронно-оптичної щільнос-
ті. Гранули хроматину рівномірно розподілені по 
нуклеоплазмі. Характерним для ультраструктурної 
організації даних клітин є наявність у них добре 
вираженого лізосомального апарату. У цитоплазмі 
АМ відмічається також велика кількість мітохондрій 
різної величини і форми з матриксом середньої 
електронно-оптичної щільності, гіпертрофовані АГ і 
дещо розширені цистерни ГЕС. Кількість рибосом 

на мембранах останньої збережена. Крім цього, в 
середині клітини визначаються фагосоми, які міс-
тять пластинчастий осміофільний матеріал. 

Результати електронномікроскопічного дослід-
ження проведеного через 24 год. після початку 
експерименту показали, що на фоні введення 
«Ліпіну» гіпергідратація компонентів респіраторно-
го відділу легень є меншою ніж у тварин, які не 
отримували лікування. Ядра альвеолоцитів І типу в 
одних клітинах збільшені за розмірами з нуклеоп-
лазмою низької електроннооптичної щільності і 
гладкими контурами, в інших – овальної форми з 
інвагінаціями і маргінальною агрегацією гранул 
хроматину вздовж внутрішньої ядерної мембрани. 
Навколоядерний простір місцями розширений. Мі-
тохондрії набряклі з укороченими і дезорієнтовани-
ми гребенями. Апарат Гольджі складається із вези-
кулярно розширених цистерн і великої кількості 
пухирців. Цистерни ГЕС розширені із слабо осміо-
фільним вмістом всередині. Базальна мембрана 
потовщена з нечіткими контурами. У периферійній 
частині А-І відмічається велика кількість мікропіно-
цитозних пухирців і вакуолей. 

В альвеолоцитах ІІ типу нуклеоплазма заповне-
на дрібнозернистим матриксом із переважним скуп-
ченням по периферії гранул хроматину. Мітохондрії 
з матриксом низької електронно-оптичної щільності. 
Гребені втрачають свою паралельність, кількість їх 
зменшена. Складові компоненти АГ і ГЕС розшире-
ні, деформовані. Кількість рибосом на мембранах 
гранулярної ендоплазматичної сітки зменшена. Пла-
стинчасті тільця характеризується наявністю нерів-
номірних електронносвітлих проміжків між бімемб-
ранними осміофільними пластинами. Базальна 

Рис. 2. Субмікроскопічна будова гемокапіляра альвео-
лярної стінки через 12 год. після початку експерименту 
на фоні введення «Ліпіну». Електронна мікрофотогра-

фія. х12000 

Примітки: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – периферійна 
частина ендотеліоцита; 3 – базальна мембрана; 4 – 
тромбоцит; 5 – просвіт альвеоли. 
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мембрана потовщена, деформована. На апікальній 
поверхні клітин визначаються поодинокі мікровор-
синки. Разом із тим відмічаються А-ІІ з ознаками 
підвищеної функціональної активності, на апікаль-
ній поверхні яких спостерігається значна кількість 
мозаїчно розміщених мікроворсинок. Ядра таких 
клітин з матриксом середньої електронно-оптичної 
щільності і неглибокими інвагінаціями нуклеолеми. 
Гранули хроматину в основному рівномірно розпо-
ділені по всій площі ядра, хоч в окремих випадках 
виявляються по периферії. Навколоядерний прос-
тір місцями розширений. Мітохондрії різної величи-
ни і форми з матриксом помірної електронно-
оптичної щільності. Цистерни і канальці АГ і ГЕС 
гіпертрофовані. Кількість рибосом на мембранах 
останніх збережена. У цитоплазмі А-ІІ спостеріга-
ється також велика кількість ПТ з поперечно або 
концентрично розміщеними пластинами високої 
електронно-оптичної щільності. При цьому, поряд 
із зрілими визначаються пластинчасті тільця на 
різних стадіях формування з мультивезикулярних 
тілець. Базальна мембрана місцями потовщена.  

Субмікроскопічні зміни в інтерстиційній тканині, 
на даний період дослідження, характеризуються 
розвитком помірного локального набряку в основній 
речовині сполучної тканини альвеолярної стінки. 

Після введення «Ліпіну» (24 год. після початку 
експерименту) суттєво зменшуються порушення в 
ультраструктурній організації ендотеліоцитів гемо 
капілярів. Необхідно відмітити, що не тільки вира-
женість, але й поширеність альтерацій в ендотеліа-
льних клітинах лікованих тварин були істотно мен-
шими, ніж у тварин, які не отримували «Ліпін». При 
цьому, поряд з дистрофічно зміненими ендотеліо-
цитами, в гемокапілярах відмічаються клітини, суб-
мікроскопічна організація яких мало чим відрізня-
ється від ультраструктури гемокапілярів інтактних 
тварин. Ядра таких клітин округлої форми з інвагі-
націями ядерної оболонки з матриксом помірної 
електронно-оптичної щільності. Навколоядерний 
простір місцями розширений. У цитоплазмі відміча-
ються мітохондрії різної величини і форми. При 
цьому матрикс мітохондрій може бути електронно-
щільним або дещо просвітленим. Компоненти АГ 
помірно розширені. Цистерни ГЕС багаті рибосома-
ми, гіпертрофовані. У периферійних відділах ендо-
теліоцитів спостерігається збільшена кількість мік-
ропіноцитозних пухирців і вакуолей, які розміщу-
ються як по люменальному, так і по базальному 
краях цитоплазми. Базальна мембрана в окремих 
ділянках потовщена. Міжендотеліальні контакти не 
порушені. У просвіті багатьох гемокапілярів виявля-
ються поодинокі еритроцити та лейкоцити. Разом з 
тим, зустрічаються гемокапіляри з еритроцитарни-
ми сладжами і тромболейкоцитарними агрегаціями. 

Як і на попередньому етапі дослідження кіль-
кість альвеолярних макрофагів в альвеолах зали-
шається збільшеною, визначається значна гетеро-
генність альвеолярних макрофагів. Серед макро-
фагальних елементів відмічаються клітини із слабо 
розвинутим лізомальним апаратом. Ядра таких АМ 
збільшена за розмірами з матриксом низької елект-
ронно-оптичної щільності і маргінальною агрегаці-
єю гранул хроматину. Ядерна оболонка утворює 
неглибокі інвагінації. Мітохондрії збільшені за об’є-
мом з дезорієнтованими вкороченими гребенями. 
Цистерни і канальці ГЕС розширені з ніжноволок-
нистим вмістом всередині. У цитоплазмі спостері-
гаються поодинокі лізосоми та фагосоми, які крім 
поліморфного осміофільного матеріалу містять 
фрагменти зруйнованих клітин. Поряд із дистрофі-
чно-деструктивними змінами зустрічаються альве-
олярні макрофаги з ознаками підвищеної функціо-
нальної активності. Ядра клітин з нуклеоплазмою 
середньої електронно-оптичної щільності. Ядерна 
оболонка має звивисті контури та утворює негли-
бокі інвагінації. Навколоядерний простір місцями 
розширений. У навколоядерній зоні віалізується 
АГ, який складається з помірно розширених цис-
терн, великої кількості дрібних пухирців та вакуо-
лей. Канальці ГЕС гіпертрофовані, кількість рибо-
сом на їх мембранах збережена. У цитоплазмі ви-
значається велика кількість мітохондрій з матрик-
сом помірної електронно-оптичної щільності, добре 
виражений лізосомальний апарат, а також фагосо-
ми різні за будовою, формою і розмірами. У складі 
фагосом виявляються пластинчасті тільця. 

Проведений ультраструктурний аналіз через 
72 год. після початку дослідження показав, що вве-
дення «Ліпіну» істотно не вплинуло на характер 
субмікроскопічних змін компонентів респіраторного 
відділу легень. 

Згідно отриманих даних найбільший ефект від 
внутрішньоочеревинного введення «Ліпіну» відмі-
чається протягом перших 24 год. після початку 
експерименту. Встановлено, що «Ліпін» призво-
дить до значного зменшення внутрішньоклітинного 
набряку і більш повноцінного збереження органел 
альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоцитів гемокапі-
лярів та альвеолярних макрофагів. Необхідно від-
мітити, що суттєво зменшується не тільки вираже-
ність, але й поширеність патологічних процесів у 
тварин, які зазнавали впливу «Ліпіну». На змен-
шення вираженості і поширеності внутрішньоклі-
тинного набряку та ступеня альтерації компонентів 
респіраторного відділу легень під впливом фосфа-
тидилхолінових ліпосом вказують і ряд інших дос-
лідників при легеневій патології, гострій нирковій 
недостатності, гепатиті, опіковій хворобі [2, 4, 9,  
13, 14].  
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Висновки 
1. Проведені дослідження показали, що експериме-

нтальна гостра ниркова недостатність супрово-
джується вираженими змінами ультраструктурної 
організації альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоци-
тів гемокапілярів та альвеолярних макрофагів. 

2. Внутрішньоочеревинне введення «Ліпіну» приз-
водить до істотного зменшення гіпергідратації 
компонентів респіраторного відділу легень. 

3. Найбільший позитивний ефект від введення 
«Ліпіну» виявляється при його ранньому засто-
суванні (перші 24 год.) після початку дослід-
ження. 
Перспективою подальших досліджень є 

комплексне морфофункціональне вивчення стану 
компонентів респіраторного відділу легень при дії 
«Ліпіну». 
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УДК 616-092.9+616.24+616.61-008.6+616-08 
КОРЕКЦИЯ СУБМИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ  
РЕСПИРАТОРНОГО ОТДЕЛА ЛЕГКИХ ФОСФАТИДИЛХОЛИНОВЫМИ ЛИПОСОМАМИ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Клищ И. П. 
Резюме. В опытах на белых крысах-самцах электронно-микроскопическим методом изучено в дина-

мике (12, 24, 72 ч.) возможность коррекции субмикроскопических изменений компонентов респираторно-
го отдела легких при экспериментальной острой почечной недостаточности путем внутрибрюшинного 
введение «Липина» в дозе 50 мг / кг массы. Установлено, что раннее применение «Липина» (первые 24 ч. 
после начала эксперимента) способствует уменьшению выраженности и распространенности отека мем-
бранных цитоплазматических органелл альвеолоцитов I, II типов, эндотелиоцитов гемокапилляров, 
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альвеолярных макрофагов. С увеличением срока исследования (72 ч. после начала эксперимента) вве-
дение «Липина» не влияет на характер субмикроскопических изменений компонентов респираторного 
отдела легких. 

Ключевые слова: легкие, респираторный отдел, экспериментальная острая почечная недостаточ-
ность, липин. 

 
UDС 616-092.9+616.24+616.61-008.6+616-08 
Correction of Submicroscopic Changes of the Respiratory Tract Components  
of Lungs with Phosphatidylcholine Liposomes in Case of Experimental Acute Renal Failure 
Klishch I. P. 
Abstract. Multiple studies have determined that acute renal failure is frequently accompanied by the devel-

opment of acute lung injury syndrome. Nowadays, attention of many researchers is focused on study of the ef-
fectiveness of exogenic surfactant preparations in treatment of acute lung injury syndrome. One of such drugs is 
“Lipin” which is the liposome form of phosphatidylcholine. 

The purpose of the work was to study the possibility of ultrastructural changes correction of the respiratory 
tract components with “Lipin” in case of experimental acute renal failure.  

Material and methods. The experiments were done on male rats weighting 180-220 grams. Acute renal fail-
ure was induced by intramuscular administration of 10% glycerol water solution in dose of 10 ml per 1 kg of 
body mass. “Lipin” was injected intraperitoneally in dose of 50 mg per 1 kg of body mass one time in 30 minutes 
after the beginning of the experiment. The sampling of lung tissue for electron microscopy study was carried out 
under ketamine anaesthesia in 12, 24, and 72 hours after beginning of the experiment. Pieces of lung tissue 
were fixed in 2.5% solution of gluteraldehyde with further postfixation in 1% solution of osmium tetroxide. After 
dehydration, the material was poured over epon araldite. The cuts obtained on ultramicrotome “Tesla BS-490” 
were studied using electron microscope “PEM-125K”. 

Results and discussion. The data of electronic microscopic study demonstrated that the most positive effect 
produced by intraperitoneal injection of “Lipin” was observed during the first 24 hours after beginning of the ex-
periment. We noted that “Lipin” led to significant reduction of intracellular swelling and more valuable preserva-
tion of organelles of type I and II alveolocytes, endotheliocytes of blood capillaries, alveolar macrophages, and 
also to improvement of rheological blood properties. It is necessary to pinpoint that in animals treated with 
“Lipin”, not only expressiveness but also pervasiveness of pathological processes significantly reduced. The 
ultrastructural analysis, carried out in 72 hours after beginning of the research, demonstrated that “Lipin” admini-
stration did not influence significantly the nature of submicroscopic changes of the components of respiratory 
tract of the lungs.  

Conclusion. The obtained results showed that the experimental acute renal failure was accompanied by 
expressed changes of ultrastructural organization of type I and II alveolocytes, endotheliocytes of blood capillar-
ies and alveolar macrophages. The intraperitoneal administration of “Lipin” led to significant reduction of hyper-
hydration of the components of respiratory tract of the lungs. The most positive effect produced by “Lipin” was 
observed on early stage (during the first 24 hours) after beginning of the experiment. 

Perspective for further research includes a complex morphofunctional study of the condition of components 
of respiratory tract of the lungs under the influence of “Lipin”.  

Keywords: lungs, respiratory tract, experimental acute renal failure, Lipin. 
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ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СТІНКИ  
МАТКОВИХ ТРУБ ПЛОДІВ У РІЗНІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ  

ВІД МАТЕРІВ З ФІЗІОЛОГІЧНОЮ ВАГІТНІСТЮ 
1Одеський національний медичний університет, Україна 

2Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна 

Lara_kupriyanova@ukr.net 

Комплексне імуногістохімічне дослідження з 
використанням прямого метода Кунса та перокси-
дазного метода дозволило виявити особливості 
будови стінки маткових труб плодів від матерів, 
вагітність у яких перебігала фізіологічно. Були дос-
ліджені органи плодів у різні терміни гестації відпо-
відно до основних етапів органогенезу маткової 
труби. А саме: 21–28 тижнів, 29–36 тижнів, 
37–42 тижні. Всі плоди загинули інтранатально та 
антенатально. Використані органометричний, гісто-
логічний, морфометричний, імуногістохімічний та 
статистичний методи дослідження. Виявлено особ-
ливості синтезу колагенів в структурі сполучної 
тканини маткових труб; ступінь виразності апоптоз-
них змін в слизовій оболонці стінки органу; рівень 
ендотелін-продукуючої активності судинного ком-
поненту фетальних маткових труб та гормон-
продукуюча функція органів плодів у різні терміни 
гестації. Встановлені імуногістохімічні особливості 
будови маткових труб плодів можуть бути викорис-
тані під час вивчення таких у плодів від матерів з 
ускладненою вагітністю. 

Ключові слова: плід, маткова труба, вагіт-
ність, колаген, апоптоз, ендотелін, естроген, проге-
стерон. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження є фрагментом 
комплексних науково-дослідницьких праць кафед-
ри патологічної анатомії Харківського національно-
го медичного університету МОЗ України «Пато-
морфологічні особливості формування плоду і но-
вонародженого під впливом патології матері» (№ 
державної реєстрації 0110U001805); «Вплив пло-
дово-материнської інфекції на ембріогенез та фе-
тогенез нащадків (клініко-морфологічне досліджен-
ня) (№ державної реєстрації 0115U000987), які 
входять в координаційний план пріоритетних на-
прямів, затверджений Міністерством охорони здо-
ров'я України. 

Актуальність. Відомо, що маткова труба є 
парним органом жіночої статевої системи і виконує 
такі функції як: захоплення овоциту під час овуля-
ції; забезпечення його транспорту до порожнини 
матки; створення умови для безперешкодного пе-
ресування сперматозоїдів назустріч овоциту; за-
безпечення середовища, необхідного для заплід-
нення і формування зародку; транспортування за-
родку до порожнини матки [1, 2]. За даними літера-
тури маткові труби анатомічно сформовані повніс-
тю вже на 16 тижні внутрішньоутробного розвитку 
[3, 4]. На подальших етапах відбувається станов-
лення функціональної активності епітеліального 
покриву маткової труби, ускладнення структури 
м’язового шару стінки органу, поява фізіологічних 
звужень труби та ознаки секреції епітелію слизової 
оболонки [5-7]. У новонародженої дівчинки маткові 
труби анатомічно і функціонально сформовані пов-
ністю і частково приймають участь в гормонально-
му гомеостазі єдиної системи мати – плацента – 
плід. Тому доцільно вважати, що наявність екстра-
генітальної патології сприятиме порушенню за-
кладки і формування маткових труб плода. Незва-
жаючи на всі дані літератури стосовно будови  
маткових труб плодів, особливостей їх органогене-
зу та роль трубного фактору в формуванні жіночо-
го безпліддя у подальшому, імуногістохімічні особ-
ливості будови маткових труб плодів достатньо не 
вивчено. 

Мета дослідження – виявлення імуногістохі-
мічних особливостей будови маткових труб плодів 
від матерів з фізіологічною вагітністю. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріа-
лом дослідження послужили маткові труби плодів 
строком гестації від 21 до 42 тижня від матерів, 
вагітність у яких була фізіологічною (за даними 
медичних карт розвитку вагітності). Всі плоди заги-
нули інтранатально і антенатально внаслідок гост-
рого порушення матково-плацентарного кровообігу 
або патології пуповини. 
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Враховуючи основні етапи органогенезу матко-
вих труб, весь матеріал розподілено на групи від-
повідно до строку гестації плодів: 21–28 тижнів 
(17 плодів), 29–36 тижнів (17 випадків), 37–42 тижні 
(24 плоди). 

Проведені дослідження повністю відповідають 
законодавству України принципам Гельсинської 
декларації прав людини, Конвенції Союзу Європи 
стосовно прав людини і біомедицини (підтверд-
жено рішенням комісії з біоетики, протокол № 3, 
2006 р.). 

Робота була проведена відповідно до вимог і 
норм «Інструкції щодо проведення судово - медич-
ної експертизи» (наказ МОЗ України № 6 від  
17.01.1995 р.), типового положення стосовно пи-
тань етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.  

Методи дослідження: органометричний, гісто-
логічний, імуногістохімічний, морфометричний і 
статистичний. 

З кожного органу вирізали по три шматочки 
таким чином, щоб у зрізі були всі шари стінки мат-
кової труби із різних частин органу. Матеріал фік-
сували в формаліні і проводили по спиртах зроста-
ючої концентрації. Після цього заливали в парафін 
і з блоків робили зрізи товщиною 3–5 мкм [7–9]. 
Препарати забарвлювали гематоксиліном та еози-
ном. Оглядове гістологічне дослідження проводили 
на мікроскопі Olympus BX-41 з використанням про-
грам Olympus DР-soft (Version 3:1) [9]. 

Імуногістохімічне дослідження проводилось з 
використанням прямого метода Кунса в модіфікації 
M. Brosman (1979), за допомогою якого встановле-
но структурні особливості сполучної тканини у 
складі компонентів стінки органу та судинах матко-
вих труб (світіння колагенів І, ІІІ та ІV типів), а та-
кож ендотелін - продукуючу активність судин як 
артеріального, так і венозного типів (Chemicon In-
ternational Inc., Temecula California) [9, 10]. Ступінь 
світіння препаратів, оброблених МКАт, вивчали на 
люмінесцентному мікроскопі “Axioskoр 40” (Carl 
Zeiss, ФРН). Показники оптичної щільності імуноф-
люорисценції колагенів І, ІІІ та ІV типів, ендотеліну-
1, а також кількість апоптозно змінених клітин ен-
дометрію визначали за методом Губіної-Вакулік Г.І. 
та соавторів (Губіна-Вакулик Г.І., Сорокіна І.В., 
Марковський В.Д., Купріянова Л.С., Сидоренко Р.В. 

Спосіб кількісного визначення вмісту антигену в 
біологічних тканинах. Патент на корисну модель 
№ 46489; СО 1 № 33/00 від 25.12.2009, Бюлетень 
№ 4). Дослідження проводили з використанням 
програмного забезпечення Biostat.exe [7, 9]. 

Гормональна активність маткових труб оцінена 
при обробці препаратів МКАт до естрогену та про-
гестерону [12]. 

Ендотелін-продукуюча функція судинного ком-
поненту встановлена при обробці препаратів мар-
кером CD 34 (Chemicon International Inc., Temecula 
California) [10–12]. 

З метою встановлення рівня апоптозної актив-
ності використовували МКАт до CD 95 (Chemicon 
International Inc., Temecula California) [11, 12]. 

Статистичну обробку даних проведено на пер-
сональному комп’ютері з використанням статистич-
них пакетів «Excell for Windows», «Statistica 7.0. for 
Windows», «SigmaStat 3.1. for Windows» 1 [13–17]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Незалежно від строку гестації у всіх плодів визна-
чались дві маткові труби, що були розташовані в 
порожнині великого тазу. Форма маткових труб на 
термінах гестації 21–28 тижнів варіювала від пря-
мої, вигнутої до так званої літери «С». У плодів зі 
строком гестації 29–36 тижнів сягала форми літери 
«L». Під час макроскопічного дослідження визнача-
лись від 2-ох до 4-х звужень та розподіл органу на 
ампулярну частину, перешийок та маткову части-
ну. В маткових трубах плодів зі строком гестації  
29–36 тижнів в лівій матковій трубі мали місце  
6–8 звужень, в правій – 4–6 фізіологічних звужень. 
На термінах гестації 37–42 тижні мали місце 6–8 
звужень, а форма органів була наближена до літер 
«L» або «С». 

Основні органометричні показники маткових 
труб плодів у різні терміни гестації від матерів з 
фізіологічною вагітністю наведено в таблиці 1. 

Під час оглядового мікроскопічного досліджен-
ня встановлено, що стінка органів плодів незалеж-
но від строку гестації представлена слизовою, м’я-
зовою та серозною оболонками. Границя між ними 
чітко визначена. 

Середні показники товщини основних структур-
них компонентів стінки маткової труби наведено в 
таблиці 2. 

Таблиця 1 – Органометричні показники маткових труб плодів у різні терміни гестації від матерів з фізіологіч-
ною вагітністю 

Термін гестації  
плоду Маса, кг Довжина правої маткової 

труби, м 
Довжина лівої маткової 

труби, м 
Товщина стінки маткової 

труби, м 

21–28 тижнів 1,28±0,04х10ˉ³ 23,14±0,81х10ˉ² 22,09±0,77х10ˉ² 1,75±0,06х10ˉ³ 
29–36 тижнів 1,97±0,07х10ˉ³ 29,19±1,02х10ˉ² 28,07±0,98х10ˉ² 2,21±0,08х10ˉ³ 
37–42 тижні 1,97±0,07х10ˉ³ 29,19±1,02х10ˉ² 28,2±0,98х10ˉ² 2,41±0,08х10ˉ³ 
Примітка: р≤0,05. 
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На всьому протязі труби товщина слизової 
оболонки є однакова. В слизовій оболонці визнача-
ються війчасті та секреторні клітини. 

Епітелій слизової оболонки відокремлений від 
власної пластинки за рахунок базальної мембрани, 
в структурі якої превалює колаген І типу у вигляді 
інтенсивного дифузного світіння. 

В слизовій оболонці маткової труби плодів зі 
строком гестації 21–28 тижнів мають місце склад-
ки, кількість яких сягає 20–30. Кожна з первинних 
складок має ознаки формування вторинних. Нечис-
ленні епітеліоцити слизової оболонки апоптозно 
змінені. 

На термінах гестації 29–36 тижнів кількість 
складок сягає у середньому 25–30, мають місце 
третинні та четвертинні складки. Кожну складку 
вкрито епітелієм, клітини якого характеризуються 
секреторною активністю та розташуванням ядер 
на різних рівнях. Аналогічна будова встановлена у 
слизовій оболонці маткової труби на термінах гес-
тації 37–42 тижні. 

Середні показники кількості апоптозно зміне-
них клітин в слизовій оболонці стінки маткової тру-
би представлені в таблиці 3. 

В структурі м'язової оболонки визначаються 
внутрішній (циркулярний) і зовнішній (поздовжній) 
шари гладкої м’язової тканини. Товщина оболонки 
варіює від воронки до перешийка. Між м’язовими 
волокнами мають місце прошарки сполучної ткани-
ни зі значною кількістю тонкостінних судин помір-
ного кровонаповнення. 

В стінках судин як артеріального, так і венозно-
го типів превалював колаген ІV типу, інтенсивність 
світіння якого сягала таких значень: у плодів зі 

строком гестації 21-28 тижнів – 2,14±0,07 умов. од. 
опт. щільн.; у випадках зі строком гестації 29–36 
тижнів – 3,27±0,11 умов. од. опт. щільн.; в термінах 
гестації 37–42 тижні – 3,64±0,13 умов. од. опт. 
щільн. 

Імуногістохімічне дослідження з використанням 
МКАт до ендотеліну-1 виявило рівномірне інтенси-
вне світіння ендотеліоцитів в судинах як венозного, 
так і артеріального типів. Показники інтенсивності 
світіння ендотеліоцитів в судинах маткових труб 
наведено в таблиці 4. 

В структурі серозної оболонки домінує колаген 
І типу у вигляді інтенсивного лінійного світіння. 

Імуногістохімічним дослідженням з використан-
ням МКАт до естрогену та прогестерону в маткових 
трубах плодів зі строком гестації 21–28 тижнів 
встановлено негативну реакцію на естроген та по-
мірну позитивну реакцію на прогестерон (45–50 % 
клітин слизової оболонки маткової труби). В орга-
нах плодів на термінах гестації 29–36 тижнів реак-
ція на естроген негативна, на естроген – помірна 
позитивна (70–75 % клітин слизової оболонки стін-
ки маткової труби). На термінах гестації 37–42 тиж-
ні гормональна активність маткових труб характе-
ризується таким чином: негативна реакція на ест-
роген, помірна позитивна реакція на прогестерон 
(70–75 % клітин слизової оболонки стінки маткової 
труби). 

За даними літератури встановлені і описані в 
статті особливості будови стінки маткових труб 
плодів від матерів з фізіологічною вагітністю спів-
падають з основними етапами закладки і форму-
вання органів у внутрішньоутробний період [18-23]. 

Таблиця 2 – Показники товщини основних структурних компонентів стінки маткової труби плодів на різних тер-
мінах гестації від матерів з фізіологічною вагітністю, (м) 

Термін гестації плоду Товщина слизової  
оболонки 

Товщина м’язової  
оболонки 

Товщина серозної  
оболонки 

21–28 тижнів 0,55±0,02х10ˉ³ 0,85±0,03х10ˉ³ 0,35±0,01х10ˉ³ 
29–36 тижнів 0,67±0,02х10ˉ³ 0,97±0,03х10ˉ³ 0,57±0,02х10ˉ³ 
37–42 тижні 0,77±0,03х10ˉ³ 1,07±0,04х10ˉ³ 0,57±0,02х10ˉ³ 
Примітка: р≤0,05. 

Таблиця 3 – Показники кількості апоптозно змінених 
клітин в слизовій оболонці маткової труби плодів у 
різні терміни гестації від матерів з фізіологічною вагіт-
ністю, (%) відносно до загальної кількості клітин 

Термін гестації плода Відносна кількість апоптозно 
змінених клітин 

21-28 тижнів 10,07±0,35 

29-36 тижнів 11,62±0,41 

37-42 тижні 14,19±0,51 

Примітка: р≤0,05. 

 

Таблиця 4 – Показники інтенсивності світіння ендоте-
ліоцитів в судинах маткових труб плодів у різні терміни 
гестації від матерів з фізіологічною вагітністю, (умов. 
од. опт. щільн.) 

Термін гестації 
плода 

Світіння ендотелі-
оцитів в судинах 
артеріального 

типу 

Світіння ендотелі-
оитів в судинах 
венозного типу 

21–28 тижнів 0,33±0,01 0,48±0,02 

29–36 тижнів 0,42±0,01 0,55±0,02 

37–42 тижні 0,49±0,02 0,53±0,02 

Примітка: р≤0,05. 
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А саме: зміни форми і кількості звужень маткових 
труб відповідно до терміну гестації; формування 
складок слизової оболонки та становлення її функ-
ціональної активності; збільшення показників тов-
щини стінки органу та її основних структурних ком-
понентів; превалювання зрілих колагенів в складі 
сполучної тканини м'язової оболонки та стінки су-
дин [24–28]. 

Таким чином, в статті приведена комплексна 
імуногістохімічна характеристика будови стінки 
маткових труб плодів від матерів з фізіологічною 
вагітністю у різні терміни гестації. Наведені особли-
вості структури сполучної тканини у складі м’язової 
оболонки і стінки судин (превалювання зрілих типів 
колагенів); вивчені показники кількості апоптозно 
змінених клітин в слизовій оболонці; досліджено 
рівень ендотелін - продукуючої активності судин 
артеріального та венозного компонентів; встанов-
лені особливості гормональної активності маткових 
труб плодів. 

Наведено, що показники маси та довжини мат-
кових труб плодів збільшуються від 21-го до 36-го 
тижня, після чого змін даних показників не спосте-
рігається. Товщина стінки фетальних органів збіль-
шується у всі терміни гестації і сягає свого макси-
муму у термін вагітності 37–42 тижні. В структурі 
стінки органу превалює м’язовий компонент. На 
протязі вагітності показники товщини слизової та 
м’язової оболонки збільшуються. Товщина сероз-
ної оболонки після 36-го тижня гестації не зміню-
ється. Імуногістохімічним методом показано прева-
лювання зрілих типів колагенів в структурі сполуч-
ної тканини. 

Світіння ендотеліну-1 в судинах артеріального 
типу збільшується відповідно до строку гестації. В 
судинах венозного типу – сягає мінімальних зна-
чень на терміні гестації 21–28 тижнів, максималь-
них – 29–36 тижнів. 

Отримані дані дозволяють сформувати чітке 
уявлення про імуногістохімічні критерії зрілості сті-
нки маткової труби плоду відповідно до строку гес-
тації з метою використання отриманої інформації 
під час вивчення імуногістохімічних особливостей 
будови стінки маткових труб плодів від матерів з 
ускладненою вагітністю. 

Висновки 
1. Органометричним методом встановлено, що з 

21-го по 42-ий тиждень вагітності, відповідно до 
строку гестації маса маткових труб плодів від 
матерів з фізіологічною вагітністю збільшується 
на 35 %, довжина правої маткової труби – на  

21 %, довжина лівої маткової труби – на 21 %, 
товщина стінки органу – на 17 %. 

2. Гістологічним методом показано, що стінка мат-
кової труби плодів незалежно від строку гестації 
представлена трьома компонентами, а саме: 
слизовою, м’язовою та серозною оболонками. В 
період вагітності відбувається збільшення кіль-
кості складок слизової оболонки та їх розгалу-
жень на третинні та четвертинні. Показники тов-
щини слизової оболонки збільшуються на 29 %, 
м’язової оболонки – на 21 %, серозної оболон-
ки – на 39 %. Звертає на себе увагу превалюван-
ня м’язового компоненту у складі стінки маткової 
труби плодів незалежно від строку гестації. 

3. Імуногістохімічним методом з використанням 
МКАт до СD 95 показано підвищення кількості 
апоптозно змінених клітин слизової оболонки 
маткових труб на 25 % від 21-го до 42-го тижня 
внутрішньоутробного розвитку. 

4. Структура сполучної тканини в маткових трубах 
досліджуваних плодів представлена колагенами 
І та ІІІ типів, судинного компоненту – колагенами 
ІV та І типів. Причому превалюють зрілі типи 
колагенів. А саме: в сполучній тканині м’язового 
компоненту – колаген І типу, в стінках судин – 
колаген ІV типу. 

5. Ендотелін-продукуюча активність судинного ком-
поненту маткових труб плодів від матерів з фізі-
ологічною вагітністю з 21-го по 42-ий тижні підви-
щується на 33 % в судинах артеріального типу, 
на 9 % – в судинах венозного типу. 

6. В маткових трубах плодів від матерів з фізіологі-
чною вагітністю незалежно від терміну гестації 
не виявлено жодної клітини, забарвленої позити-
вно при обробці препаратів МКАт до естрогену. 
Натомість встановлено підвищення рівня гормо-
нальної активності при обробці препаратів МКАт 
до прогестерону. Так, у плодів зі строком гестації 
21–28 тижнів має місце позитивна реакція (до  
50 % клітин). В період з 29-го по 42-ий тижні 
встановлено помірну позитивну реакцію (до  
75 % клітин.). 

7. Описані імуногістохімічні особливості будови 
стінки маткових труб плодів від матерів з фізіо-
логічною вагітністю співпадають з основними 
етапами формування стінки органу та можуть 
бути використані в якості груп порівняння під час 
вивчення таких у плодів від матерів з ускладне-
ною вагітністю. 
Перспективи подальших досліджень. Вияви-

ти імуногістохімічні особливості будови стінки мат-
кових труб плодів від матерів з прееклампсією різ-
ного ступеню тяжкості та жінок, вагітність у яких 
була ускладнена хронічною інфекцією нижніх ста-
тевих шляхів. 
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  
СТЕНКИ МАТОЧНЫХ ТРУБ ПЛОДОВ НА РАЗНЫХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ 
ОТ МАТЕРЕЙ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Куприянова Л. С., Довганчук В. М., Богданов Н. Н.,  
Гаращенко А. А., Москалец А. А., Волочан П. А., Резецкий С. Н. 
Резюме. Комплексное иммуногистохимическое исследование с использованием прямого метода 

Кунса и пероксидазного метода позволило выявить особенности строения стенки маточных труб плодов 
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от матерей, беременность у которых была физиологичной. Были исследованы органы плодов в различ-
ные сроки гестации. А именно: 21–28 недель, 29–36 недель, 37–42 недели. Все плоды погибли интрана-
тально и антенатально. Использованы органометрический, гистологический, иммуногистохимический, 
морфометрический и статистический методы исследования. Выявлены особенности синтеза коллагенов 
в структуре соединительной ткани маточных труб; степень выраженности апоптозных изменений в сли-
зистой оболочке стенки органа; уровень эндотелин - продуцирующей активности сосудистого компонента 
фетальных маточных труб и гормон-продуцирующая функция органов плодов в различные сроки геста-
ции. Установленные иммуногистохимические особенности строения маточных труб плодов могут быть 
использованы при изучении таковых у плодов от матерей с осложненной беременностью. 

Ключевые слова: плод, маточная труба, беременность, коллаген, апоптоз, эндотелин, эстроген, 
прогестерон. 
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Immunohistochemical Structural Features of the Wall  
of the Fallopian Tubes of the Fetus at Different Gestation Periods  
from Mothers with Physiological Pregnancy 
Kupriyanova L. S., Dovganchuk V. M., Bogdanov N. N.,  
Garashchenko A. A., Moskalets A. A., Volochan P. A., Rezetsky S. N. 
Abstract. A comprehensive immunohistochemical study using the direct Koons method and the peroxidase 

method allowed us to reveal the structural features of the wall of the fallopian tubes of fetuses from mothers with 
physiological pregnancy. 

Material and methods. The fetal organs were examined at various gestational periods. The first gestation 
period under examination was at 21–28 weeks, the second period was at 29–36 weeks, and the third was at  
37–42 weeks. All fetuses died intranatally and antenatally. In our study we used organometric, histological, im-
munohistochemical, morphometric, and statistical methods of research. 

Results and discussion. The obtained results showed that the shape of the fallopian tube changed in the 
prenatal period. The body mass, the length of the pipe and the wall thickness increased. 

It is well-known that the wall of the fallopian tube of the fetuses, regardless of the gestational age, is repre-
sented by three components. The muscular component prevails. The folding of the mucous membrane varies 
depending on the gestational age. The thickness of the wall of the fetal organs increases in all terms of gesta-
tion and reaches its maximum at the 37–42 weeks. In the structure of the organ's wall, the muscle component 
prevails. The thickness of the serous membrane after the 36th week of gestation does not change. The immuno-
histochemical method shows the prevalence of mature types of collagen in the structure of the connective tis-
sue. The index of apoptotic index in the mucous membrane of the wall of the fallopian tube increases with the 
period of gestation. 

Collagen type 1 predominates in the structure of the connective tissue of the organ wall. The composition of 
the connective tissue of the vascular wall is type 4 collagen. Endothelin production by the cells of the vascular 
wall increases. Moreover, this trend occurs in the vessels of the arterial and venous types. When treating drugs 
with monoclonal antibodies to estrogen, there was no reaction. Immunohistochemistry showed a positive reac-
tion to the treatment of drugs with monoclonal antigens to progesterone. 

Conclusion. The established immunohistochemical features of the structure of the fallopian tubes of fetuses 
can be used in the study of those fetuses from mothers with a complicated pregnancy. 

Keywords: fetus, fallopian tube, pregnancy, collagen, apoptosis, endothelin, estrogen, progesterone. 
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Імуногістохімічне дослідження дозволило вста-
новити особливості будови яєчників плодів від ма-
терів з прееклампсією різного ступеню тяжкості. 
Так, було показано вірогідне підвищення показни-
ків відносних об’ємів судин в мозковій та корковій 
речовині яєчників плодів від матерів з патологією 
вагітності відносно до таких у плодів від здорових 
матерів. Поряд із тим виявлено посилення ендоте-
лін–продукуючої активності судин як артеріально-
го, так і венозного типів в яєчниках плодів від мате-
рів з прееклампсією порівняно із такою в яєчниках 
плодів від матерів з фізіологічною вагітністю. Вста-
новлено зворотній взаємозв’язок між збільшенням 
кількості судин і ступенем тяжкості прееклампсії 
матері в яєчниках плодів основної групи. Натомість 
має місце прямий взаємозв’язок між підвищенням 
світіння ендотеліоцитів в яєчниках плодів від мате-
рів з прееклампсією і ступенем тяжкості патології 
матері. Звертає на себе увагу також наявність зво-
ротнього зв’язку між змінами показників відносних 
об’ємів судин і інтенсивністю світіння препаратів, 
оброблених МКАт до ендотеліну-1 в яєчниках пло-
дів від матерів з прееклампсією різного ступеню 
тяжкості. 

Ключові слова: плід, яєчник, вагітність, ендо-
телін-1, прееклампсія, судина, імуногістохімія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження є фрагментом 
комплексних науково-дослідницьких праць кафед-
ри патологічної анатомії Харківського національно-
го медичного університету МОЗ України 
«Патоморфологічні особливості формування плоду 
і новонародженого під впливом патології мате-
рі» (№ державної реєстрації 0110U001805); «Вплив 
плодово-материнської інфекції на ембріогенез та 
фетогенез нащадків (клініко-морфологічне дослі-
дження) (№ державної реєстрації 0115U000987), 
які входять в координаційний план пріоритетних 

напрямів, затверджений Міністерством охорони 
здоров'я України. 

Актуальність. Актуальність проблеми преек-
лампсії (ПЕ) постійно зростає. Це обумовлене, на-
самперед, постійно зростаючим рівнем частоти 
розвитку цієї патології серед вагітних, а також кіль-
кістю ускладнень та випадків летальності при да-
ному захворюванні [1, 2]. Проблема ПЕ вивчається 
вже багато років, але, незважаючи на впроваджен-
ня новітніх технологій в науковий процес та практи-
чну діяльність лікарів акушерів – гінекологів, питан-
ня щодо визначення основних факторів, що сприя-
ють розвитку ПЕ та встановлення ведучих ланок 
патогенезу лишається відкритим [3-5]. Пояснити це 
можна тим, що і досі не визначено єдиної концепції 
відносно етіології, патогенезу та критеріїв тяжкості 
ПЕ [6=8]. 

В літературі мають місце дані, які свідчать про 
важливу роль ендотелію в розвитку даної патології 
[9, 10]. Так, вважається, що при ПЕ розвивається 
мультисистемний запальний процес і, як наслідок, 
ушкодження ендотелію [11, 12]. Злущені внаслідок 
дії імунних комплексів ендотеліоцити потрапляють 
до кровообігу, що сприяє порушенню циркуляції 
крові та утворенню тромбів і є проявом гострого 
імунокомплексного ендотеліозу [7–9]. Ушкодження 
клітин стимулює комплекс захисно-пристосуваль-
них реакцій з накопиченням ендотоксинів і біологіч-
но активних речовин і призводить до пригнічення 
функціонального стану життєво важливих органів 
як матері, так і плоду [10–12]. Відомо також, що 
кількість циркулюючих в крові ендотеліоцитів зна-
ходиться в прямій залежності від ступеню тяжкості 
ПЕ матері [5, 8, 11, 12]. 

Одним з органів, який є найбільш вразливим 
при ПЕ є яєчник плоду. Це обумовлене тим, що ста-
новлення фетальних гонад відбувається в період з 
1 по 42 тиждень и залежить від рівня продукції гор-
монів плацентою, балансу гормонів материнського 
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організму та рівня кровопостачання. Зрозуміло, що 
всі надані умови для нормального органогенезу 
порушено при ПЕ. Тому доцільно вважати, що сис-
темний ендотеліоз, притаманний організму матері, 
буде мати місце і у внутрішніх органах плода, у 
тому числі, в яєчниках [28, 29, 31]. 

Незважаючи на численні публікації стосовно 
ушкодження епітелію судин плоду при ПЕ матері, а 
також змін в структурі яєчників плодів, імуногістохі-
мічні особливості ендотелін–продукуючої активнос-
ті судинного компоненту яєчників плодів від мате-
рів з ПЕ достатньо не вивчені. 

Мета дослідження – виявити імуногістохімічні 
особливості ендотелін–продукуючої активності 
судинного компоненту яєчників плодів від матерів з 
ПЕ різного ступеню тяжкості. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріа-
лом дослідження послужили яєчники плодів зі 
строком гестації від 21-го до 42-х тижнів від мате-
рів з ПЕ різного ступеню тяжкості. Звертаючи увагу 
на основні етапи органогенезу фетальних гонад 
весь матеріал було розподілено на групи: 21–28 
тижнів (15), 29–36 тижнів (19) і 37–42 тижні гестації 
(19). Додатково по кожній групі було виділено підг-
рупи відповідно до ступеню тяжкості ПЕ матері:  
ПЕ легкого ступеню, ПЕ середнього ступеню, ПЕ 
тяжкого ступеню. Всі плоди загинули інтранаталь-
но та антенатально внаслідок гострого порушення 
матково-плацентарного кровообігу або патології 
пуповини. Групу порівняння склали 58 плодів від 
матерів з фізіологічною вагітністю: 21–28 тижнів – 
17 плодів, 29–36 тижнів – 17 випадків, 37–42 тиж-
ні – 24 спостереження. 

Проведені дослідження повністю відповідають 
законодавству України принципам Гельсинської 
декларації прав людини, Конвенції Союзу Європи 
стосовно прав людини і біомедицини (підтверд-
жено рішенням комісії з біоетики, протокол № 3, 
2006 р.). 

Робота була проведена відповідно до вимог і 
норм «Інструкції щодо проведення судово-
медичної експертизи» (наказ МОЗ України № 6 від 
17.01.1995 р.), типового положення стосовно пи-
тань етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 

Методи дослідження: макроскопічний, гісто-
логічний, морфометричний, імуногістохімічний і 
статистичний. 

Макроскопічним методом вивчали розташуван-
ня, форму та характер поверхні органу, а також 
колір паренхіми з поверхні та на розрізі. 

Для досліджень з кожного органу вирізали по 
три шматочки таким чином, щоб усі шари були в 
зрізі. Після фіксації матеріалу в формаліні і прове-
денні по спиртах зростаючої концентрації, шматоч-
ки заливали парафіном, формуючи блоки, з яких у 

подальшому виготовляли зрізи товщиною 3–4 мкм 
[13, 14]. 

Для гістологічного дослідження препарати за-
барвлювали гематоксиліном та еозином [15]. Огля-
дове дослідження гістологічних препаратів прово-
дили на мікроскопі Olympus BX-41 з використанням 
програм Olympus Db-soft (Version 3:1) [15, 16]. 

Імуногістохімічне дослідження проводили з 
використанням прямого метода Кунса в модіфікації 
M. Brosman (1979) (Chemicon International Inc., Te-
mecula California) [17, 18]. Ступінь світіння препара-
тів, оброблених МКАт, вивчали на люмінесцентно-
му мікроскопі «Axioskor 40» (Carl Zeiss, ФРН). Пока-
зники оптичної щільності імунофлюорисценції ен-
дотеліну-1 визначали за методом Губіної-
Вакулік Г.І. та співавторів (Губіна-Вакулик Г.І., Со-
рокіна І.В., Марковський В.Д., Купріянова Л.С., Си-
доренко Р.В. Спосіб кількісного визначення вмісту 
антигену в біологічних тканинах. Патент на корисну 
модель № 46489; СО 1 № 33/00 від 25.12.2009, 
Бюлетень № 4). Дослідження проводили на мікрос-
копі «Axioskor 40» з використанням програмного 
забезпечення Biostat.exe [13, 16–18]. 

Статистичну обробку даних проводили на пер-
сональному комп’ютері з використанням статистич-
них пакетів «Excell for Windows», «Statistica 7.0. for 
Windows», «SigmaStat 3.1. for Windows» 1 [19–25]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Розташування яєчників плодів у всіх спостережен-
нях, незалежно від строку гестації, було типовим. А 
саме: біля бічної стінки малого тазу горизонтально. 
Форма яєчників довгасто-овальна. Колір поверхні – 
синьувато-білісуватий. Поверхня бугриста. На поз-
довжньому розрізі орган мав однорідну консистен-
цію, рожевий колір. 

Розподіл на корковий та мозковий шари у всіх 
спостереженнях є нечітким в терміні 21–28 тижнів і 
чітким на термінах 29–36 і 37–42 тижні. 

В корковому шарі мають місце примордіальні 
та первинні фолікули, оточені прошарками сполуч-
ної тканини. В яєчниках плодів досліджуваних груп 
на терміні гестації 21–28 тижнів мають місце стате-
ві тяжі. 

Мозковий шар є вузьким, зосередженим, без-
посередньо, у воріт органа. Клітинні елементи моз-
кового шару мають непідпорядковану скерованість 
і представлені еластичними волокнами. 

Особливості будови судинного компоненту 
вважаємо доцільним навести відповідно до строку 
гестації. 

Судини яєчників плодів від здорових матерів та 
від матерів з ПЕ легкого ступеню у всі періоди гес-
тації з тонкими стінками помірного кровонаповнен-
ня. Стінки судин яєчників плодів від матерів з ПЕ 
середнього та тяжкого ступенів, незалежно від 
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строку внутрішньоутробного розвитку, потовщені, 
місцями з проявами гіалінозу. Під час оглядового 
дослідження препаратів, забарвлених гематоксилі-
ном та еозином, встановлено деяке стоншення 
внутрішньої оболонки стінки судин яєчників плодів 
від матерів з ПЕ. Причому описані зміни відміча-
ються у всіх плодів основної групи, незалежно від 
ступеню тяжкості патології вагітності і термін геста-
ції плода. 

Навкруги судин в яєчниках плодів від матерів з 
ПЕ середнього і тяжкого ступенів на терміні геста-
ції 29–42 тижні має місце розростання сполучної 
тканини. 

Морфометричним методом середні показники 
площини судин в мозковій та корковій речовині 
яєчників плодів у різні терміни гестації, які наведе-
но в таблицях 1, 2, 3. 

Аналізуючи дані таблиці 1, можна прийти до 
висновку, що площа судин в мозковій речовині яєч-
ників плодів від матерів з ПЕ варіює залежно від 
ступеню тяжкості захворювання матері. А саме: 
показники підвищено у плодів від матерів з ПЕ лег-
кого ступеню, сягають таких як у плодів групи порі-
вняння при ПЕ середнього ступеню, вірогідно зни-
жені у плодів від матерів з ПЕ тяжкого ступеню. 

Показники площі судин коркової речовини незале-
жно від ступеню тяжкості ПЕ матері вірогідно підви-
щені порівняно із такими у плодів групи порівняння. 

Якщо порівнювати показники площини судин в 
яєчниках плодів від матерів з ускладненою вагітніс-
тю, то як в мозковій речовині, так і в корковій мак-
симальні показники мають місце у плодів від мате-
рів з ПЕ легкого ступеню, мінімальні – від матерів з 
ПЕ тяжкого ступеню. 

Дані таблиці 2 свідчать про вірогідне підви-
щення площі судин коркової речовини в яєчниках 
плодів від матерів з ПЕ відповідно до такої в яєч-
никах плодів групи порівняння. Стосовно показни-
ків площі судин в мозковій речовині яєчників плодів 
спостерігається така тенденція: вірогідне підви-
щення в яєчниках плодів від матерів з ПЕ легкого 
та середнього ступенів, зниження показників в ор-
ганах плодів від матерів з ПЕ тяжкого ступеню. 

При порівнянні показників в яєчниках плодів 
основної групи, спостерігається зворотній взаємоз-
в’язок між підвищенням показників і ступенем тяж-
кості ПЕ матері (показники площі судин знижують-
ся зі збільшенням проявів ПЕ матері. 

Порівнюючи показники, наведені в таблиці 3, 
можна сказати, що як в мозковій, так і в корковій 
речовині яєчників плодів від матерів з ПЕ, незале-
жно від ступеню тяжкості захворювання матері, 
має місце вірогідне підвищення відносних об’ємів 
судин як в мозковій, так і в корковій речовині. 

В основній групі показники варіюють таким чи-
ном: в мозковій речовині яєчників максимально 
підвищені у плодів від матерів з ПЕ легкого ступе-
ню, мінімально – від матерів з ПЕ тяжкого ступеню. 
В корковій речовині: максимальне підвищення по-
казника площі судин має місце у плодів від матерів 
з ПЕ середнього ступеню, мінімальне – у плодів від 
матерів з ПЕ тяжкого ступеню. 

Аналізуючи отримані в таблицях 1, 2 і 3 дані, 
можна зробити висновок, що, незалежно від строку 
гестації, зміна показників площі судин в мозковій 
речовині яєчників плодів основної групи варіює 

Таблиця 1 – Показники площини судин в корковій та 
мозковій речовині яєчників плодів досліджуваних груп 
на терміні гестації 21–28 тижнів, (%) 

Показник 

Площа судин, М±m 

в мозковій 
речовині  
яєчників 

в корковій 
речовині  
яєчників 

Група порівняння 35,11±1,23 16,72±0,59 

ПЕ легкого ступеню1 39,51±1,38 18,35±0,64 

ПЕ середнього ступеню2 35,18±1,23 18,08±0,63 

ПЕ тяжкого ступеню3 30,02±1,05 17,65±0,62 

KW ANOVA by Ranks test: 
H (2, N = 15) 

13,367455 
р=0,0001 

10,535712 
р=0,0044 

Таблиця 2 – Показники площини судин в корковій та 
мозковій речовині яєчників плодів досліджуваних груп 
на терміні гестації 29–36 тижнів, (%) 

Показник 

Площа судин 

в мозковій 
речовині  
яєчників 

в корковій 
речовині  
яєчників 

Група порівняння 34,17±1,21 17,04±0,59 

ПЕ легкого ступеню 41,16±1,44 19,51±0,68 

ПЕ середнього ступеню 39,71±1,41 19,63±0,69 

ПЕ тяжкого ступеню 33,48±1,17 18,02±0,63 

KW ANOVA by Ranks test: 
H (2, N = 19) 

7,466667 
p = 0,0239 

7,018455 
p = 0,0239 

Таблиця 3 – Показники площини судин в корковій та 
мозковій речовині яєчників плодів досліджуваних груп 
на терміні гестації 37–42 тижні, (%) 

Показник 

Площа судин 

в мозковій 
речовині  
яєчників 

в корковій 
речовині  
яєчників 

Група порівняння 33,92±1,19 15,24±0,53 

ПЕ легкого ступеню 41,74±1,46 19,83±0,69 

ПЕ середнього ступеню 40,62±1,42 21,18±0,74 

ПЕ тяжкого ступеню 34,81±1,21 16,07±0,56 

KW ANOVA by Ranks test: 
H (2, N = 19) 

12,445628 
p = 0,0042 

14,883762 
p = 0,0034 
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відповідно до ступеню тяжкості ПЕ матері. Показ-
ники площі судин в корковій речовині у всіх випад-
ках вірогідно підвищені порівняно з такими в яєчни-
ках плодів групи порівняння. 

Якщо провести оцінку показників в рамках ос-
новної групи серед всіх термінів гестації, то необ-
хідно відмітити, що зміна показників площі судин в 
основних структурних компонентах яєчників плодів 
знаходиться в прямій залежності від ступеню тяж-
кості ПЕ матері. А саме: максимальне підвищення 
показників у плодів від матерів з ПЕ легкого ступе-
ню, мінімальне – від матерів з ПЕ тяжкого ступеню. 

Імуногістохімічним методом з використанням 
прямого методу Кунса встановлено інтенсивність 
світіння ендотеліоцитів в судинах артеріального і 
венозного типів в яєчниках плодів досліджуваних 
груп. Отримані дані наведено в таблицях 4, 5, 6. 

Аналізуючи дані таблиці 4, можна дійти до 
висновку, що в судинах як артеріального, так і ве-
нозного типів плодів від матерів з ускладненою 
вагітністю порівняно з такими у плодів від матерів з 
фізіологічною вагітністю має місце вірогідне підви-
щення показників світіння ендотеліоцитів. В основ-
ній групі максимальне підвищення показників має 
місце в яєчниках плодів від матерів з ПЕ тяжкого 

ступеню, мінімальне – від матерів з ПЕ легкого 
ступеню. 

Дані таблиці 5 свідчать про вірогідне підви-
щення ендотелін-продукуючої активності судин 
артеріального і венозного типів в яєчниках плодів 
від матерів з ПЕ відносно до такої в яєчниках пло-
дів від здорових матерів. Причому, слід відмітити, 
що рівень підвищення показників знаходиться в 
прямій залежності від ступеню тяжкості ПЕ матері 
порівняно до показників у плодів від матерів з фі-
зіологічною вагітністю. Така сама залежність має 
місце під час порівняння показників в рамках однієї 
групи (плодів від матерів з екстрагенітальною пато-
логією. 

Показники, наведені в таблиці 6, дозволяють 
зробити висновок про вірогідне підвищення показ-
ників ендотелін–продукуючої активності судинного 
компоненту яєчників плодів від матерів з екстраге-
нітальною патологією відповідно до таких в яєчни-
ках плодів від здорових матерів. Аналогічна тенде-
нція має місце під час порівняння показників в рам-
ках групи порівняння. 

Дані таблиць 4, 5 і 6 свідчать про вірогідне 
підвищення інтенсивності світіння ендотеліоцитів в 
судинах як артеріального, так і венозного типів в 
яєчниках плодів від матерів з ПЕ різного ступеню 
тяжкості незалежно від терміну гестації відповідно 
до показників такої в яєчниках плодів від матерів з 
фізіологічною вагітністю. 

За даними літератури підвищення показників 
площі судин в яєчниках плодів є реакцією на зміни 
в фетоплацентарному комплексі, а саме – на пору-
шення кровообігу і розвиток плацентарної дизфун-
кції [26–28]. Вважається, що збільшення кількості 
судин є одним з проявів відповіді організму плоду з 
метою компенсації стану, що розвився [29, 30]. 
Тому зрозуміло, що з поглибленням судинних про-
явів, дані показники будуть зростати [31, 32]. 

Що стосується підвищення продукції ендотелі-
ну-1 судинним компонентом яєчників плодів від 

Таблиця 4 – Показники оптичної щільності ендотеліо-
цитів в судинах яєчників плодів досліджуваних груп на 
терміні гестації 21–28 тижнів, (умов. од. опт. щільн.) 

Показник 

Інтенсивність світіння  
ендотеліоцитів у судинах 

артеріального 
типу 

венозного 
типу 

Група порівняння 0,32±0,01 0,64±0,02 

ПЕ легкого ступеню1 0,92±0,03 1,42±0,05 

ПЕ середнього ступеню2 1,10±0,04 1,51±0,05 

ПЕ тяжкого ступеню3 1,13±0,04 1,54±0,05 

KW ANOVA by Ranks test: 
H (2, N = 15) 

12,37500 
p = 0,0021 

10,56574 
 p = 0,0051 

Таблиця 5 – Показники оптичної щільності ендотеліо-
цитів в судинах яєчників плодів досліджуваних груп на 
терміні гестації 29–36 тижнів, (умов. од. опт. щільн.) 

Показник 

Інтенсивність світіння  
ендотеліоцитів 

в судинах  
артеріального 

типу 

в судинах 
венозного 

типу 

Група порівняння 0,32±0,01 0,67±0,02 

ПЕ легкого ступеню 0,94±0,03 1,45±0,05 

ПЕ середнього ступеню 1,23±0,04 1,64±0,06 

ПЕ тяжкого ступеню 1,28±0,04 1,74±0,06 

KW ANOVA by Ranks test: 
H (2, N = 19) 

10,88948 
p = 0,0043 

6,827964 
p = 0,0329 

Таблиця 6 – Показники оптичної щільності ендотеліо-
цитів в судинах яєчників плодів досліджуваних груп на 
терміні гестації 37–42 тижні, (умов. од. опт. щільн.) 

Показник 

Інтенсивність світіння  
ендотеліоцитів 

в судинах  
артеріального 

типу 

в судинах 
венозного 

типу 

Група порівняння 0,39±0,01 0,67±0,02 

ПЕ легкого ступеню 0,97±0,03 1,46±0,05 

ПЕ середнього ступеню 1,38±0,06 1,73±0,06 

ПЕ тяжкого ступеню 1,42±0,05 1,92±0,07 

KW ANOVA by Ranks test: 
H (2, N = 19) 

10,88948 
p = 0,0043 

6,827964 
p = 0,0329 
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матерів з ПЕ, то це, за даними літератури є однією 
з ланок системної відповіді комплексу мати – пла-
цента – плід на клінічні прояви ПЕ (так званий сис-
темний ендотеліоз) [33, 34]. Причому, з одного бо-
ку, підвищення ендотелін–продукуючої активності 
обумовлене судинними змінами, а з іншого – ура-
женням ендотелію циркулюючими імунними ком-
плексами, що утворюються в умовах даного захво-
рювання [29–31]. Мають місце також дані стосовно 
впливу порушення колаген синтезуючої функції в 
яєчниках плодів від матерів з ПЕ на рівень ендоте-
лін–продукуючої функції судинного компоненту 
органу [32–34]. 

Таким чином, наведені в статті дані стосовно 
імуногістохімічних особливостей будови яєчників 
плодів від матерів з ПЕ різного ступеню тяжкості 
свідчать про вірогідне підвищення показників пло-
щі судин в структурі коркової та мозкової речовини 
органів плодів незалежно від строку гестації. Ана-
логічні зміни встановлено відносно показників ен-
дотелін–продукуючої функції судинного компонен-
ту фетальних гонад. 

Причому, рівень підвищення показників площі 
судин, а також інтенсивності світіння ендотеліоци-
тів знаходяться в прямій залежності від ступеню 
тяжкості ПЕ матері. А саме: максимальне підви-
щення показників мають місце в яєчниках плодів 
від матерів з ПЕ легкого ступеню, мінімальне – від 
матерів з ПЕ тяжкого ступеню. Дана закономірність 
актуальна незалежно від строку гестації плоду. 

Звертає на себе увагу превалювання показни-
ків світіння в судинах венозного типу над такими в 
судинах артеріального типу. 

Слід також відмітити, що описані зміни відпові-
дають встановленими нами і опублікованими рані-
ше даними відносно типу будови яєчників від мате-
рів з ПЕ різного ступеню тяжкості. А саме: будова 
яєчників плодів від матерів з ПЕ легкого ступеню 
наближається до такої у плодів від здорових мате-
рів; при ПЕ середнього ступеню – відповідає гіпер-
пластичному типу; при ПЕ тяжкого ступеню – гіпоп-
ластичному типу будови фетальних гонад. Тому, 
зрозуміло, максимальне підвищення показників 
має місце в яєчниках плодів від матерів з ПЕ легко-
го ступеню, мінімальне – в гонадах плодів від ма-
терів з ПЕ тяжкого ступеню. 

Виявлені особливості будови яєчників плодів 
від матерів з ПЕ різного ступеню тяжкості у подаль-
шому онтогенезі можуть призвести до порушення 
гермінативної функції жіночого організму. 

Висновки 
1. Гістологічним методом встановлено, що в суди-

нах яєчників плодів від матерів з ПЕ середнього і 
тяжкого ступенів має місце потовщення стінок, 
місцями з явищами гіалінозу. 

2. Морфометричним методом показано, що показ-
ники відносних об’ємів судин в мозковому шарі у 
всіх випадках превалюють над такими в корковій 
речовині. 

3. Показники відносних об’ємів судин в яєчниках 
плодів від матерів з ПЕ, незалежно від ступеню 
тяжкості захворювання матері, а також строку 
гестації вірогідно підвищені як в мозковій, так і в 
корковій речовині, відповідно до таких в яєчни-
ках плодів від здорових матерів. 

4. Під час порівняння показників відносних об’ємів 
судин в корковій та мозковій речовині яєчників 
плодів основної групи встановлено, що, відповід-
но до групи порівняння, відносні об’єми судин 
максимально підвищені у плодів від матерів з ПЕ 
легкого ступеню, мінімально – від матерів з ПЕ 
тяжкого ступеню. Тобто має місце зворотній вза-
ємозв’язок між підвищенням даних показників і 
ступенем тяжкості ПЕ матері. 

5. Встановлені імуногістохімічним методом показ-
ники інтенсивності світіння ендотеліоцитів в су-
динному компоненті яєчників плодів від матерів 
з ПЕ вірогідно підвищені порівняно із такими в 
основній групі. Причому, у всіх випадках дані 
показники у судинах венозного типу превалюють 
над такими в судинах артеріального типу. 

6. При оцінці показників ендотелін–продукуючої 
активності в судинному компоненті яєчників пло-
дів від матерів з ПЕ виявлено прямий взаємоз-
в’язок між виразністю змін показників і ступенем 
тяжкості ПЕ матері. Так, максимальні показники 
відповідають яєчникам плодів від матерів з  
ПЕ тяжкого ступеню, мінімальні – ПЕ легкого 
ступеню. 

7. При порівнянні показників відносних об’ємів су-
дин і інтенсивності світіння препаратів, обробле-
них МКАт до ендотеліну-1, показано зворотній 
взаємозв’язок. Так, при ПЕ легкого ступеню має 
місце максимальне підвищення показників відно-
сних об’ємів судин і мінімальне – ендотелін–
продукуючої активності. При ПЕ тяжкого ступе-
ню, навпаки, мінімальне підвищення відносних 
об’ємів судин і максимальне – світіння ендотелі-
оцитів. 

8. Виявлені особливості будови судинного компо-
ненту в яєчниках плодів від матерів з ПЕ різного 
ступеню тяжкості обумовлені, насамперед, змі-
нами в фетоплацентарному комплексі, а також 
клінічними проявами ПЕ матері. По-друге, особ-
ливостями колагеноутворення в стінках судин 
(що було описано нами у попередніх статтях). 

9. Враховуючи той факт, що з терміном гестації 
встановлені зміни в будові яєчників плодів від 
матерів з ПЕ поглиблюються, можна дійти до 
висновку, що зміни в формуванні судинного ком-
поненту та посилення ендотелін–продукуючої 
активності можуть сприяти порушенню органоге-
незу фетальних гонад. А саме: порушенню дозрі-
вання фолікулів, стимулюванню апоптозних змін 
серед ооцитів, підвищенню колаген синтезуючої 
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функції в базальних мембранах фолікулів та в 
структурі сполучної тканини органу. Всі вище 
перелічені зміни в структурі яєчників у подаль-
шому призведуть до функціональної недостатно-
сті яєчників і будуть стимулювати порушення 
становлення жіночої репродуктивної системи, а 
також гермінативної функції організму жінки. 
Перспективи подальших досліджень. Ви-

вчення особливостей структури сполучної тканини 

в стінках судин, а саме колагенів І, ІІІ та ІV типів у 
зіставленні зі ступенем тяжкості ПЕ матері. Вияв-
лення імуногістохімічних особливостей ендотелін 
продукуючої активності судинного компонента яєч-
ників плодів від матерів з хронічною інфекцією 
нижніх статевих шляхів з метою встановлення ве-
дучих ланок патогенезу при ПЕ та хронічній інфек-
ції нижніх статевих шляхів. 
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УДК 618.11/.16-091-053.13-02:618.3(043.5) 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭНДОТЕЛИН–ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ СОСУДИСТОГО КОМПОНЕНТА  
ЯИЧНИКОВ ПЛОДОВ ОТ МАТЕРЕЙ, БЕРЕМЕННОСТЬ  
У КОТОРЫХ ОСЛОЖНЕНА ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Куприянова Л. С., Рейлян Р. О., Васильєва К. О., 
Мустафаев А. Р., Яцюк А. С., Короткий В. В., Чуприна О. В. 
Резюме. Иммуногистохимическое исследование позволило установить особенности строения яични-

ков плодов от матерей с преэклампсией различной степени тяжести. Так, было показано, достоверное 
повышение показателей относительных объемов сосудов в мозговом и корковом веществе яичников 
плодов от матерей с патологией беременности относительно таких у плодов от здоровых матерей. Наря-
ду с этим выявлено усиление эндотелин–продуцирующей активности сосудов как артериального, так и 
венозного типов в яичниках плодов от матерей с преэклампсией в сравнении с такой в яичниках плодов 
от матерей с физиологической беременностью. Установлена обратная взаимосвязь между увеличением 
количества сосудов и степенью тяжести преэклампсией матери в яичниках плодов основной группы. Од-
нако имеет место прямая взаимосвязь между повышением свечения эндотелиоцитов в яичниках плодов 
от матерей с преэклампсией и степенью тяжести патологи матери. Обращает на себя внимание также 
наличие обратной взаимосвязи между изменениями показателей относительных объемов сосудов и ин-
тенсивностью свечения препаратов, обработанных МКАт к эндотелину-1 в яичниках плодов от матерей с 
преэклампсией различной степени тяжести. 

Ключевые слова: плод, яичник, беременность, эндотелин-1, сосуд, иммуногистохимия. 
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Immunohistochemical Features of Endothelin-Producing Activity  
of the Ovaries Vascular Component in Fetuses from Mothers  
with Pregnancy Complicated by Pre-Eclampsy of Varying Severity 
Kupriianova L. S., Reylian R. O., Vasilieva K. O., Mustafaev A. R.,  
Iatsiuk A. S., Korotkii V. V., Chupryna O. V. 
Abstract. The purpose of the study was to find immunohistochemical features of endothelin-producing ac-

tivity of the vascular component of ovarian fetuses from mothers with pre-eclampsy of varying severity. 
Material and methods. The research material was the ovaries of the fetuses. All material is divided into 

groups. The comparison group included fetuses from healthy mothers. The main group consisted of fetuses 
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from the mothers with pre-eclampsy. In accordance with the period of gestation, all the fetuses are divided into 
subgroups: 21-28 weeks, 29-36 weeks, and 37-42 weeks. In the main group, the fetuses are divided according 
to the severity of mother’s disease: pre-eclampsy mild, moderate, severe. All fetuses died intranatally or antena-
tally. The cause of the death of the fetuses was an acute disorder of the uteroplacental or placental-fetal circula-
tion. We used the following research methods: macroscopic, histological, immunohistochemical, morphometric, 
statistical. 

Results and discussion. An immunohistochemical study allowed us to determine the structural features of 
the ovaries of fetuses from the mothers with pre-eclampsy of various degrees of severity. Thus, we fixed a sig-
nificant increase in the relative volumes of blood vessels in the cerebral and cortical substance of ovarian fe-
tuses from mothers with pregnancy pathology compared with those of healthy mothers. There was also an in-
crease in endothelin which produces activity of vessels of both the arterial and venous types in the ovaries of 
fetuses from the mothers with pre-eclampsy compared to that in the ovaries of fetuses from the mothers with 
physiological pregnancy. 

Conclusion. An inverse relationship was established between the increase in the number of vessels and the 
severity of the mother's pre-eclampsy in the ovaries of the fetuses of the main group. However, there is a direct 
relationship between the increased luminescence of endotheliocytes in the ovaries of fetuses from the mothers 
with pre-eclampsy and the severity of the mother’s pathologies. It is also noteworthy that there is an inverse 
relationship between changes in the relative volumes of blood vessels and the luminescence intensity of prepa-
rations treated by MCA to endothelin-1 in the ovaries of fetuses from the mothers with pre-eclampsy of various 
severities. 

Keywords: fetus, ovary, pregnancy, endothelin-1, vessel, immunohistochemistry. 
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Комплексне імуногістохімічне дослідження до-
зволило встановити основні етапи закладки і ста-
новлення функціональної активності матки плодів 
від матерів з фізіологічною вагітністю. Відповідно 
до основних етапів формування матки плода, весь 
матеріал поділено на підгрупи: 21–28 тижнів, 29–36 
тижнів, 37–42 тижні внутрішньоутробного розвитку. 
Всі плоди загинули інтранатально та антенатально 
(плоди без ознак мацерації). Використано органо-
метричний, гістологічний, імуногістохімічний, мор-
фометричний та статистичний методи досліджен-
ня. Описано особливості дозрівання колагенів в 
структурі сполучної тканини шарів стінки матки та у 
судинному компоненті. Наведено ступень апоптоз-
них змін в ендометрії. Надано специфічні особли-
вості ендотелін-продукуючої активності судинного 
компоненту стінки матки, а також рівень гормона-
льної функції фетальної матки. Комплексне імуно-
гістохімічне дослідження виявило, що на момент 
народження дівчинки матка структурно і функціо-
нально сформована повністю. Натомість наявність 
екстрагенітальної патології може сприяти порушен-
ню закладки органа і бути однією з ланок у форму-
ванні безпліддя. Надані імуногістохімічні особливо-
сті будови стінки матки можуть бути використані 
при вивченні будови органу у плодів від матерів з 
ускладненою вагітністю. 

Ключові слова: плід, матка, фізіологічна вагіт-
ність, ендотелін, колаген, апоптоз, естроген, проге-
стерон. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження є фрагментом 
комплексних науково-дослідницьких праць кафед-
ри патологічної анатомії Харківського національно-
го медичного університету МОЗ України 
«Патоморфологічні особливості формування плоду 
і новонародженого під впливом патології мате-
рі» (№ державної реєстрації 0110U001805); «Вплив 
плодово-материнської інфекції на ембріогенез та 

фетогенез нащадків (клініко-морфологічне дослід-
ження) (№ державної реєстрації 0115U000987), які 
входять в координаційний план пріоритетних на-
прямів, затверджений Міністерством охорони здо-
ров'я України. 

Актуальність. Як орган жіночої репродуктив-
ної системи матка виконує різноманітні функції. А 
саме: виділяє менструальну кров, оберігає і живить 
запліднене яйце від моменту імплантації до поло-
гів, приймає участь у підтримці єдиного гормональ-
ного гомеостазу жіночого організму [1–3]. 

Закладка і формування матки розпочинається 
на вранішніх етапах розвитку плоду і повністю ся-
гає завершення до моменту пологів [4]. В процесі 
органогенезу матки можна виділити основні етапи: 
21–28 тижнів – закладка і формування основних 
компонентів стінки органу (вплив екстрагенітальної 
патології під час даного періоду може призвести до 
формування аномалій будови), 29–36 тижнів – ста-
новлення основних компонентів стінки матки і поя-
ва ендокринної функції; 37–42 тижні – остаточне 
дозрівання фетальної матки і становлення гормо-
нальної активності (вплив патології вагітності у 
даний період стимулює порушення дозрівання ко-
лагенів, гормональної функції матки, ендотелін-
продукуючої активності судинного компоненту та 
формування недостатності ендометрію) [5–7]. 

Незважаючи на численні публікації стосовно 
будови стінки матки плодів, в літературі недостат-
ньо даних щодо імуногістохімічних особливостей 
будови стінки матки плодів відповідно до основних 
етапів закладки і дозрівання органу. 

Мета дослідження – виявлення імуногістохімі-
чних особливостей будови стінки матки плодів на 
різних термінах гестації від матерів, перебіг вагіт-
ності у яких був фізіологічним. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріа-
лом дослідження послужили плоди від матерів, 
перебіг вагітності у яких за даними медичної доку-
ментації (медичних карт перебігу вагітності) був 
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фізіологічним. Відповідно до основних етапів фор-
мування матки, весь матеріал було розподілено на 
підгрупи: 21–28 тижнів, 29–36 тижнів, 37–42 тижні 
вагітності. Всі плоди загинули інтранатально та 
антенатально (плоди без ознак мацерації) внаслі-
док гострого порушення матково-плацентарного 
кровообігу або патології пуповини. 

Проведені дослідження повністю відповідають 
законодавству України принципам Гельсинської 
декларації прав людини, Конвенції Союзу Європи 
стосовно прав людини і біомедицини 
(підтверджено рішенням комісії з біоетики, прото-
кол № 3, 2006 р.). 

Робота була проведена відповідно до вимог і 
норм «Інструкції щодо проведення судово - медич-
ної експертизи» (наказ МОЗ України № 6 від 17-
.01.1995 р.), типового положення стосовно питань 
етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 

Методи дослідження: макроскопічний, органо-
метричний, гістологічний, імуногістохімічний, мор-
фометричний, статистичний. 

Для дослідження з кожного органу вирізали по 
три шматочки таким чином, щоб всі шари стінки 
були в зрізі. Після цього матеріал фіксували в ней-
тральному розчині формаліну, проводили по спир-
тах різної концентрації і заливали в парафін [8]. З 
блоків робили зрізи товщиною 3-5 мкм, які прикле-
ювали на скло [8, 9, 10]. Препарати, забарвлені 
гістологічними методами досліджували на мікрос-
копі Olympus BX-41 з використанням програм Oly-
mpus DР-soft (Version 3:1) [8, 9]. 

Для імуногістохімічного дослідження викорис-
товували прямий метод Кунса та пероксідазний 
метод [11]. Прямим методом Кунса в модіфікації M. 
Brosman (1979) досліджено склад сполучної ткани-
ни матки плодів, а саме – колагенів І, ІІІ та ІV типів, 
а також ендотелін - продукуюча активність судин-
ного компоненту (Chemicon International Inc., Te-
mecula California) [12]. Гістологічні препарати, заба-
рвлені за методом Кунса, вивчали на люмінесцент-
ному мікроскопі «Axioskoр 40» (Carl Zeiss, ФРН). 
Оптичну щільність імунофлюорисценції колагенів І, 
ІІІ та ІV типів, ендотеліну-1, а також кількість апоп-
тозно змінених клітин ендометрію визначали за 
методом Губіної-Вакулік Г.І. та соавторів (Губіна-
Вакулик Г.І., Сорокіна І.В., Марковський В.Д., Купрі-
янова Л.С., Сидоренко Р.В. Спосіб кількісного ви-
значення вмісту антигену в біологічних тканинах. 
Патент на корисну модель № 46489; СО 1 № 33/00 
від 25.12.2009, Бюлетень № 4). Дослідження про-
водили на мікроскопі «Axioskoр 40» з використан-
ням програмного забезпечення Biostat.exe. 

Для підтвердження якості реакції за кожним 
використаним маркером проводили контрольні 
дослідження хибно позитивних та хибно негатив-

них реакцій [13, 14]. Оцінка імуногістохімічних реак-
цій проводилась за ступенем інтенсивності фарбу-
вання та розподілу імунопозитивних клітин [15]. 
Ступінь інтенсивності забарвлення описувалась 
наступним чином: (–) – негативна реакція (жодної 
забарвленої клітини); (+) – слабка (позитивно заба-
рвлені окремі розкидані клітини; (++) – помірна 
(більша кількість інтенсивно забарвлених клітин і 
(+++) – надмірна (інтенсивно забарвлені практично 
всі клітини) [16]. 

Інтенсивність імуногістохімічних реакцій при 
обробці МКАт до естрогену та прогестерону вира-
жено в % співвідношенні до загальної кількості клі-
тин [16, 17]. 

Для вивчення ендотелін-продукуючої активнос-
ті судин використовували маркер CD 34 (Chemicon 
International Inc., Temecula California) [11, 12]. 

Для встановлення рівня апоптозної активності 
використовували МКАт до CD 95 (Chemicon Inter-
national Inc., Temecula California) [11, 12]. 

Статистичну обробку даних проведено на пер-
сональному комп’ютері з використанням статистич-
них пакетів «Excell for Windows», «Statistica 7.0. for 
Windows», «SigmaStat 3.1. for Windows» 1 [13–17]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Макроскопічним методом встановлено, що розта-
шування матки плодів було типовим. А саме: дно і 
тіло органу – справа в порожнині великого тазу, 
шийка – в порожнині малого тазу. Форма органу – 
грушоподібна, поверхня гладка, сірувато-синюшна. 
У всі терміни гестації в матці розрізняються тіло і 
шийка. Органометричні показники матки плодів 
наведено в таблиці 1. 

На поздовжньому зрізі матковий зів крапковий, 
порожнина органу трикутної форми. Тканина матки 
на розрізі червоного кольору, помірного кровонапо-
внення. 

Оглядове мікроскопічне дослідження препара-
тів, забарвлених гематоксиліном та еозином не 
виявило великої різниці в будові стінки органів  
плодів: стінка матки у всіх спостереженнях пред-
ставлена ендометрієм, міометрієм та періметрієм. 

Таблиця 1 – Органометричні показники матки плодів у 
різні терміни гестації від матерів з фізіологічною вагітні-
стю 

Термін 
 гестації 

Маса матки,  
кг 

Довжина тіла 
матки, м 

Товщина  
стінки матки, м 

21–28 
тижнів 3,24±0,11х10ˉ³ 3,80±0,13х10ˉ² 7,25±0,18х10ˉ³ 

29–36 
тижнів 4,77±0,17х10ˉ³ 3,88±0,14х10ˉ² 7,91±0,27х10ˉ³ 

37–42 
тижні 4,87±0,17х10ˉ³ 3,98±0,14х10ˉ² 7,95±0,27х10ˉ³ 

Примітка: р≤0,05. 
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Причому, міометрій превалює в будові стінки орга-
ну. Середні показники товщини основних компо-
нентів стінки матки плодів наведено в таблиці 2. 

Ендометрій матки представлений поверхневим 
і глибоким шарами і вкритий призматичним епітелі-
єм. В структурі поверхневого шару мають місце 
трубчасті залози з появами проліферативної актив-
ності, вкриті епітеліоцитами, що містять світлу ци-
топлазму та ядра, розташовані на різному рівні. 

Залози глибокого шару без ознак проліферати-
вної активності і розповсюджуються на 1/3 від всієї 
товщини ендометрію. 

Показники кількості апоптозно змінених клітин 
в ендометрії наведено в таблиці 3. 

Міометрій матки представлений зовнішнім та 
внутрішнім шарами. 

В зовнішньому шарі розрізняються субсерозна 
та судинна зони, товщина яких сягає 5–10 % та  
40–50 % відповідно від загальної товщини міо-
метрію. 

В міометрії між клітинами м’язової тканини має 
місце розростання сполучної тканини. В складі спо-
лучної тканини визначаються колаген І типу у ви-
гляді інтенсивного світіння та колаген ІІІ типу – у 
вигляді незначних осередків помірної інтенсивності 
світіння. Середні показники світіння колагенів в 
структурі сполучної тканини міометрію матки пло-
дів наведено в таблиці 4. 

Судини помірного кровонаповнення, тонкостін-
ні. Клітини судинної зони проявляють виразну про-

ліферативну активність та розташовані на кордоні 
між зовнішнім та внутрішнім шарами ендометрію. 

Показники інтенсивності світіння ендотеліну-1 в 
судинах матки наведено в таблиці 5. 

У сполучній тканині судинної стінки превалює 
колаген ІV типу, інтенсивність світіння якого сягала 
таких значень: у плодів зі строком гестації  
21–28 тижнів – 0,134±0,005 умов. од. опт. щільн.; у 
плодів зі строком гестації 29–36 тижнів – 
0,161±0,06 умов. од. опт. щільн.; у плодів зі стро-
ком гестації 37–42 тижні – 2,12±0,07 умов. од. опт. 
щільн. 

Структура періметрію представлена рихлою 
волокнистою сполучною тканиною, місцями зроще-
ною з мезотелієм. 

У будові стінки шийки матки також виділяють 
ендометрій, міометрій та періметрій. 

Гормональна активність, встановлена імуногіс-
тохімічним методом, в період з 21 по 28 тиждень 
сягала таких значень: помірна реакція (++, 75 % 
забарвлених клітин) в препаратах, оброблених 
МКАт до естрогену і негативна реакція в препара-
тах, оброблених МКАт до прогестерону (--, жодної 
забарвленої клітини). 

Гормон-продукуюча активність у плодів зі стро-
ком гестаії 29-36 тижнів характеризується таким 
чином: помірна реакція під час обробки препаратів 
МКАт до естрогену (++, 80 %), негативна – під час 
обробки препаратів до прогестерону. 

Таблиця 2 – Показники товщини основних структурних 
компонентів стінки матки у різні терміни гестації від 
матерів з фізіологічною вагітністю 

Термін 
гестації 
плоду 

Товщина  
ендометрію, м 

Товщина  
міометрію, м 

Товщина 
 періметрію, м 

21–28 
тижнів 2,57±0,09х10ˉ³ 3,14±0,11х10ˉ³ 1,54±0,04х10ˉ³ 

29–36 
тижнів 2,77±0,09х10ˉ³ 3,43±0,12х10ˉ³ 1,71±0,05х10ˉ³ 

37–42 
тижні 2,87±0,09х10ˉ³ 3,45±0,12х10ˉ³ 1,74±0,05х10ˉ³ 

Примітка: р≤0,05. 

Таблиця 3 – Показники апоптозного індексу в ендоме-
трії матки плодів у різні терміни гестації від матерів з 
фізіологічною вагітністю, (%) 

Термін гестації плоду Показник апоптозного індексу 

21–28 тижнів 14,72±0,52 

29–36 тижнів 15,82±0,55 

37–42 тижні 17,36±0,61 

Примітка: р≤0,05. 

Таблиця 4 – Показники інтенсивності світіння колаге-
нів в структурі сполучної тканини міометрію матки 
плодів у різні терміни гестації від матерів з фізіологіч-
ною вагітністю, (умов. од. опт. щільн.) 

Термін гестації пло-
ду Колаген І типу Колаген ІІІ типу 

21–28 тижнів 0,177±0,006 0,215±0,008 

29–36 тижнів 0,248±0,009 0,206±0,001 

37–42 тижні 0,273±0,011 0,188±0,007 

Примітка: р≤0,05. 

Таблиця 5 – Показники інтенсивності світіння ендо-
теліну-1 в судинах артеріального та венозного типів 
в біометрії матки плодів у різні терміни гестації від 
матерів з фізіологічною вагітністю, (умов. од. опт. 
щільн.) 

Термін гестації 
плоду 

Інтенсивність  
світіння в судинах 
артеріального типу 

Інтенсивність  
світіння в суди-
нах венозного 

типу 

21–28 тижнів 0,41±0,01 0,52±0,02 

29–36 тижнів 0,47±0,02 0,54±0,02 

37–42 тижні 0,82±0,03 0,68±0,02 

Примітка: р≤0,05. 
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У плодів зі строком гестації 37–42 тижні вико-
ристання МКАт до гормонів виявило надмірну по-
зитивну реакцію на естроген (+++, 90 % клітин) та 
негативну – на прогестерон. 

Наведені в статті відомості відносно імуногісто-
хімічних особливостей будови матки плодів від 
матерів з фізіологічною вагітністю співпадають з 
даними літератури. А саме: підтверджують основні 
етапи формування та дозрівання органу, станов-
лення функціональної активності матки плодів та 
процеси завершення її органогенезу до народжен-
ня дівчинки [18–22]. Доцільним є вважати той факт, 
що наявність екстрагенітальної патології вагітних у 
різні етапи внутрішньоутробного розвитку плода 
може призвести до порушення закладки і форму-
вання основних компонентів органу і проявитись у 
подальшому розвитком дізфункціональних матко-
вих кровотеч, а також первинного безпліддя [23–
27]. 

Таким чином, в статті наведено основні імуногі-
стохімічні особливості будови стінки матки плодів 
від матерів з фізіологічною вагітністю. А саме: ета-
пи дозрівання колагенів в структурі сполучної тка-
нини міометрію та судинної стінки; ступінь виразно-
сті апоптозних змін в ендометрії; особливості ендо-
телін - продукуючої активності судин артеріального 
та венозного типів; становлення гормональної фу-
нкції матки плодів відповідно до строку вагітності. 
Так, основні органометричні показники органу 
(маса, довжина тіла і товщина стінки) збільшують-
ся із терміном гестації. Однобічноскеровані зміни 
спостерігаються з боку показників товщини основ-
них структурних компонентів стінки матки. А саме: 
зі збільшенням строку гестації підвищуються показ-
ники товщини ендометрію, міометрію та перімет-
рію. У всіх випадках незалежно від строку гестації в 
структурі стінки матки превалює м'язовий компо-
нент. Апоптозний індекс збільшується зі строком 
гестації і сягає своїх максимальних значень у тер-
мін 37–42 тижні. В структурі сполучної тканини міо-
метрію на терміні 21–28 тижнів превалює колаген 
ІІІ типу, в той час як на термінах 29–36 та 37–42 
тижні превалює колаген І типу. Ендотелін-
продукуюча активнсіть судин як артеріального, так 
і венозного типів підвищується зі строком гестації. 
Тобто мінімальні показники світіння ендотеліну-1 
мають місце у плодів зі строком гестації 21–28 тиж-
нів, максимальні – на терміні 37–42 тижні. 

Встановлені дані дозволяють характеризувати 
ступінь зрілості матки плода у різні етапи гестації. 
Отримані дані можуть бути використані під час ви-
вчення імуногістохімічних особливостей будови 
стінки матки плодів від матерів з ускладненою вагі-
тністю. 

Висновки. Наведені імуногістохімічні особли-
вості будови стінки матки плодів від матерів з фізі-
ологічною вагітністю варіюють відповідно до строку 
гестації і відповідають основним етапам форму-
вання і становлення фетального органу. 
1. Органометричні показники матки плодів зміню-

ються відповідно до строку гестації наступним 
чином: маса органу збільшується на 33,47 %, 
довжина тіла матки – на 4,52 %, показник товщи-
ни стінки матки – на 8,81 %. Стінка матки у всіх 
спостереженнях представлена трьома основними 
компонентами, серед яких превалює міометрій. 
Товщина ендометрію збільшується на 10,45 %, 
міометрію – на 9 %, періметрію – на 11,5 %. 

2. Збільшення показнику апоптозного індексу в 
ендометрії є прямо пропорційним до строку гес-
тації. 

3. В структурі сполучної тканини стінки судин пре-
валює колаген ІV типу, в той час як колаген ІІІ 
типу виявляється у вигляді дрібно осередкового 
світіння помірної інтенсивності. 

4. Ендотелін-продукуюча активність судинного ком-
поненту підвищується прямо пропорційно до 
строку гестації: в судинах артеріального типу – 
на 40 %, в судинах венозного типу – на 37 %. 

5. Гормональна активність матки плодів від матерів 
з фізіологічною вагітністю підсилюється зі стро-
ком гестації (збільшується кількість забарвлених 
клітин в препаратах, оброблених МКАт до естро-
гену). 

6. Встановлені імуногістохімічні особливості будови 
матки плодів від матерів з фізіологічною вагітніс-
тю дозволяють оцінити основні етапи становлен-
ня структурної зрілості та функціональної актив-
ності органу відповідно до терміну гестації, а 
також використовувати їх в якості групи порів-
няння під час вивчення матки плодів від матерів 
з ускладненою вагітністю. 
Перспективою подальшого дослідження є 

вивчення імуногістохімічних особливостей будови 
стінки матки плодів у різні терміни гестації, що бу-
ли народжені від матерів з прееклампсією різного 
ступеню тяжкості та жінок, вагітність у яких була 
ускладнена хронічною інфекцією нижніх статевих 
шляхів. 
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УДК 618.11/.16-091-053.13-02:618.3(043.5) 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МАТКИ ПЛОДОВ 
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ ОТ МАТЕРЕЙ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Куприянова Л. С., Сушко М. А., Рапчук Ю. А., Казмирук Е. В.,  
Билык Д. С., Кириченко А. В., Герасимчук В. Ю. 
Резюме. Комплексное иммуногистохимическое исследование позволило установить основные этапы 

закладки и становления функциональной активности матки плодов от матерей с физиологической бере-
менностью. В соответствии с основными этапами формирования матки плода, весь материал разделен на 
группы: 21–28 недель, 29–36 недель, 37–42 недели внутриутробного развития. Все плоды погибли интра-
натально и антенатально (плоды без признаков мацерации). Использованы органометрический, гистологи-
ческий, иммуногистохимический, морфометрический и статистический методы исследования. Описаны 
особенности созревания коллагенов в структуре соединительной ткани слоев стенки матки, а также в сосу-
дистом компоненте. Показана степень выраженности апоптозных изменений в эндометрии. Приведены 
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специфические особенности эндотелин - продуцирующей активности сосудистого компонента стенки мат-
ки, а также уровень гормональной активности фетальной матки. Комплексное иммуногистохимическое 
исследование выявило, что к моменту рождения девочки матка структурно и функционально сформиро-
вана полностью. Наличие экстрагенитальной патологи может способствовать нарушению закладки орга-
на и быть одним из звеньев патогенеза в формировании бесплодия. Приведенные особенности строения 
стенки матки могут быть использованы при изучении строения органа у плодов от матерей с осложнен-
ной беременностью. 

Ключевые слова: плод, матка, физиологическая беременность, эндотелин, коллаген, эстроген, про-
гестерон. 
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Immunohistochemical Features of the Structure of the Fetus Uterus 
in Various Periods of Gestation from the Physiological Pregnancy 
Kupriyanova L.S., Sushko M. A., Rapchuk Yu. A., Kazmiruk E. V., 
Bilyk D. S., Kirichenko A. V., Gerasimchuk V. Yu. 
Abstract. A comprehensive immunohistochemical study allowed us to establish the main stages of the es-

tablishment and formation of the functional activity of the uterus of fetuses from mothers with physiological preg-
nancy.  

Material and methods. In accordance with the main stages of the formation of the uterus in the fetus, the 
whole material is divided into three groups: 21–28 weeks, 29–36 weeks, and 37–42 weeks of intrauterine devel-
opment. All fetuses died intranatally and antenatally (fetuses without signs of maceration). The cause of death of 
the fetus was an acute disorder of blood circulation in the placenta, as well as pathology of the umbilical cord. 
We used organometric, histological, immunohistochemical, morphometric, and statistical methods in our re-
search.  

Results and discussion. Histologically, it has been established that the wall of the uterus in all fetuses is 
endometrium, myometrium and perimetry. In our research the myometrium one dominated. We also described 
the peculiarities of collagen maturation in the structure of the connective tissue of the uterine wall layers, as well 
as in the vascular component. The composition of the connective tissue of the main components of the uterus 
wall of the fetuses was dominated by type 1 collagen. In the vessel wall, type 4 collagen prevailed. 

The study showed the severity of apoptotic changes in the endometrium. There is a direct relationship be-
tween the period of gestation and the severity of apoptosis in the endometrium. 

We described the following specific features of endothelin: producing activity of the vascular component of 
the uterine wall, and the level of hormonal activity of the fetal uterus. We observed more pronounced expression 
of endothelin in the venous type vessels than in the arterial type vessels. The hormonal activity of the organ 
increases with the period of gestation of the fetus. 

Conclusion. A comprehensive immunohistochemical study revealed that by the time the girl was born, the 
uterus was structurally and functionally fully formed. The presence of extragenital pathology can contribute to 
the violation of the organ position and be one of the links of pathogenesis in the formation of infertility. The 
above features of the uterine wall structure can be used in the study of the organ structure in fetuses from moth-
ers with complicated pregnancy. 

Keywords: fetus, uterus, physiological pregnancy, endothelin, collagen, estrogen, progesterone. 
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МОРФОЛОГІЯ СПЕРМАТОЗОЇДІВ  
ТА ЕНДОКРИННИЙ СТАТУС ЧОЛОВІКІВ  

В УМОВАХ РОБОТИ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ  
ДОБРИВАМИ 
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У статті розглядаються особливості змін ендок-
ринного статусу чоловіків та морфології спермато-
зоїдів в умовах роботи з сільськогосподарськими 
добривами.  

Встановлено, що особливістю змін ендокринно-
го статусу в умовах контакту з сільськогосподарсь-
кими добривами є зниження рівня тестостерону 
(р<0,05), підвищення лютеїнізуючого (р<0,05) та 
фолікулостимулюючого гормонів (р<0,05). В умовах 
контакту з сільськогосподарськими добривами спо-
стерігається зменшення загальної кількості спер-
матозоїдів (p<0,05), кількості сперматозоїдів на 1 
мл еякуляту (p<0,05), сперматозоїдів з поступаль-
ним (p<0,05) та непоступальним (p<0,05) рухом. 

Зниження вмісту загального (p<0,05) та вільно-
го тестостерону (p<0,05), загальної кількості спер-
матозоїдів (p<0,05), сперматозоїдів з поступальним 
рухом (p<0,05) залежить від тривалості професій-
ного анамнезу.  

Діагностовано, що особливістю змін морфології 
сперматозоїдів в умовах контакту з сільськогоспо-
дарськими добривами є ураження всіх морфологіч-
них параметрів спермограми - зменшення кількості 
нормальних за морфологією сперматозоїдів за 
строгим критерієм Крюгера (p<0,05), наявність ано-
мальних сперматозоїдів та часта верифікація яви-
ща патозооспермії (p<0,05), діагностика фрагмента-
ції ДНК сперматозоїдів (p<0,05), патології акросоми 
та патології джгутика (p<0,05). Менш чутливим було 
виявлення патології голівок сперматозоїдів. 

Ключові слова: ендокринний статус, сперма-
тозоїди, морфологічні зміни, чоловіча інфертиль-
ність, сільськогосподарські добрива. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри акушерства, гінекології та репродук-
тивної медицини ФПО Запорізького державного 
медичного університету «Нейро-імуно-ендокринна 
регуляція репродуктивного здоров’я сім’ї в залеж-
ності від ступеню фертильності в умовах крупного 

промислового центру», № держ. реєстрації 
0114U001395.  

Актуальність. За даними МОЗ України, поши-
реність чоловічого непліддя з 2002 р. по 2010 р. зро-
сла більше ніж втричі (з 41,35±0,63 до 131,19±1,15 
на 100 тис. чоловіків). Майже вдвічі відбулося зрос-
тання показника за періодами спостереження. На 
сьогоднішній день кожен з 1144 чоловіків репродук-
тивного віку в країні офіційно зареєстрований з 
діагнозом «непліддя». По всій країні щорічно ре-
єструвалося близько 3,4 тис. чоловіків з діагнозом 
«безплідність» (3433). Величина показника стано-
вила (33,63±0,17) на 100 тис. чоловіків [2]. 

В ряді країн та регіонів Європи, Америки та Азії 
опубліковані ретроспективні порівняльні дослід-
ження, більшість з яких підтверджує висновок про 
зниження якості сперми чоловіків за останні деся-
тиліття. Епідеміологічні дослідження також показу-
ють, що етнічні особливості якості сперми можуть 
вносити істотний вклад в регіональну мінливість 
чоловічої фертильності [5, 7].  

Окрім того, важливою причиною чоловічого 
безпліддя, що вказується в ряді досліджень, є пес-
тициди - речовини, які вже понад півстоліття засто-
совуються в сільському господарстві для боротьби 
з шкідниками. Вказується, що при обстеженні чоло-
віків, зайнятих в сільському господарстві і які стра-
ждають на безпліддя, виявилося, що всі вони мали 
неодноразові контакти з пестицидами [4, 6]. 

Більшість пестицидів наділені репродуктивною 
токсичністю та мають, принаймні, один агент, здат-
ний викликати порушення чоловічої репродуктив-
ної функції, Хлорорганічні сполуки порушують оки-
сно-відновні процеси в тканинах. Наслідок цього - 
киснева недостатність. Окислювальний стрес ви-
кликає апоптоз та некроз клітин, впливають на клі-
тини Лейдіга, які відповідають за створення тестос-
терону, зв'язуватися з нейромедіаторів, які відпові-
дають за створення ерекцію [3]. 

Проте, особливості показників ендокринного 
статусу, зміни якісних та кількісних показників  
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спермограми у чоловіків, які працюють в сільсько-
му господарстві та контактують з сільськогосподар-
ськими добривами й отрутохімікатами в нашій краї-
ні не досліджувалось. 

Метою даного дослідження було дослідити 
ендокринний статус чоловіків та його особливості 
морфології сперматозоїдів в умовах роботи з сіль-
ськогосподарськими добривами. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проводилось впродовж 2013-2017 рр. на базі 
кафедри акушерства та гінекології Запорізького 
державного університету та комунальної установи 
«Обласний медичний центр репродукції людини». 

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. 

Для досягнення поставленої мети було обсте-
жено 48 чоловіків, які звернулись в клініку з приво-
ду проблеми безпліддя та професійна діяльність 
яких була пов’язана з роботою в умовах контакту з 
отрутохімікатами. Групу контролю склали 25 прак-
тично здорових чоловіків. Середній стаж роботи 
становив 7,21±2,71 рік, з них доля чоловіків зі ста-
жем роботи до 5 років була 54,2% (26 чол.), 5-10 
років – 45,8% (22 чол.). 

Після первинного клінічного обстеження хво-
рим призначалося лабораторне, мікроскопічне та 
імунологічне дослідження, аналіз показників спер-
мограми та сонографічне обстеження. 

Лабораторна діагностика включала загальнок-
лінічні (загальний аналіз сечі; загальноклінічний і 
біохімічний аналіз крові; дослідження групи крові і 
резус-належності; дослідження крові на маркери 
гепатитів, наявність антитіл до вірусу імунодефіци-
ту людини 1 і 2 типів, антитіл до збудника сифілісу) 
і спеціальні (оцінка гормонального статусу і різних 
показників спермограми) методи дослідження. 

Гормональні дослідження (фолікулостимулю-
ючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ), 
пролактін (ПРЛ), прогестерон, естрадіол, тестосте-
рон) проводились на імуноферментному аналізато-
рі «Rayto, 2000» на діагностичних наборах фірми 
«Siemens». 

Для визначення концентрації та рухливості 
сперматозоїдів використовували камеру Маклера 
та мікроскоп "Биомед-4". Основні параметри еяку-
ляту оцінювали у відповідності до вимог ВООЗ 5-го 
видання від 2010 року. Спермологічний аналіз та-
кож проводили згідно з рекомендаціями ВООЗ.  

Для характеристики інформативності кількісних 
та якісних показників спермограми для оцінки 
впливу високих та низьких температур використо-
вували об'єктивні параметри, визначені як опера-
ційні характеристики тестів. До найважливіших 
операційних характеристик методів діагностики 
відносили чутливість (Se, sensitivity) та специфіч-
ність (Sp, specificity).  

Для статистичного аналізу отриманих резуль-
татів використовували пакет програм обробки да-
них загального призначення Statistica for Windows 
версії 7.0 (Stat Soft inc., США). Для оцінки міри за-
лежності між перемінними використовували коре-
ляційний аналіз за Пірсоном. Кількісні показники 
представлені у вигляді середнє±стандартне відхи-
лення [1]. 

Результати дослідження. За аналізу показни-
ків ендокринного статусу у чоловіків було доведено 
вірогідне зниження рівнів загального (р<0,05) та 
вільного тестостерону (р<0,05), підвищення показ-
ників лютеїнізуючого (р<0,05) та фолікулостимулю-
ючого гормонів (р<0,05) відносно групи контролю 
(табл. 1). 

При оцінці кореляційного зв’язку між триваліс-
тю професійного анамнезу та вмістом загального 
(r=-0,20, p<0,05) та вільного тестостерону (r=-0,18, 
p<0,05), були отримані показники, що наведені на 
рис. 1-2.  

При вивченні кількісних показників спермогра-
ми в умовах контакту з сільськогосподарськими 
добривами спостерігалось вірогідне зменшення 
всіх досліджуваних параметрів: загальної кількості 
сперматозоїдів (p<0,05), кількості сперматозоїдів 

Таблиця 1 – Показники гормонального статусу в 
чоловіків, які контактують з сільськогосподарськими 
добривами та отрутохімікатами 

  Контроль 
n=25 

Контакт з 
добривами 
та отрутохі-
мікатами 

n=48 

p 

Загальний тестосте-
рон, нмоль/л 24,4±9,82 15,8±4,12 <0,05 

Вільний тестосте-
рон, нмоль/л 12,7±3,86 8,41±2,11 <0,05 

Лютеїнізуючий гор-
мон, мЕд/мл 3,42±1,18 4,41±1,89 <0,05 

Фолікулостимулюю-
чий гормон, мЕд/мл 4,7±1,95 6,82±1,19 <0,05 

Пролактін, мЕд/мл 235,8±128,9 265,7±82,9 >0,05 

Кортизол, нмоль/л 212,5±98,8 228,2±88,8 >0,05 

Інсулін, мкОД/мл 21,51±11,2 19,8±8,82 >0,05 
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на 1 мл еякуляту (p<0,05), кількості сперматозоїдів 
з поступальним (p<0,05) та непоступальним 
(p<0,05) рухом (табл. 2).  

Аналізуючи зв’язок між тривалістю професійно-
го анамнезу та кількісними показниками спермог-
рами були отримані результати, що наведені на 
рис. 3-4. Зокрема, кореляційний зв’язок між загаль-
ною кількістю сперматозоїдів та тривалістю профе-
сійного анамнезу був зворотнім та становив r=-0,33 
(p<0,05) (рис. 3). Також вірогідний зворотній зв’я-
зок встановлений між кількістю сперматозоїдів з 
поступальним та непоступальним рухом і триваліс-
тю професійного анамнезу в умовах контакту з 
сільськогосподарськими добривами та отрутохімі-
катами - r=-0,32 (p<0,05) (рис. 4). 

Рис. 1. Зв’язок між вмістом загального тестостерону та 
тривалістю професійного анамнезу 

Рис. 2. Кореляційний зв’язок між вмістом вільного тесто-
стерону та тривалістю професійного анамнезу 

Таблиця 2 – Абсолютні кількісні показники спермогра-
ми у чоловіків, які контактують з 
сільськогосподарськими добривами та 
отрутохімікатами (106) 

  Контроль 
n=25 

Контакт з 
добривами 
та отруто-
хімікатами 

n=48 

р 

Загальна кількість 
сперматозоїдів, 106 42,0±5,08 34,4±5,51 <0,05 

Кількість сперматозої-
дів на 1 мл еякуляту, 
106 

34,0±5,78 26,3±4,95 <0,05 

З поступальним та 
непоступальним ру-
хом, 106 

44,8±9,81 33,5±4,78 <0,05 

З поступальним ру-
хом, 106 37,9±6,89 24,8±6,11 <0,05 

Примітка: р – вірогідність різниці показників між конт-
рольною та дослідною групами. 

Рис. 3. Зв’язок між загальною кількістю сперматозоїдів 
та тривалістю професійного анамнезу 

Рис. 4. Зв’язок між кількістю сперматозоїдів з поступаль-
ним та непоступальним рухом і тривалістю професійного 

анамнезу 
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Наступним завданням була кількісна оцінка 
основних параметрів еякуляту згідно прийнятих 
рекомендацій та їх діагностичної цінності у пацієн-
тів, що працюють в контакті з сільськогосподарсь-
кими добривами та отрутохімікатами (рис. 5).  

Верифіковано зменшення загальної кількості 
на 1 мл еякуляту менше 15,0% у 37 хворих 
(77,1%), зменшення кількості живих сперматозоїдів 
менше 58,0% у 42 пацієнтів (87,5%), зменшення 
кількості рухливих сперматозоїдів в еякуляті мен-
ше 40,0% у 23 обстежених (47,9%), зменшення 
кількості сперматозоїдів з поступальним рухом 
менше 32,0% у 40 чоловіків (83,3%) (рис. 5).  

Частота виявлення порушень якісних показни-
ків спермограми у чоловіків з безпліддям в умовах 
контакту з сільськогосподарськими добривами та 
отрутохімікатами, що працюють в умовах стресо-
вих факторів наведена на рис. 6. Встановлено зме-
ншення кількості нормальних за морфологією 
сперматозоїдів (строгий критерій Крюгера) 27 
(71,0%), збільшення числа аномальних спермато-
зоїдів (патозооспермії) 42 (87,5%), з фрагмента-
цією ДНК 25 (52,0%), патологією голівок спермато-
зоїдів 31 (64,6%), патологією акросоми 14 (29,2%), 
патологією джгутика 22 (45,8%). 

Наступним кроком був аналіз діагностичної 
цінності морфологічних ознак спермограми при 

роботі в контакту з сільськогосподарськими добри-
вами та отрутохімікатами порівняно з групою конт-
ролю, що наведено в табл. 3. Зокрема, відносно 
зменшення кількості нормальних за морфологією 
сперматозоїдів менше 4,0% відмічено високий по-
казник чутливості 81,2 [68,0-89,8], специфічності 
96,0 [80,4-99,2], відношення шансів - 104,0  
[12,4-873,1] та аrea under ROC curve - 88,6  
[81,9-95,4]. Патозооспермія та наявність аномаль-
них сперматозоїдів була чутливою ознакою при 
діагностиці безпліддя в умовах контакту з сільсько-
господарськими добривами: чутливість 77,0% 
[63,4-86,6], специфічність - 96,0% [80,4-99,2], відно-
шення шансів - 80,7% [9,8-666,2], аrea under ROC 
curve - 86,5% [79,5-93,6]. 

Для фрагментації ДНК сперматозоїдів у чолові-
ків, які контактують з сільськогосподарськими доб-
ривами та отрутохімікатами чутливість верифікова-
но на рівні 89,5 [77,8-95,4], специфічність – на рівні 
96,0 [80,4-99,2], вірогідне відношення шансів -  
206,4 [22,8-1870,9], високий показник аrea under 
ROC curve - 92,8 [87,0-98,6]. Діагностична цінність 
виявлення патології голівок не відрізнялась висо-
кою чутливість (52,0 [38,3-65,5]), проте характери-
зувалася високою вірогідністю хибно-негативного 
тесту (47,9 [34,4-61,6]), аrea under ROC curve сяга-
ло 72,0 [63,2-80,9]. Патологія акросоми спермато-
зоїдів, порівняно з контрольною групою, була віро-
гідною та високоспецифічною ознакою - (96,0  
[80,4-99,2]), чутливість - 27,0 [16,5-41,0], аrea under 
ROC curve на рівні 61,5% [54,2-68,9] (табл. 5). 

Подібні результати виявлені щодо діагностич-
ної цінності патології джгутика - чутливість 37,5 
[25,2-51,6], відношення шансів - 14,4 [1,8-115,7], 
аrea under ROC curve - 66,8 [58,9-74,6]. 

Обговорення результатів. В ряді робіт розг-
лядається зв’язок характеру професійної діяльнос-
ті та способу життя з чоловічою інфертильністю. 
Автори вказують, що при плануванні сім’ї обов’яз-
ково потрібно виключити професійні шкідливості 
[8]. Hossain F. та співав. вказують на несприятливу 
дію пестицидів на морфологію сперматозоїдів [9]. 
Fleurian G. та співав. зазначають, що вплив роз-
чинників, поліциклічних ароматичних вуглеводнів 
та пестицидів на якість сперми виражається в зни-
женні концентрацій сперматозоїдів, частки рухомих 
і морфологічно нормальних клітин [10]. В той же 
час, прогностична цінність морфологічного аналізу 
еякуляту на сьогодні вивчається з дещо інших по-
зицій, а репродуктологи та фізіологи відмічають 
суперечливість даних літератури про вплив мор-
фології сперматозоїдів на ймовірність настання 
вагітності, тому наша позиція підтверджується дум-
кою інших дослідників, які рекомендують включати 
якісних аналіз спермограми як обов’язковий метод 

Рис. 5. Порушення кількісних показників спермограми у 
чоловіків, які працюють в умовах стресу (%) 

Рис. 6. Порушення якісних показників спермограми  
у чоловіків, які контактують з сільськогосподарськими 

добривами та отрутохімікатами (%) 
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дослідження при роботі в умовах виробничих шкід-
ливостей [10]. 

Таким чином, на основі проведеного дослі-
дження можна зробити наступні висновки: 
1. Особливістю змін ендокринного статусу у чолові-

ків, що працюють в умовах контакту з сільського-
сподарськими добривами є вірогідне зниження 
рівнів загального (р<0,05) та вільного тестосте-
рону (р<0,05), підвищення показників лютеїнізу-
ючого (р<0,05) та фолікулостимулюючого гормо-
нів (р<0,05) відносно групи контролю. 

2. В умовах контакту з сільськогосподарськими 
добривами у чоловіків, що звернулися з приводу 
безпліддя спостерігається вірогідне зменшення 
загальної кількості сперматозоїдів (p<0,05), кіль-
кості сперматозоїдів на 1 мл еякуляту (p<0,05), 
кількості сперматозоїдів з поступальним (p<0,05) 
та непоступальним (p<0,05) рухом. 

3. Зниження вмісту загального та вільного тестос-
терону, загальної кількості сперматозоїдів та 
кількості сперматозоїдів з поступальним та непо-
ступальним рухом в умовах контакту з сільсько-

господарськими добривами залежить від трива-
лості професійного анамнезу та характеризуєть-
ся прогресивним зменшенням при більш трива-
лому трудовому стажі (p<0,05). 

4. Особливістю змін морфології сперматозоїдів, 
при дослідженні діагностичної чутливості, в умо-
вах контакту з сільськогосподарськими добрива-
ми є ураження всіх морфологічних параметрів 
спермограми - зменшення кількості нормальних 
за морфологією сперматозоїдів за строгим кри-
терієм Крюгера (p<0,05), наявність аномальних 
сперматозоїдів та часта верифікація явища па-
тозооспермії (p<0,05), діагностика фрагментації 
ДНК сперматозоїдів (p<0,05), патології акросоми 
та патології джгутика (p<0,05). Менш чутливим 
було виявлення патології голівок сперматозоїдів. 
Перспективою подальших досліджень є 

розробка методів лікування та профілактики чоло-
вічого безпліддя на основі специфічних кількісних 
та якісних змін спермограми в умовах роботи з 
сільськогосподарськими добривами. 
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МОРФОЛОГИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ И ОСОБЕНОСТИ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА МУЖЧИН  
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 
Ломейко Е. А. 
Резюме. В статье рассматриваются изменения эндокринного статуса мужчин и морфологии сперма-

тозоидов в условиях работы с сельскохозяйственными удобрениями.  
Установлено, что в условиях контакта с удобрениями снижается уровень тестостерона (р<0,05), по-

вышаются лютеинизирующий (р<0,05) и фоликулостимулирующий (р<0,05) гормоны. В условиях контакта 
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с сельскохозяйственными удобрениями наблюдается уменьшение общего количества сперматозоидов 
(p<0,05), количества сперматозоидов на 1 мл эякулята (p<0,05), сперматозоидов с поступательным 
(p<0,05) движением. Снижение содержания общего (p<0,05) и свободного тестостерона (p<0,05), общего 
количества сперматозоидов (p<0,05), числа сперматозоидов с поступательным и непоступательным дви-
жением (p<0,05) в условиях контакта с сельскохозяйственными удобрениями зависит от продолжитель-
ности профессионального анамнеза. 

Диагностировано, что особенностью изменений морфологии сперматозоидов является изменение 
морфологических параметров спермограммы - уменьшение количества нормальных по морфологии 
сперматозоидов по строгому критерию Крюгера (p<0,05), наличие аномальных сперматозоидов и частая 
верификация патозооспермии (p<0,05), диагностика фрагментации ДНК сперматозоидов (p<0,05), пато-
логии акросомы и патологии жгутика (p<0,05). Менее чувствительным было выявление патологии голо-
вок сперматозоидов. 

Ключевые слова: эндокринный статус, сперматозоиды, морфологические изменения, мужская ин-
фертильность, сельскохозяйственные удобрения. 
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Morphology of Spermatozoids and Features of Male Endocrine Status  
in Men Working with Agricultural Fertilizers 
Lomeiko Elena 
Abstract. As numerous studies indicated, pesticides can be the important cause of male infertility. How-

ever, there is no characteristics of endocrine status, changes in spermogram parameters in men who contact 
with agricultural fertilizers and pesticides in our country. 

The purpose of the study was to research male infertility, peculiarities of endocrine status and morphology 
of spermatozoa in conditions of contacting with pesticides. 

Material and methods. We examined 48 men, whose occupational activity was related to contact with pesti-
cides. The study of hormonal status, parameters of spermogramm was conducted in all patients. We used clini-
cal examination, laboratory, microscopic and immunological research, analysis of parameters of spermogram 
and sonography. Hormonal panel (follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), prolactin (PRL), 
progesterone, estradiol, testosterone) was held on analyzer "Rayto, 2000" with "Siemens" diagnostic kits. 

To determine the concentration and mobility of the sperm it was used microscope Biomed-4. The main pa-
rameters of the ejaculate were evaluated in accordance with guidelines of WHO's 5th edition, 2010. 

Results and discussion. It was established that changes in the endocrine status characterized with a prob-
able decrease in the levels of total (p<0.05) and free testosterone (p<0.05), increase in luteinizing (p<0.05) and 
follicle-stimulating hormone (p<0.05) in comparison with the control group. 

We noted that in conditions of contact with agricultural fertilizers, there took place the probable reduction in 
the total spermatozoa number (p<0.05), the number of spermatozoa on 1 ml of ejaculate (p<0.05), the number 
of active spermatozoa (p<0.05). 

The decrease of total (p<0.05) and free testosterone (p<0.05), total sperm count (p<0.05) and number of 
active spermatozoa (p<0.05) depended on the duration of professional history and was characterized by a pro-
gressive decrease with a longer working experience. 

Having performed the analysis of diagnostic sensitivity we diagnosed that morphological features in the con-
ditions of contact with agricultural fertilizers was the defeat of all morphological parameters of spermogram. It 
was the decrease of normal sperm number according to Kruger criterion (p<0.05), the presence of abnormal 
sperm and pathosospermia (p<0.05), DNA fragmentation (p<0.05), acrosomal pathology and flagella pathology 
(p<0.05). The detection of sperm head pathology was less sensitive. 

Conclusion. The decreases of testosterone level, changes of morphological parameters in spermogram are 
common syndromes of male infertility in conditions of contacting with pesticides. 

Keywords: endocrine status, spermatozoa, morphological changes, male infertility, agricultural fertilizers. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ  

КОАГУЛЯЦІЇ ЕПІДУРАЛЬНИХ СУДИН ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНИХ 
ВТРУЧАНЬ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА 

1КП «Рівненська обласна клінічна лікарня», Україна 
2ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Харків, Україна 

3Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна 
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У статті розглядається питання встановлення 
рівня біохімічних маркерів крові (глікопротеїни, хо-
дроїтинсульфати, загальний холестерол, β-ліпо-
протеїни, фракції глікозаміногліканів) у щурів за 
різних варіантів коагуляції епідуральних судин під 
час оперативних втручань на поперековому відділі 
хребта. Експеримент було проведено на 25 білих 
лабораторних щурах-самцях, вік тварин – 6 міся-
ців, маса тіла – 250 ± 30 г. Усім тваринам було про-
ведено лямінектомію на поперековому рівні, епіду-
ральна кровотеча моделювалася шляхом пошко-
дження сітки епідуральних судин ін’єкційною гол-
кою. В І-й групі (10 щурів) проведено електрокоагу-
ляцію судин епідурального простору в попереково-
му відділі хребта (діатермокоагулятор Martin, міні-
мальний режим біполярної коагуляції) у ІІ-й дослід-
ній групі (10 щурів) – проведено коагуляцію судин 
епідурального простору за допомогою радіочастот-
ної коагуляції (радіочастотний генератор – Elliquen-
ce Surgi-Max, режим – bipolar/coag). Контрольну 
групу тварин складали інтактні щури (n=5). У І групі 
щурів, яким під час оперативного втручання на 
поперековому відділі хребта було застосовано 
електрокоагуляцію судин епідурального простору, 
найбільш показовим маркером порушень катабо-
лізму колагену було збільшення наприкінці досліду 
вмісту гідроксироліну в 2 рази порівняно з показни-
ком у інтактних тварин, що зумовлено присутністю 
епідурального фіброзу. У ІІ групі щурів, яким було 
застосовано радіочастотну коагуляцію судин епіду-
рального простору, було встановлено збільшення 
наприкінці досліду вмісту гідроксироліну лише на 
35,2 %, що свідчить про відсутність суттєвих змін 
катаболізму колагену в організмі експерименталь-
них тварин. 

Ключові слова: щури, біохімічні маркери, по-
перековий відділ хребта, лазерна коагуляція, ра-
діочастотна абляція, епідуральний простір, судини. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилося в 
рамках науково-дослідної роботи «Дослідити  
структурно-метаболічні порушення у м’язовій та 
сполучній тканинах у хворих на дегенеративні за-
хворювання поперекового відділу хребта та вплив 
на них коморбідної патології», № держ. реєстрації 
0116U001085. 

Актуальність. Пошуку ефективних методів 
лікування ускладнень при оперативних втручаннях 
на хребті, зокрема, епідурального фіброзу, зали-
шається однією із важливих проблем сучасної спі-
нальної хірургії, що віддзеркалюється у сучасних 
дослідженнях [1, 2]. За даними Є.Г. Педаченко [3], 
післяопераційний компресійний перидуральний 
фіброз – це реактивний продуктивний запальний 
процес, який завжди виникає після проведення 
хірургічних маніпуляцій (зокрема, мікродискекто-
мії), проте технологія створення бар’єру навколо 
судинно-нервових утворень шляхом введення спе-
ціальних гелів є високоефективним методом його 
профілактики. Слід також відзначити, що в ортопе-
дичній практиці одним із ефективних терапевтич-
них методів є радіочастотна коагуляція, яка може 
бути застосована, наприклад, для лікування  
остеоми хребта [4, 5]. Проте з клінічної точки зору 
застосування електрокоагуляції судин може мати 
негативний вплив на тканини внаслідок високої 
температури, який полягає у відсутності контролю 
глибини коагуляції, а також у прилипанні коагуляту 
до робочої поверхні інструменту та відриві струпу 
від коагульованої поверхні [6]. Таким чином,  
пошук менш інвазійних, травматичних та більш 
ефективних методів коагуляції судин епідурально-
го простору під час оперативних втручань на попе-
рековому відділі хребта є актуальним напрямом 
досліджень. 

Мета дослідження – встановити рівень біохі-
мічних маркерів крові у щурів за різних варіантів 
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коагуляції епідуральних судин під час оперативних 
втручань на поперековому відділі хребта.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження 
проводились на базі ДУ «Інститут патології хребта 
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» 
у 2018 році. Експерименти на тваринах були вико-
нані на базі відділу експериментального моделю-
вання і трансплантології з експериментально-
біологічної клінікою із додержанням правил гуман-
ного відношення до експериментальних тварин та 
асептики згідно «Європейської конвенція про за-
хист хребетних тварин, що використовуються для 
дослідних та інших наукових цілей» (1987) та Зако-
ну України «Про захист тварин від жорстокого по-
водження» (2006).  

Експеримент було проведено на 25 білих лабо-
раторних щурах-самцях, вік тварин – 6 місяців, 
маса тіла – 250±30 г. Усім тваринам було проведе-
но лямінектомію на поперековому рівні, епідураль-
на кровотеча моделювалася шляхом пошкодження 
сітки епідуральних судин ін’єкційною голкою. В І-й 
групі (10 щурів) проведено електрокоагуляцію су-
дин епідурального простору в поперековому відділі 
хребта (діатермокоагулятор Martin, мінімальний 
режим біполярної коагуляції) у ІІ-й дослідній групі 
(10 щурів) – проведено коагуляцію судин епідура-
льного простору за допомогою радіочастотної коа-
гуляції (радіочастотний генератор – Elliquence 
Surgi-Max, режим – bipolar/coag). Контрольну групу 
тварин складали інтактні щури (n=5). В сироватці 
крові тварин на 30 та 45 добу після операції дослі-
джували наступні біохімічні показники: глікопротеї-
ни, ходроїтинсульфати, загальний холестерол, β-
ліпопротеїни, фракції глікозаміногліканів (ГАГ) – 
хондроїтин-6-, -4- і гепарансульфат [7–9].  

Статистичний аналіз даних був здійснений за 
допомогою програмних пакетів Microsoft Excel XP 
та Statsoft Statistica 6.0. Порівняння груп пацієнтів у 
динаміці проводилося за непараметричним крите-
рієм Вілкоксона із визначенням медіани (Ме) та 
процентілів (25% –75%) [10]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Біохімічні показники сироватки крові були змінені у 
більшому ступені в групі щурів І групи, яким прово-
дили електрокоагуляцію судин в епідуральному 
просторі. Середній показник вмісту глікопротеїнів 
був підвищений у І групі на 30 добу – на 17,3 %, на 
45 добу – на 7,9 % порівняно з показником у інтакт-
них тварин. На 45 добу дослідження вміст глікопро-
теїнів було вірогідно вище у І групі порівняно з 
ІІ групою. Показники хондроїтинсульфатів в обох 
групах тварин не відрізнялись від показника у інта-
ктних тварин та між собою на всіх термінах спосте-
реження, що, очевидно, зумовлено відсутністю 
пошкодження хрящової та кісткової тканини під час 

проведення експерименту. Вміст загального холес-
теролу і β-ліпопротеїнів також не мали вірогідних 
відмінностей в групах тварин між собою та порівня-
но з інтактними тваринами. Концентрація загаль-
них ГАГ у сироватці крові не відрізнялась у групах 
тварин, проте було встановлено перерозподіл їх 
фракційного складу із збільшенням ІІІ фракції 
(таблиця). 

Було встановлено, що у І групі тварин на 30 та 
45 добу ІІІ фракція ГАГ була збільшена на 46,2 % 
та 19,20 % відповідно порівняно з інтактними тва-
ринами. Це, очевидно, зумовлено пошкодженням 
судин епідурального простору під час електрокоа-
гуляції, адже в ІІІ фракції ГАГ міститься переважно 
гепарансульфат – компонент судинних стінок. У 
тварин ІІ групи вміст ІІІ фракції (гепарансульфату) 
не був підвищений порівняно з показником у інтакт-
них тварин, на 45 добу він вірогідно відрізнявся від 
показника у І групі та не виходив за межі показни-
ками в інтактній групі тварин. 

Вміст гідроксипроліну в крові щурів І групи був 
вище за щурів ІІ групи. Рівень гідроксипроліну в 
крові щурів І групи на 30 добу – на 80,6 %, на 
45 добу – удвічі; у ІІ групі на 30 добу – на 43,7 %, 
на 45 добу – на 35,2 % порівняно з показником у 
інтактних тварин. Така динаміка вмісту гідроксип-
роліну, очевидно, зумовлено більшої інтенсивністю 
катаболізму колагену в І групі тварин, де проводи-
ли електрокоагуляцію судин і, як наслідок, розви-
ток епідурального фіброзу. В групі ІІ, де застосову-
вали радіочастотну коагуляцію, рівень катаболізму 
колагенових структур міжхребцевих дисків був зна-
чно нижчий, що віддзеркалюється у більш низько-
му рівні гідроксипроліну в крові. 

Подібні дослідження проводились в експери-
менті на свинях, яким для зупинення кровотечі бу-
ло застосовано систему м’якої коагуляції з точки 
зору запобігання пошкодження тканин, включаючи 
пошкодження спинного мозку. Корисність м’якої 
коагуляції була показана з точки зору зупинення 
кровотечі з епідуральних судин та зменшення пош-
кодження м’яких тканин в порівнянні зі звичайним 
електричним приладом. Крім того, для оцінки поте-
нційного ризику пошкодження спинного мозку, біпо-
лярна м’яка коагуляція рекомендується для вико-
ристання в хірургії хребта [11, 12]. Також одним із 
методів коагуляції епідуральних вен в експеримен-
ті на вівцях під час ламінектомії використовували 
біполярні щипці, які обмежували термічне пошкод-
ження спинного мозку та колатеральних судин [13]. 
Попередньо біполярні щипці було експерименталь-
но застосовано на щурах, проте їх використання 
обмежувалось дією на тканини головного мозку, 
під час якої було підтверджено зниження ризиків 
пошкодження тканин [14]. 
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Висновки 
1. У І групі щурів, яким під час оперативного втру-

чання на поперековому відділі хребта було за-
стосовано електрокоагуляцію судин епідураль-
ного простору, найбільш показовим маркером 
порушень катаболізму колагену було збільшення 
наприкінці досліду вмісту гідроксироліну в 2 рази 
порівняно з показником у інтактних тварин, що 
зумовлено присутністю епідурального фіброзу. 

2. У ІІ групі щурів, яким під час оперативного втру-
чання на поперековому відділі хребта було за-

стосовано радіочастотну коагуляцію судин епіду-
рального простору, було встановлено збільшен-
ня наприкінці досліду вмісту гідроксироліну лише 
на 35,2 %, що свідчить про відсутність суттєвих 
змін катаболізму колагену в організмі експериме-
нтальних тварин. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується визначити гістологічні зміни у попереково-
му відділу хребта експериментальних щурів після 
застосування різних методів коагуляції судин епі-
дурального простору. 

Таблиця – Біохімічні маркери сироватки крові експериментальних щурів (Ме, 25%–75%) 

Показники 
Інтактні  
тварини, 

n=5 

І група 
Електрокоагуляція 

ІІ група 
Радіочастотна коагуляція 

30 добаn=5 45 доба 
n=5 

30 доба 
n=5 

45 доба 
n=5 

Глікопротеїни, г/л 1,27 
1,26 – 1,28 

1,49* 
1,45 – 1,50 

1,37* 
1,36 – 1,41 

1,50* 
1,47 – 1,59 

1,34*◊ 
1,28 – 1,35 

Хондроїтинсульфати, г/л 0,348 
0,345–0,377 

0,346 
0,340–0,352 

0,376 
0,356–0,390 

0,362 
0,345–0,387 

0,355 
0,340–0,368 

Холестерол, ммоль/л 2,20 
2,00 – 2,21 

2,00 
1,90 – 2,05 

2,10 
2,10 – 2,15 

2,10 
2,10 – 2,15 

2,15 
2,10 – 2,15 

β-ліпопротеїни, ум. од. 2,00 
1,70 – 2,20 

2,00 
1,95 – 2,10 

2,05 
2,00 – 2,10 

2,00 
1,90 – 2,10 

2,00 
1,95 – 2,00 

Загальні ГАГ, ум. од. 15,80 
15,30–17,30 

15,60 
15,40 – 16,00 

15,30 
14,20–15,50 

15,50 
14,90–15,70 

15,80 
15,10–16,40 

Хондроїтин-6-сульфат, 
ум.од. 

7,60 
7,30 – 7,70 

7,75 
7,70 – 7,80 

7,40 
7,10 – 7,55 

7,80 
7,70 – 8,20 

7,40 
7,20 – 8,05 

Хондроїтин-4-сульфат, 
ум.од. 

6,90 
6,60 – 7,20 

6,00 
5,72 – 6,33 

6,05 
6,00 – 6,17 

6,50 
5,75 – 6,50 

7,09 
6,65 – 7,50 

Гепарансульфат, ум. од. 1,30 
1,00 – 1,50 

1,90* 
1,87 – 1,93 

1,55* 
1,53 – 1,75 

1,40 
1,30 – 1,65 

1,26◊ 
1,20 – 1,40 

Гідроксипролін, мг/л 14,20 
14,00–15,80 

25,65* 
25,41 – 25,90 

28,50* 
28,45–29,80 

20,40* 
19,83–21,50 

19,20*◊ 
18,70–19,50 

Примітки: * – вірогідно за Вілкоксоном порівняно з показником у інтактних тварин; ◊ – вірогідно за Вілкоксоном 
порівняно з показником на 45 добу у І групі. 
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УДК 617.3: 616.721.6-57.084.1 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ КОАГУЛЯЦИИ  
ЭПИДУРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
НА ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
Пионтковский В. К., Радченко В. А., Морозенко Д. В. 
Резюме. В статье рассматривается вопрос установления уровня биохимических маркеров крови 

(гликопротеины, хондроитинсульфаты, общий холестерол, β-липопротеины, фракции гликозаминоглика-
нов) у крыс при различных вариантах коагуляции эпидуральных сосудов во время оперативных вмеша-
тельств на поясничном отделе позвоночника. Эксперимент был проведен на 25 белых лабораторных 
крысах-самцах, возраст животных – 6 месяцев, масса тела – 250±30 г. Всем животным было проведено 
ламинэктомия на поясничном уровне, эпидуральное кровотечение моделировалось путем повреждения 
сетки эпидуральных сосудов инъекционной иглой. В I-й группе (10 крыс) проведено электрокоагуляцию 
сосудов эпидурального пространства в поясничном отделе позвоночника (диатермокоагулятор Martin, 
минимальный режим биполярной коагуляции) во II-й опытной группе (10 крыс) – проведена коагуляцию 
сосудов эпидурального пространства с помощью радиочастотной коагуляции (радиочастотный генера-
тор – Elliquence Surgi-Max, режим – bipolar / coag). Контрольную группу животных составляли интактные 
крысы (n=5). В первой группе крыс, которым во время оперативного вмешательства на поясничном отде-
ле позвоночника была применена электрокоагуляция сосудов эпидурального пространства, наиболее 
показательным маркером нарушений катаболизма коллагена было увеличение в конце опыта содержа-
ния гидроксиролина в 2 раза по сравнению с показателем у интактных животных, обусловлено присутст-
вием эпидурального фиброза. Во второй группе крыс, которым была применена радиочастотная коагуля-
ция сосудов эпидурального пространства, было установлено увеличение в конце опыта содержания гид-
роксиролина только на 35,2 %, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений катаболиз-
ма коллагена в организме экспериментальных животных. 

Ключевые слова: крысы, биохимические маркеры, поясничный отдел позвоночника, лазерная коа-
гуляция, радиочастотная абляция, эпидуральное пространство, сосуды. 
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Comparative Estimation of Biochemical Blood Parameters  
of Experimental Rats after Various Variants of Epidural Vessels Coagulation  
during Surgical Interventions on the Lumbar Spine 
Piontkovsky V. K., Radchenko V. O., Morozenko D. V. 
Abstract. The article deals with the question of determining the level of biochemical markers of blood 

(glycoproteins, chondroitinsulfates, total cholesterol, β-lipoproteins and glycosaminoglycan fractions) in rats for 
various variants of coagulation of the epidural vessels during surgical interventions on the lumbar spine.  
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Material and methods. Experiment was carried out on 15 white laboratory male rats, aged 6 months with 
body weight of 250±30 g. All animals were given laminectomy at the lumbar level; the epidural bleeding was 
modeled by damaging the net of epidural vessels with an injection needle. In the 1st group (10 rats), we per-
formed the electrocoagulation of the vessels of the epidural space in the lumbar spine (Martin diathermic coagu-
lant, minimal mode of bipolar coagulation), in the 2nd experimental group (10 rats) we carried out the coagulation 
of the vessels of the epidural space using radio frequency coagulation (radiofrequency generator – Elliquence 
Surgi-Max, mode – bipolar / coag).  

Results and discussion. The control group of animals consisted of intact rats (n=5). The biochemical pa-
rameters of blood serum were changed to a greater extent in the group of rats of the 1st group, which carried out 
electrocoagulation of blood vessels in the epidural space. The average index of glycoprotein content was ele-
vated in the 1st group for 30 days by 17.3 %, and by 7.9 % for 45 days compared with the indicator in intact ani-
mals. After 45 days of study, the content of glycoproteins was significantly higher in the 1st group than in the 2nd 
group. Indicators of chondroitin sulfates did not differ from the indicator in intact animals in both groups of ani-
mals and among themselves in all terms of observation, which is apparently due to the absence of damage to 
cartilage and bone tissue during the experiment. The content of total cholesterol and β-lipoproteins also had no 
significant difference in animal groups among themselves and compared to intact animals. The concentration of 
general GAG in serum did not differ among animal groups; however, a redistribution of their fractional composi-
tion with an increase in the III fraction was established. It was found out that in the 1st group of animals at days 
30 and 45, the GAG fraction III was increased by 46.2 % and 19.20%, respectively, compared with intact ani-
mals. This, obviously, is due to damage to the vessels of the epidural space during electrocoagulation, because 
in the third fraction GAG contains predominantly heparan sulfate – a component of the vascular walls. In the 2nd 
group animals, the content of the III fraction (heparan sulfate) was not elevated compared to the indicator in 
intact animals, at 45 days it was significantly different from that in the 1st group and did not exceed the values in 
the intact group of animals. The content of hydroxyproline in the blood of the 1st group rats was higher than that 
of the 2nd group rats. The level of hydroxyproline in blood of the 1st group rats for 30 days was by 80.6 %, and 
for 45 days it increased twofold; in the 2nd group for 30 days it was by 43.7 %, for 45 days it increased by 35.2 % 
compared with the indicator in intact animals.  

Conclusion. This dynamics of the content of hydroxyproline, apparently, is due to a greater intensity of ca-
tabolism of collagen in the 1st group of animals, where vascular electrocoagulation was performed and, as a 
consequence, the development of epidural fibrosis. In the 2nd group where radiofrequency coagulation was 
used, the level of catabolism of collagen structures of the intervertebral discs was significantly lower, which was 
reflected in a lower level of hydroxyproline in the blood. 

Keywords: rats, biochemical markers, lumbar spine, laser coagulation, radiofrequency ablation, epidural 
space, blood vessels. 
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За допомогою методів анатомічного препару-
вання та морфометрії виявлена варіабельність та 
асиметрія зовнішньої будови деяких м’язів правої і 
лівої сідничних ділянок упродовж перинатального 
періода онтогенезу людини. З’ясовано, що великий 
сідничний м’яз у плодів 6 місяців здебільшого ром-
боподібної сплощеної та округло-овальної форми, 
у плодів 7 місяців – ромбоподібної та прямокутної 
форми, а починаючи з плодів 8 місяців він набуває 
переважно чотирикутної форми; середньому сідни-
чному та грушоподібному м’язам у перинатально-
му періоді онтогенезу, як правило, притаманна 
трикутна форма, а квадратному м’язу стегна – чо-
тирикутна форма. У плодів 6-8 місяців довжина і 
ширина правого великого сідничного м’яза перева-
жає над розмірами лівого великого сідничного м’я-
за. Наприкінці плодового періоду і у новонародже-
них спостерігається незначне переважання довжи-
ни правого великого сідничного м’яза над довжи-
ною лівого однойменного м’яза, в той час як лівий 
великий сідничний м’яз має дещо більшу ширину, 
ніж правий. 

Ключові слова: м’язи, сіднична ділянка, ана-
томічна мінливість, плід, новонароджений, людина. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослiдження є фрагментом 
планової комплексної мiжкафедральної теми ка-
федр анатомiї людини iмені М. Г. Туркевича i ка-
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.  

Актуальність. Вроджені відхилення від норми 
в розвитку опорно-рухового апарату привертають 
до себе все більшу увагу і зустрічаються в новона-
роджених з частотою від 0,3% до 12-13% [1]. Вади 
кістково-м’язової системи займають друге місце в 
структурі вроджених вад розвитку серед новона-
роджених і перше місце – у дітей грудного віку 

м. Чернівців [6]. Необхідність корекції вроджених і 
набутих деформацій контурів тіла різних локаліза-
цій, що виникають в результаті захворювань або 
травм чи їх наслідків, зростає як в усьому світі, так 
і в Україні. Активне впровадження естетичних опе-
рацій (підтяжка м’яких тканин ділянки сідниць і сте-
гон, дерматоліпектомія сідниць, ендопротезування 
сідниць із ліпофілінгом, позбавлення від розтяжок 
та інші контурні пластики) і реконструктивно-
відновних пластик дефектів промежини і крижово-
куприкової ділянки вимагає від пластичних хірургів 
всебічних знань будови і синтопії м’язів, міжфас-
ціальних клітковинних просторів, судин і нервів 
сідничної ділянки [7, 9].  

Сучасна клініка потребує точних відомостей 
про вікову анатомічну мінливість органів та систем 
людини. Вивчення анатомічних особливостей орга-
нів, зокрема м’язів, та їх варіантів топографії з пози-
цій макроскопічного погляду в сучасній анатомії 
вважається актуальним і перспективним, оскільки 
мікро- і ультрамікроскопічна анатомія не дає вичер-
пної відповіді і повністю не розкриває багатогран-
ність анатомічної мінливості [8]. У літературі трап-
ляються лише фрагментарні дані щодо анатоміч-
них особливостей м’язів сідничної ділянки у плодів 
людини [2, 3, 5, 10]. З огляду на теоретичну і прак-
тичну важливість об’єктивних фетальних та неона-
тальних анатомічних фактів щодо становлення зов-
нішньої форми та розмірів м’язів сідничної ділянки 
для перинатальної медицини вважаємо актуальним 
і пріоритетним проведення такого дослідження. 

Метою роботи було з’ясування вікової та інди-
відуальної анатомічної мінливості м’язів сідничної 
ділянки у плодів 6-10 місяців і новонароджених 
людини. 

Об’єкт і методи дослідження. Макроскопічне 
дослідження типової і варіантної анатомії м’язів 
сідничної ділянки проведено на 82 препаратах пло-
дів 6-10 місяців 186,0-375,0 мм тім’яно-куприкової 
довжини (ТКД) і 10 мертвонароджених людини без 
зовнішніх ознак анатомічних відхилень чи аномалій 
розвитку за допомогою анатомічного препарування 
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та морфометрії. Послідовність препарування стру-
ктур сідничної ділянки у плодів і новонароджених 
людини здійснювали за запропонованою нами ме-
тодикою [4]. Для дослідження використані препара-
ти плодів і мертвонароджених з колекції музею 
кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет». Дослідження окремих препаратів 
плодів масою 500,0 г і більше, а також мертвонаро-
джених проведено у Чернівецькій обласній комуна-
льній медичній установі «Патологоанатомічне бю-
ро» згідно договору про співпрацю. Дослідження 
виконані з дотриманням основних біоетичних поло-
жень Конвенції Ради Європи з прав людини та біо-
медицини (від 04.04.1997 р.), Гельсінської деклара-
ції Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення наукових медичних досліджень 
за участю людини (1964-2013 рр.), наказу МОЗ 
України № 690 від 23.09.2009 р. Комісією з питань 
біомедичної етики ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет» порушень мора-
льно-правових норм при проведенні наукового дос-
лідження не виявлено. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При проведенні дослідження нами виявлена варіа-
бельність та асиметрія зовнішньої форми деяких 
м’язів правої і лівої сідничних ділянок, як у плодів 
різних, так і однієї вікової групи. Великий сідничний 
м’яз формує рельєф сідничної ділянки. М’язові 
пучки великого сідничного м’яза прямують парале-
льно зверху вниз і латерально. Кількість і розміри 
м’язових пучків великого сідничного м’яза варіабе-
льні і залежать від розмірів і форми м’яза. Напря-
мок м’язових пучків обумовлює форму великого 
сідничного м’яза. Так, на початку перинатального 
періоду онтогенезу людини правий великий сіднич-
ний м’яз, як правило, ромбоподібної сплощеної 
форми (61,1%), рідше трикутної (27,8%) та видов-
жено-овальної (11,1%) форми. Лівому великому 
сідничного м’язу переважно властива округло-
овальна форма (44,5%), рідше – ромбоподібна 
(22,2%), трапецієподібна (22,2%) та прямокутна 
(11,1%) форми (рис. 1). Так, у плода 230,0 мм ТКД 
правий великий сідничний м’яз ромбоподібної 
сплощеної форми, а лівий однойменний м’яз – ова-
льної форми (рис. 2). 

У досліджених плодів 7 місяців ромбоподібна 
форма правого великого сідничного м’яза виявле-
на у 37,5% випадків, рідше спостерігаються його 
прямокутна (25%), овальна (16,7%), квадратна 
(12,5%) та трикутна (8,3%) форми. Нами виявлені 
такі різновиди форми лівого великого сідничного 
м’яза: прямокутна (33,3% випадків), видовжено-
овальна (25%), ромбоподібна (20,8%), трикутна 
(16,7%) і квадратна (4,2%) (рис. 3).  

Рис. 1. Різновиди форми великих сідничних м’язів  
у плодів 6 місяців (%) 

Примітки: А – правий великий сідничний м’яз; Б – лівий 
великий сідничний м’яз. 

Рис. 2. Сідничні ділянки плода 230,0 мм ТКД.  
Макропрепарат. Зб. 2,0х: 

1 – великий сідничний м’яз; 2 – сідничо-відхідникова 
ямка; 3 – відхідник; 4 – калитка 
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Зокрема, у плода 255,0 мм ТКД правий вели-
кий сідничний м’яз ромбоподібної форми, а лівий 
однойменний м’яз – прямокутної форми (рис. 4). 

У плодів 8 місяців переважно спостерігається 
випукла чотирикутна форма великих сідничних 
м’язів, або такі її різновиди як трапецієподібна, 
прямокутна і квадратна. Чотирикутна форма пра-
вого великого сідничного м’яза виявлена у 9 плодів 
8 місяців (47,4%), трапецієподібна – у 4 спостере-
женнях (21%), прямокутна – у 3 плодів (15,8%), 
квадратна – у 2 випадках (10,5%) і округло-овальна 
форма м’яза – в одного плода (5,3%). Лівому вели-
кому сідничному м’язу, як правило, притаманна 
чотирикутна форма (42,1% спостережень), рідше 
трапляються його трапецієподібна (26,4%), прямо-
кутна (10,5%), квадратна (10,5%) і видовжено-
овальна (10,5%) форми (рис. 5). Наприкінці плодо-
вого періоду онтогенезу великі сідничні м’язи, як 
правило, мають форму різностороннього чотирику-
тника або його видів: прямокутну, трапецієподібну і 
квадратну. Різновиди форми правого і лівого вели-
ких сідничних м’язів у плодів 9-10 місяців представ-
лені на рис. 6. 

У 7 із 10 досліджених новонароджених правий і 
лівий великі сідничні м’язи чотирикутної форми.  
У 2 випадках виявлена ромбоподібна і у одного 
новонародженого трапецієподібна форма правого 

Рис. 3. Різновиди форми великих сідничних м’язів у пло-
дів 7 місяців (%) 

Примітки: А – правий великий сідничний м’яз; Б – лівий 
великий сідничний м’яз. 

Рис. 4. Сідничні ділянки плода 255,0 мм ТКД.  
Макропрепарат. Зб. 1,8х: 

1 – великий сідничний м’яз; 2 – сідничо-відхідникова 
ямка; 3 – відхідник; 4 – калитка 

Рис. 5. Різновиди форми великих сідничних м’язів  
у 8-місячних плодів (%) 

Примітки: А – правий великий сідничний м’яз; Б – лі-
вий великий сідничний м’яз. 
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великого сідничного м’яза. У 3 спостереженнях 
лівому великому сідничному м’язу властива ромбо-
подібна форма (рис. 7). 

У плодів і новонароджених м’язові пучки квад-
ратного м’яза стегна розташовані горизонтально і 
зумовлюють його форму у вигляді вузької чотири-
кутної пластинки. Впродовж перинатального періо-
ду онтогенезу правому і лівому середнім сідничним 
та грушоподібним м’язам, як правило, притаманна 
трикутна форма. У поодиноких випадках нами ви-
явлено різновиди форми черевця грушоподібного 
м’яза, а саме у 5 випадках (плоди 215,0, 220,0, 24-
5,0, 315,0 і 340,0 мм ТКД) – конусоподібна форма 
правого грушоподібного м’яза, а в одному спосте-
реженні (плід 270,0 мм ТКД) – лівого однойменного 
м’яза; у плода 215,0 мм ТКД спостерігалася вере-
теноподібна форма правого грушоподібного м’яза. 
У плода 320,0 мм ТКД лівий грушоподібний м’яз 
розділений на 2 частини: верхню і нижню. Верхня 
частина грушоподібного м’яза, трикутної форми, 
починається від I-III крижових хребців, а його ниж-

ня частина, веретеноподібної форми, – від IV кри-
жового хребця. В одному випадку (плід 195,0 мм 
ТКД) лівий грушоподібний м’яз відсутній.  

Також упродовж перинатального періоду онто-
генезу людини нами визначена довжина і ширина 
правого і лівого сідничних м’язів (рис. 8).  

Встановлено, що у плодів 6-8 місяців довжина і 
ширина правого великого сідничного м’яза перева-
жає над розмірами лівого великого сідничного м’я-
за. Наприкінці плодового періоду і у новонародже-
них спостерігається незначне переважання довжи-
ни правого великого сідничного м’яза над довжи-
ною лівого однойменного м’яза, в той час як лівий 
великий сідничний м’яз має дещо більшу ширину, 
ніж правий. 

Висновки. Проведене дослідження доповнює 
сучасні уявлення про діапазон індивідуальних ко-
ливань, меж анатомічної норми і найбільш частих 
за спостереженням варіантів будови зовнішніх м’я-
зів тазового пояса у плодів і новонароджених лю-
дини.  

Рис. 6. Різновиди форми великих сідничних м’язів наприкінці плодового періоду людини (%) 

Примітки: А – правий великий сідничний м’яз; Б – лівий великий сідничний м’яз. 

Рис. 7. Різновиди форми великих сідничних м’язів у новонароджених (%) 

Примітки: А – правий великий сідничний м’яз; Б – лівий великий сідничний м’яз. 
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Упродовж перинатального періоду онтогенезу 
спостерігається варіабельність та асиметрія фор-
ми деяких м’язів правої і лівої сідничних ділянок, 
зокрема великий сідничний м’яз у плодів 6 місяців 
здебільшого ромбоподібної сплощеної та округло-
овальної форми, у плодів 7 місяців – ромбоподіб-
ної та прямокутної форми, а починаючи з плодів 8 
місяців він набуває переважно чотирикутної фор-
ми; середньому сідничному та грушоподібному 
м’язам у перинатальному періоді онтогенезу, як 
правило, притаманна трикутна форма, а квадрат-
ному м’язу стегна – чотирикутна форма.  

Впродовж перинатального періоду онтогенезу 
висота правого великого сідничного м’яза збільшу-
ється з 42,5±0,35 до 65,6±0,27 мм, а його ширина – з 
37,0±0,41 до 54,5±0,34 мм. Розміри лівого великого 
сідничного м’яза відповідно збільшуються з 40,0± 
±0,28 до 64,8±0,31 мм і з 34,0±0,36 до 55,3±0,29 мм. 

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведене дослідження щодо анатомічної мінливості 
зовнішньої групи м’язів тазового пояса засвідчує 
потребу подальшого з’ясування варіантної анато-
мії внутрішньої групи м’язів тазового пояса у плодів 
людини різних вікових груп. 

Рис. 8. Розміри великих сідничних м’язів у перинатальному періоді онтогенезу людини 

Примітка: * – рівень значущості між окремими показниками відносно попереднього місяця гестації (p<0,05). 
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УДК 611.738.14.013-053.1 
АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЫШЦ ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 
Хмара Т. В., Васильчишина А. В., Заморский И. И., Бирюк И. Г.,  
Сикирицкая Т. Б., Козарийчук Н. Я. 
Резюме. С помощью методов анатомического препарирования и морфометрии обнаружена вариа-

бельность и асимметрия внешнего строения некоторых мышц правой и левой ягодичных областей в те-
чение перинатального периода онтогенеза человека. Выяснено, что большая ягодичная мышца у плодов 
6 месяцев, в основном, ромбовидной уплощенной и округло-овальной формы, у плодов 7 месяцев – ром-
бовидной и прямоугольной формы, а начиная с плодов 8 месяцев она приобретает преимущественно 
четырехугольную форму; средней ягодичной и грушевидной мышцам в перинатальном периоде онтоге-
неза, как правило, присуща треугольная форма, а квадратной мышце бедра – четырехугольная форма. У 
плодов 6-8 месяцев длина и ширина правой большой ягодичной мышцы преобладает над размерами 
левой большой ягодичной мышцы. В конце плодного периода и у новорожденных наблюдается незначи-
тельное преобладание длины правой большой ягодичной мышцы над длиной левой одноименной мыш-
цы, в то время как левая большая ягодичная мышца имеет несколько большую ширину, чем правая. 

Ключевые слова: мышцы, ягодичная область, анатомическая изменчивость, плод, новорожденный, 
человек. 

 
UDC 611.738.14.013-053.1 
Anatomical Variability of Gluteal Region Muscles in the Perinatal Period of Human Ontogenesis 
Khmara Т. V., Vasylchyshyna A. V., Zamorskii I. I., Biryuk I. G.,  
Sykyrytska T. B., Kozariichuk N. Y. 
Abstract. The study of anatomical peculiarities of organs, in particular muscles, and their topographic vari-

ants from the standpoint of a macroscopic view is considered topical and perspective in modern anatomy, since 
micro- and ultramicroscopic anatomy does not provide an exhaustive answer and does not fully reveal the multi-
faceted nature of anatomical variability. 

The purpose of the study was to determine the age and individual anatomical variability of the gluteal region 
muscles in human 6-10-month-old fetuses and newborns. 

Material and methods. The macroscopic study of typical and variant anatomy of the gluteal region muscles 
involved 82 specimens of 6-10-month-old fetuses of 186.0-375.0 mm of crown-rump length (CRL) and 10 still-
borns without external signs of anatomical deviations or developmental abnormalities, examined by the means 
of anatomical preparation and morphometry. 

Results and discussion. At the beginning of the perinatal period of human ontogenesis gluteus maximus 
muscle usually has a rhomboid flattened form (61%), more rarely it is triangular and elongated-oval. The left 
gluteus maximus muscle typically has a round-oval shape (45%), rarer it can be rhomboid, trapezoid and rectan-
gular. In 7-month-old fetuses rhombus-shaped right gluteus maximus muscle was detected in 38% of cases, its 
rectangular, oval, square and triangular forms were more rarely observed. The left gluteus maximus muscle is 
often rectangular in shape (33%), rarely it can be elongated-oval, rhomboid, triangular and square. In 8-month-
old fetuses, there is predominantly a convex quadrangular shape of the gluteus maximus muscles, or such va-
rieties of it as trapezoid, rectangular and square. At the end of the fetal period of ontogenesis, the gluteus maxi-
mus muscles tend to have the shape of a scalene quadrilateral or its types: rectangular, trapezoid, and square. 



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 89  

In 7 out of 10 researched newborns, the right and left gluteus maximus muscles were quadrilateral in shape; 
their rhomboid and trapezoid forms were rarer. The gluteus medius and piriform muscles tend to have a triangu-
lar shape. In rare cases, the piriform muscle was conical and spindle-shaped. The left piriform muscle is divided 
into the superior and inferior portions in the fetus of 320.0 mm of CRL. The left piriform muscle is absent in the 
fetus of 195.0 mm of CRL. 

The length and width of the right gluteus maximus muscle prevails over the size of the left gluteus maximus 
muscle in 6-8-month-old fetuses. At the end of the fetal period and, a slight predominance in the length of the 
right gluteus maximus muscle over the length of the left gluteus maximus muscle is also detected in the new-
borns, while the left gluteus maximus muscle is slightly wider than the right one. 

Conclusions. During the perinatal period of ontogenesis, the variability and asymmetry of the shape of some 
muscles of the right and left gluteal regions are observed. In particular, the gluteus maximus muscle in 6-month-
old fetuses is mostly rhomboid, flattened and round-oval in shape, in 7-month-old fetuses it is rhomboid and 
rectangular in shape, and starting from the 8th month it predominantly acquires a quadrangular shape; the glu-
teus medius and piriform muscles tend to have a triangular shape, and the quadratus femoris muscle is usually 
quadrangular in the perinatal period of ontogenesis. 

During the perinatal period of ontogenesis, the height of the right gluteus maximus muscle increases from 
42.5±0.35 to 65.6±0.27 mm, and its width increases from 37.0±0.41 to 54.5±0.34 mm. The size of the left glu-
teus maximus muscle increases from 40.0±0.28 to 64.8±0.31 mm, and from 34.0±0.36 to 55.3±0.29 mm, re-
spectively. 

Keywords: muscles, gluteal region, anatomical variability, fetus, newborn, human. 
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ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ  
МОРФОГЕНЕЗУ СЕРЦЯ ЗА УМОВ ЕКСПОЗИЦІЇ АЦЕТАТОМ СВИНЦЮ 

НА ПРЕНАТАЛЬНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ У ЩУРІВ 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України»,  
Дніпро, Україна 
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У статті розглядаються питання про пригнічен-
ня метаболізму та порушення морфогенезу серця 
за експозиції ацетату свинцю, а також представле-
ні результати поєднання гістологічних, імуногісто-
логічних та морфометричних досліджень, які прис-
вячені пренатальному розвитку серця, змін морфо-
генезу за експозиції ацетату свинцю та потенційної 
цитопротекторної дії лікопіну та інуліну. Результати 
морфометричних досліджень засвідчили зменшен-
ня площі ядер кардіоміоцитів у тварин, яким вводи-
ли ацетат свинцю. Результати кількісних вимірю-
вань показали цитопротекторний і відновний ефект 
при введенні лікопіну і інуліну. Встановлено віднов-
лення морфогенезу правого шлуночка під дією 
лікопіну, але у більшій мірі цитопротекторний 
вплив встановлено щодо інуліну. Імуногістохімічне 
дослідження виявило пригнічення експресії α-SMA, 
MMP-9 і VEGF у міокарді у терміни 14-18 доби пре-
натального розвитку, що є проявом структурно-
функціонального пошкодження кардіоміоцитів. 

Ключові слова: ембріогенез, кардіогенез, екс-
перимент, ацетат свинцю, інулін, лікопін. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано згідно 
теми кафедральної наукової роботи кафедри ана-
томії людини Державного Закладу «Дніпропет-
ровської медичної академії Міністерства охорони 
здоров’я України», «Морфогенез органів та систем 
організму людини та експериментальних тварин в 
онтогенезі в нормі та під впливом зовнішніх чинни-
ків», № державної реєстрації 01170006976.  

Актуальність. Морфогенезу серця присвячено 
ряд публікацій, які детально описують особливості 
фізіологічного розвитку. Значний інтерес представ-
ляють публікації, які присвячені впливу різних ци-
тотоксичних сполук на ембріональний розвиток 
[11]. Негативно позначається на розвитку серцево-
судинної системи інтоксикація сполуками свинцю. 
Свинець, крім гострої токсичної дії, накопичується 
у серці [1, 2, 14] і, викликаючи патобіохімічні проце-

си, спричинює порушення розвитку [12]. Зміни су-
дин серця та ішемію міокарду при дії ацетату свин-
цю описано у окремих статтях [1, 4, 14]. Такі мето-
ди дослідження у експериментальній ембріології, 
як електронна мікроскопія та імуногістохімія, дозво-
ляють отримати багато нових даних про цитологіч-
ні та морфофункціональні закономірності морфоге-
незу серця. Так, у статті [7] показано, що кардіоміо-
цити на ранніх стадіях пренатального розвитку 
експресують α-SMA, а далі відбувається зміна син-
тезу специфічних білків цитоскелету.  

Сполуки з антиоксидантною дією розглядають 
як потенційні протекторні засоби, і засоби корекції 
токсичного впливу сполук свинцю. Разом з тим, 
структурні основи пошкодження міокарду в ранньо-
му онтогенезі при інтоксикації сполуками свинцю та 
молекулярно-біологічна оцінка змін потребують 
подальшого вивчення. Незважаючи на наявність 
експериментальних даних щодо хронічної та гост-
рої інтоксикації свинцем у літературі відмічено де-
фіцит морфологічних даних щодо впливу свинцю 
під час раннього морфогенезу серця та корекції 
токсичного впливу сполук свинцю. [8, 13]  

Мета роботи – встановити зміни морфогенезу 
серця на пренатальному етапі за експозиції ацета-
ту свинцю та лікопіну і інуліну у щурів. 

Матеріал та методи дослідження. Експери-
менти проведені на щурах лінії Wistar, 38 самках 
(маса тіла 200-220 г). Тварин утримували за стан-
дартних умов віварію ДЗ «ДМА МОЗ України»:  
температура повітря 22±2°С, вологість повітря 
55±15%, 12-годинний світлий/темний цикл, вільний 
доступ до води та їжі. Інтактним вагітним самкам 
внутрішньошлунково вводили дистильовану воду із 
розрахунку 50 мг/кг маси тіла щура на добу (через 
зонд один раз на добу щоденно протягом всього 
терміну вагітності) (група 1). Іншим вагітним сам-
кам аналогічно вводили 2,5%-ний розчин ацетату 
свинцю (група 2). Окремі групи склали тварини, 
яким вводили ацетат свинцю та лікопін (група 3) і 
ацетат свинцю та інулін (група 4). Водні розчини 
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лікопіну (Hubei Pharmaceutical) і інуліну вводили 
аналогічним способом із розрахунку 500мг/кг маси 
тіла щура на добу.  

Утримання тварин та експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської конве-
нції про захист хребетних тварин, які використову-
ються 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 кон-
гресом з біоетики (Київ, 2013). 

На 14, 16 і 18 добу вагітності (Е14, Е16, Е18) 
тварин виводили з експерименту за допомогою 
ефірного наркозу, видаляли ембріонів, з грудної 
клітки виділяли серце. Зразки серця фіксували у 
10%-му розчині формаліну (на PBS, тривалість 
фіксації 24 год). Після фіксації зразки промивали у 
проточній воді для видалення формаліну. Після 
промивки матеріал зневоднювали у висхідних кон-
центраціях етанолу (70, 80, 90, 96%), хлороформі і 
заливали у парафін.  

Парафінові зрізи товщиною 5 мкм поміщали на 
скельця з адгезивним покриттям SuperFrost Plus та 
піддавали нагріванню на водяній бані протягом 
20 хвилин у 0,01М цитратному буфері (рН 6,0) за 
температури 98-101°С для демаскування антиге-
нів. Активність ендогенної пероксидази пригнічува-
ли 3% розчином перекису водню, після чого проми-
вали зрізи у 0,01М розчині фосфатно-сольового 
буфера і наносили блокуючу сироватку для переш-
коджання неспецифічному зв’язуванню реагентів з 
тканинними компонентами. Інкубацію з первинни-
ми антитілами (α-SMA, VEGF, ММР-9) проводили у 
вологій камері термостату за температури 37 °С у 
відповідності до інструкцій фірми-виробника, після 
чого надлишок антитіл відмивали за допомогою 
фосфатного буфера. Інкубацію зрізів із вторинни-
ми антитілами, міченими біотином, проводили за 
кімнатної температури протягом 20 хвилин, після 
чого зрізи повторно промивали у буфері. Візуаліза-
цію імуногістохімічної реакції проводили з викорис-
танням системи детекції LSAB (Labelled Streptavid-
in-Biotin) і хромогену діамінобензидину (DAB), після 
чого зрізи додатково забарвлювали гематоксилі-
ном Майера [5]. Окремі зрізи з кожного дослідного 
зразка додатково забарвлювали гематоксиліном та 
еозином для визначення топографії камер серця. 

Мікропрепарати вивчали за допомогою світло-
вого мікроскопа Leica CM E (Leica Microsystems, 
Німеччина) при збільшеннях ×40, ×100, ×400, 
×1000, і фотографували цифровою фотокамерою 
Olympus BX 51 (Японія). Для оцінки імуногістохіміч-
ної реакції вибирали чотири тест-зони (збільшення 
×400), у яких підраховували відсоток клітин з пози-

тивним імунозабарвленням. Кожній тест-зоні у дос-
ліджуваному зразку призначали значення у балах, 
від 0 до 4. Значення балів наступне: 0 – негативна 
реакція; 1 – число клітин із позитивним забарвлен-
ням менше 5%; 2 – число клітин із позитивним за-
барвленням від 5 до 50%; 3 – число клітин із пози-
тивним забарвленням більше 50%, але слабкою 
реакцією; 4 – число клітин із позитивним забарв-
ленням більше 50% з вираженою реакцією до ан-
тигена (досліджуваного білка). Морфометрію серця 
проводили з використанням програмного забезпе-
чення CarlZeiss (AxioVision SE64 Rel.4.9.1) при 
збільшенні ×400. 

Статистичну оцінку проводили з використан-
ням непараметричних методів. Критерій Колмого-
рова-Смірнова використовували для визначення 
нормальності розподілу вибірок даних. Міжгрупову 
різницю визначали за непараметричним критерієм 
Крускала-Уоліса. Результати морфометричного 
дослідження наведено у вигляді медіани і квар-
тельних інтервалів [Q1-Q3]. Вибірки даних аналізу-
вали з використанням програмного забезпечення 
Origin Lab version 8.0.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
У ембріонів терміном Е14, Е16 і Е18 пренатального 
розвитку при макроскопічному дослідженні не ви-
явлено явних ознак структурних змін анатомічних 
утворень грудної клітки, серце і легені звичної то-
пографії. При мікроскопічному дослідженні виявле-
но сформовані камери серця, клапани серця, суди-
ни міокарду і магістральні судини серця (аорта, 
легеневий стовбур, верхня і нижня порожнисті ве-
ни). На рисунку 1 показано мікрофотографії пе-
редсердь і шлуночків серця (ембріони Е16), які 
забарвлені гематоксиліном та еозином, та у яких 
проведено імуногістохімічне виявлення α-SMA, 
ММР-9 і VEGF. Загальними проявами порушеного 
морфогенезу серця на Е14-Е18 добу розвитку за 
експозиції ацетату свинцю були зменшення щіль-
ності кардіоміоцитів у міокарді, зменшення розмірів 
ядер кардіоміоцитів, збільшення інтерстиційного 
простору у корковому (зовнішньому) шарі і проміж-
ків у трабекулярному (внутрішньому) шарі міокар-
ду, зменшення щільності і кровонаповнення крово-
носних мікросудин.  

Встановлено різке зменшення експресії α-SMA 
за експозиції ацетату свинцю. Слабке позитивне 
імунозабарвлення реєстрували лише у цитоплазмі 
окремих клітин судин міокарду проти позитивної 
реакції у судинах серця контрольної групи і окре-
мих клітинах зовнішнього контуру міокарду. У гру-
пах з лікопіном та інуліном змін експресії α-SMA 
щодо групи з експозицією тільки ацетату свинцю 
не виявлено. Реакція була слабка, лише на рівні 
окремих клітин у стінці судин.  
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Експресію ММР-9 у контрольній групі виявлено 
у слабкому імунозабарвленні кардіоміоцитів шлу-
ночків і передсердя. Відмічено тенденцію до росту 
експресії ММР-9 на 18 добу розвитку За експозиції 
ацетату свинцю встановлено вірогідне зменшення 
рівня ММР-9 на 18 добу, тоді як введення лікопіну і 
інуліну позначилось у збільшенні імунопозитивної 
реакції у всі терміни експерименту. Досліджувані 
засоби викликали активацію синтезу ММР-9, що 
може бути реакцією на репаративні зміни, які поєд-
нані з реорганізаційними змінами у міокарді. 

Виявлено помірну експресію VEGF у контроль-
ній групі, тенденцію до росту синтезу на 18 добу. 
Експресію виявлено у клітинах ендокарду шлуноч-
ків і передсердь, дрібних судинах міокарду і магіст-
ральних судинах, таких як аорта. У групі з експози-
цією ацетату свинцю ступінь імунозабарвлення не 
відрізнялась від контролю на 14 добу, але була 
знижена у ембріонів Е16 і Е18. Збільшення експре-
сії VEGF встановлено за введення інуліну; дія ліко-
піну не позначилася на рівні VEGF. 

Рисунок 2 показує кількісну інтерпретацію ре-
зультатів імуногістохімічних досліджень. Найбільш 
значущим відновлення було у групі 4.  

Результати морфометричних досліджень засві-
дчили зменшення площі ядер кардіоміоцитів у гру-
пах, яким вводили ацетат свинцю. На рисунку 3 
показано статистично значуще зменшення оціню-
ваного показника у групах 2 і 3, а у групі 4 - у пра-
вому і лівому передсерді. У правому шлуночку у 
групах 3 і 4 відмічено вірогідне збільшення площі 
ядер. У лівому шлуночку статистично значущої 
різниці між дослідними групами і контрольною не 
встановлено. Результати кількісних вимірювань 
показали цитопротекторний і відновний ефект при 
введенні лікопіну і інуліну. З літературних джерел 
відомо, що застосування засобів з антиоксидант-
ною дією дозволяє пригнітити кардіотоксичну дію 
ацетату свинцю, зменшити пероксидацію, підтри-
мати активність ряду ферментів (глутатіон редук-
тази, супероксиддисмутази та ін), запобігає пошко-
дженню судин, розвитку фіброзу [4].  

У попередніх дослідженнях [3] на ультраструк-
турному рівні нами виявлено ушкодження кардіомі-
оцитів, а саме порушення комплексу міофібрил, 
набряк цитоплазми і фрагментацію мітохондрій. 
Таким чином, ми можемо зробити висновок про 
пригнічення метаболізму та порушення морфоге-

Рис. 1. Результати гістологічного дослідження та імуногістохімічного виявлення α-SMA, ММР-9 і 
VEGF у серці ембріонів на 16 добу пренатального розвитку. Відзначається зменшення експресії 
α-SMA, ММР-9 і VEGF при експозиції ацетату свинця, збільшення експресії при ММР-9 у групах з 

лікопіном і інуліном, збільшення експресії VEGF у групі з інуліном. Шкала 50 мкм 
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Рис. 2. Результати кількісної оцінки 
імуногістохімічного дослідження 

серця ембріонів на 14, 16 і 18 добу 
пренатального розвитку 

Примітки: * - вірогідно щодо гру-
пи 1; ** - вірогідно щодо групи 2. 

Рис. 3. Результати морфометричного дослідження змін середньої площі 
ядра кардіоміоцитів (мкм2) 

Примітки: * - вірогідно щодо групи 1; ** - вірогідно щодо групи 2. 

незу серця за експозиції ацетату 
свинцю. Структурні зміни ембріонів 
на стадії Е16 у власних досліджен-
нях полягали у затримці розвитку 
міокарду, що виражалось у меншій 
щільності кардіоміоцитів у шлуноч-
ках і передсердях, появі осередків 
порожнього інтерстиційнного прос-
тору, що може бути свідченням 
набряку. Проведені іншими вчени-
ми дослідження засвідчили збіль-
шення експресії MMP-9 у головно-
му мозку у ранньому постнатально-
му розвитку [9], а застосування 
інгібіторів ензиму зменшувало про-
никність свинцю через гематоенце-
фалічний бар’єр [10]. Дані проведе-
них досліджень свідчать про зв'я-
зок ступеня проникнення свинцю 
через гістогематичні бар’єри у тка-
нини та рівнем експресії ММР-9, 
тобто із збільшенням експресії ен-
зимів міжклітинного простору, зме-
ншується бар’єрна функція мікросу-
дин і зростає проникність свинцю 
та його цитотоксична дія. За всіма 
застосованими нами маркерами (α-
SMA, ММР-9 і VEGF) виявлено по-
рушення морфогенезу серця, стру-
ктурно-метаболічні зміни. Дія ліко-
піну та інуліну позначилась на роз-
витку міокарду. Вибір лікопіну в 
якості коректора при моделюванні 
хронічної свинцевої інтоксикації 
зумовлений його здатністю пригні-
чувати оксидативний стрес, а вибір 
інуліну пояснюється даними, що 
свідчать про його здатність адсор-
бувати і посилювати виведення 
свинцю з організму [6]. Лікопін з 
вітаміном Е зменшував токсичний 
вплив свинцю на біохімічні показни-
ки крові [25]. Щодо результатів на-
ших досліджень встановлено відно-
влення морфогенезу правого шлу-
ночка під дією лікопіну, але у біль-
шій мірі цитопротекторний вплив 
встановлено щодо інуліну. Потріб-
но відмітити, що рівень синтезу 
ММР-9 і VEGF також був значно 
більшим саме за введення інуліну, 
ніж у контролі та в основній групі 
експерименту, що дозволяє припу-
стити активацію компенсаторних та 
відновних процесів. Результати 
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досліджень показали нові дані щодо порушень 
морфогенезу серця на пренатальному етапі розви-
тку при інтоксикації сполуками свинцю. 

Висновки 
1. Ацетат свинцю пригнічує морфогенез серця в 

пренатальному періоді, що на морфологічному 
рівні полягає у затримці розвитку та пошкоджен-
ні міокарду правого і лівого передсердь і правого 
шлуночка. 

2. Імуногістохімічне дослідження виявило пригні-
чення експресії α-SMA, MMP-9 і VEGF у міокарді 

у терміни 14-18 доби пренатального розвитку, 
що є проявом структурно-функціонального пош-
кодження кардіоміоцитів. 
Застосування лікопіну і інуліну у період вагітно-

сті щурів сприяло відновленню лівого передсердя і 
правого шлуночка.  

Перспективи подальших досліджень. Про-
вести порівняльну характеристику морфогенезу 
серця щурів на пренатальному та постнатальному 
етапах розвитку під впливом ацетату свинцю та за 
умов корекції. 
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УДК 611.1/12;611.127;611.08;611.013 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ 
МОРФОГЕНЕЗА СЕРДЦА ПРИ УСЛОВИИ ЭКСПОЗИЦИИ АЦЕТАТОМ СВИНЦА  
НА ПРЕНАТАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ У КРЫС 
Шевченко И. В.  
Резюме. В статье рассматриваются вопросы об угнетении метаболизма и нарушения морфогенеза 

сердца при экспозиции ацетата свинца, а также представлены результаты сочетания гистологических, 
имуногистологических и морфометрических исследований, посвященных пренатальному развитию  
сердца, изменений морфогенеза при экспозиции ацетата свинца и потенциального цитопротективного 
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действия ликопина и инулина. Результаты морфометрических исследований показали уменьшение пло-
щади ядер кардиомиоцитов в группах животных, которым вводили ацетат свинца. Результаты количест-
венных измерений показали цитопротекторный и восстановительный процесс при введении ликопина и 
инулина. Установлено восстановление морфогенеза правого желудочка под действием ликопина, но в 
большей степени цитопротекторное влияние установлено относительно инулина. Иммуногистохимиче-
ское исследование выявило угнетение экспрессии α-SMA, MMP-9 и VEGF в миокарде в сроки 14-18 суток 
пренатального развития, что является проявлением структурно-функционального повреждения кардио-
миоцитов. 

Ключевые слова: эмбриогенез, кардиогенез, эксперимент, ацетат свинца, инулин, ликопин. 
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Immunohistochemical Study of Heart Morphogenesis Disorders in Rats  
in Terms of Lead Acetate Exposure at the Prenatal Stage of their Development  
Shevchenko I. V. 
Abstract. There are several publications dedicated to the heart morphogenesis, the articles describing the 

influence of various cytotoxic compounds on embryonic development are also of considerable interest. Negative 
effects of intoxication with lead compounds on the development of the cardiovascular system are well-known. In 
addition to acute toxic effects, lead accumulates in the heart and, causing pathobiochemical processes, pro-
vokes a developmental disorder. The emergence of new and modern methods of research in experimental em-
bryology, such as electronic microscopy and immunohistochemistry, allows us to obtain new data on the cyto-
logical and morphofunctional patterns of cardiac morphogenesis. 

The purpose of the study was to analyze the issues of rat morphogenesis disorders under the influence of 
lead acetate on prenatal development and under conditions of correction of lycopene and inulin.  

Material and methods. Experiments were performed on Wistar rats, females (average weight 200-220 g). 
Animals kept the vivarium in the standard conditions: air temperature 22 ± 2° С, humidity 55 ± 15%, 12-hour 
light / dark cycle, free access to water and food. Intact pregnant females were given distilled water (group 1). 
Group 2 pregnant females were administered 2.5 g% solution of lead acetate intragastrically at a rate of 50 mg / kg 
of body weight per day (via a probe once daily for the entire duration of pregnancy). A separate group consisted 
of animals administered lead acetate and lycopene (group 3) and inulin (group 4). Aqueous solutions of lyco-
pene (Hubei Pharmaceutical) and inulin were injected in a similar manner at a rate of 500 mg / kg of body 
weight per day. 

Results and discussion. The results of the studies showed new data on cardiac morphogenesis disorders on 
prenatal development with intoxication with lead compounds, a new approach to the study of normal and patho-
logical development of the heart. The results of morphometric studies indicated a reduction in the area of nuclei 
of cardiomyocytes in groups administered lead acetate. 

Lead acetate suppresses cardiac morphogenesis in the prenatal period, which at the morphological level 
delays development and damage to the right and left atrium myocardium and right ventricle. The general mani-
festation of disturbed cardiac morphogenesis on E14-E18 was the reduction in cardiac myocardial density in the 
myocardium, decreasing the size of the nuclei of cardiomyocytes, increasing the interstitial space in the cortical 
(outer) layer and the intervals in the trabecular (internal) layer of the myocardium, decreasing the density and 
blood filling. 

Structural changes in embryos of stage E16 were delayed myocardial development, which affected the 
lower density of cardiomyocytes in the ventricles and atriums, the appearance of focal cells of the empty intersti-
tial space, which may be evidence of edema. For all markers used (α-SMA, MMP-9 and VEGF), there was a 
finding of cardiac morphogenesis, structural and metabolic changes. 

Conclusion. The immunohistochemical study revealed suppression of expression of α-SMA, MMP-9 and 
VEGF in the myocardium within terms of 14, 16, 18 days of prenatal development, which is the manifestation of 
structural and functional damage to cardiomyocytes. The use of lycopene and inulin during the pregnancy of 
rats contributed to the restoration of the left atrium and right ventricle. 

Keywords: embryogenesis, cardiogenesis, experiment, lead acetate, inulin, lycopene. 
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Было показано увеличение риска инфаркта 
миокарда и инсульта у пациентов с эпилепсией.  

Цель исследования – выявить кардиальные 
нарушения на ранних стадиях у больных эпилепси-
ей и оценить влияние противоэпилептического 
лечения на сердечно-сосудистую систему. 

Под наблюдением находились 50 больных с 
эпилепсией без сердечно-сосудистой патологии (1-
я группа) и 56 больных с эпилепсией и сердечно-
сосудистой патологией (2-я группа). Все пациенты 
прошли общеклиническое, неврологическое обсле-
дование, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ сонных артерий, ЭЭГ, 
ВСР. 

Количество пациентов, у которых частота сер-
дечных сокращений была меньше 65 уд/мин было 
достоверно больше среди пациентов, принимаю-
щих карбамазепин по сравнению с другими анти-
эпилептическими препаратами в обеих группах 
(p<0,05). 

Было выявлено, что длительность интервала 
QT была в среднем достоверно выше у пациентов 
2-й группы, принимающих вальпроаты и карбама-
зепин при сравнении с пациентами 1-й группы, 
получающих вышеупомянутые антиэпилептиче-
ские препараты (р < 0,02). 

Отмечена достоверно большая длительность 
интервала PQ у пациентов второй группы, полу-
чающих препараты карбамазепина, по сравнению 
с первой группой (р<0,02). 

Среди пациентов 2-й группы фракция выброса 
левого желудочка была достоверно ниже у паци-

ентов, принимающих вальпроаты в сравнении с 
другими антиэпилептическими препаратами 
(p<0,05) 

Было выявлено, что толщина комплекса инти-
ма-медиа достоверно больше у пациентов обеих 
групп, принимающих вальпроаты по сравнению с 
пациентами принимающими ламотриджин, леве-
тирацетам (р<0,001) и карбамазепин (р<0,05).  

У пациентов с эпилепсией необходимо прово-
дить ЭКГ до и после начала применения антиэпи-
лептических препаратов блокаторов каналов из-за 
риска развития аритмий. Необходимо учитывать 
возможность отрицательного инотропного дейст-
вия вальпроатов у пациентов с патологией сердеч-
но-сосудистой системы. Препараты вальпроевой 
кислоты могут увеличивать риск атерогенеза, спо-
собствуя увеличению толщины комплекса интима-
медиа. 

Ключевые слова: эпилепсия, ЭКГ, УЗИ, кар-
диальные нарушения. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Статья является частью НДР 
«Патогенетичні та саногенетичні механізми в 
діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з боль-
овими та іншими пароксизмальними порушеннями 
при ураженнях периферійної та центральної 
нервової системи», № гос. регистрации 
0108U003078. 

Актуальность. Эпидемиологические исследо-
вания показали, что риск развития инфаркта  
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миокарда и инсульта (как ишемического, так и ге-
моррагического) у пациентов с эпилепсией выше, 
чем у лиц, не страдающих эпилепсией. Cleary и 
соавт. выявили, что пациенты, у которых эпилепти-
ческие припадки развиваются после 60 лет, имеют 
повышенный риск развития инсульта [1, 7, 10].  

В другом исследовании представлены данные 
об увеличении риска развития инсульта у молодых 
пациентов с эпилепсией, что, по мнению авторов, 
связано как с длительным течением эпилепсии 
(припадки с детства), так и с длительным приемом 
антиэпилептических препаратов (АЭП). Было пока-
зано, что карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал 
и вальпроевая кислота способны негативно воз-
действовать на факторы риска кардиоваскулярных 
и цереброваскулярных заболеваний [2, 12]. 

Причиной повышения риска кардиоваскуляр-
ной и цереброваскулярной патологии у пациентов 
с эпилепсией считают дислипидемию, увеличение 
толщины комплекса интима медиа, повышение 
уровня маркеров системного воспаления и окси-
дантного стресса, гомоцистеина а также высокий 
уровень С-реактивного протеина в плазме крови, 
что повышает активность свертывающей системы 
крови и риск развития атеросклероза. Вышеопи-
санные изменения по данным авторов коррелиру-
ют с длительностью приема и дозой принимаемых 
АЭП (карбамазепин, вальпроаты, фенобарбитал). 
Однако карбамазепин и вальпроевая кислота оста-
ются наиболее часто применяемыми АЭП в боль-
шинстве стран мира ввиду своей эффективности и 
доступности [3, 4, 5]. 

Было проведено несколько исследований по 
изучению факторов риска сосудистых заболеваний 
у пациентов с эпилепсией. Однако не было иссле-
довано влияние АЭП на пациентов с установлен-
ными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 
также не разработано методов выявления заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы на доклини-
ческой стадии у пациентов с эпилепсией.  

Целью работы стало изучение изменений 
параметров ЭКГ, а также их корреляции с нейро-
физиологическими, ультразвуковыми показателя-
ми у пациентов с эпилепсией и кардиоваскулярной 
патологией в сравнении с пациентами с эпилепси-
ей без кардиоваскулярной патологии с целью вы-
явления кардиальных нарушений на ранней ста-
дии у пациентов с эпилепсией, влияния антиэпи-
лептической терапии на функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находились 50 пациентов, 
страдающих эпилепсией без кардиоваскулярной 
патологии (КВП) в возрасте 18-40 лет – первая 
группа и 56 пациентов, страдающих эпилепсией и 

КВП в возрасте 38-65 лет – вторая группа. Количе-
ство пациентов обоих полов было сопоставимо в 
каждой группе. Длительность заболевания состав-
ляла в среднем 9,7 ± 0,58 года в первой группе и 
15,3 ± 0,72 года во второй группе. Длительность 
приема АЭП составляла в среднем 7,2 ± 0,95 года в 
первой группе и 11,32 ± 0,86 года во второй группе. 

Всем обследованным проводилось клинико-
неврологическое обследование, стандартное элек-
трокардиографическое исследование (ЭКГ), ульт-
развуковое исследование (ЭХО-КГ, УЗДГ сонных 
артерий), электроэнцефалографическое исследо-
вание (ЭЭГ), вариабельность сердечного ритма 
(ВСР). 

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. 

Полученные данные статистически обрабаты-
вались в приложении MS Excel и программе 
Statistica 6,0. Достоверность отличий устанавлива-
ли с помощью вычисления t-критерия Стьюдента, 
степень корреляционой связи – с помощью коэф-
фициента Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Среди пациентов первой группы симптоматиче-
ская эпилепсия (СЭ) отмечена у 38 (68%) пациен-
тов, криптогенная – у 18 (32%) больных. Причиной 
развития СЭ являлись: последствия черепно-
мозговой травмы (ЧМТ) – у 14 (37%) обследован-
ных, последствия нейроинфекций у 12 (31%) паци-
ентов, аномалии сосудов головного мозга 3 (8%) 
пациента, резидуально-органическая патология 
головного мозга 6 (16%), гиппокампальный скле-
роз – у 2 (5%) пациентов, фокальная кортикальная 
дисплазия 1 (3%) пациент. 

Среди пациентов второй группы симптоматиче-
ская эпилепсия (СЭ) отмечена у 26 (52%) пациен-
тов, криптогенная – у 24 (48%) больных. Причиной 
развития СЭ являлись: хроническое нарушение 
мозгового кровообращения – у 19 (38%) пациентов, 
последствия инсульта – у 12 (25%) больных, по-
следствия ЧМТ – у 11 (21%) обследованных, по-
следствия нейроинфекций у 8 (16 %) пациентов. 

Фокальные припадки без нарушения осознан-
ности отмечены у 5% обследованных с кардиаль-
ными нарушениями (КВП) и у 7% пациентов без 
КВЗ. Фокальные припадки с нарушением осознан-
ности – у 30% пациентов с КВП и у 38% пациентов 
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без КВП. Фокальные припадки с билатеральным 
распространением и генерализованные тонико-
клонические – у 58% обследованных с КВП и у 
50% пациентов без КВП, сочетание фокальных и 
генерализованных тонико-клонических припадков 
наблюдалось у 34% пациентов с КВП и у 31% па-
циентов без КВП. 

Среднее количество припадков в месяц соста-
вило (M±Std) у пациентов с КВП 9,4±1,68, у паци-
ентов без КВП 8,2±1,05 припадков. 

Все пациенты получали монотерапию АЭП в 
стабильной среднетерапевтической дозировке: 
вальпроаты от 10 до 20 мг/кг/сутки, карбамазепин 
от 10 до 20 мг/кг/сутки, ламотриджин от 1,5 до 3,5 
мг/кг/сутки, леветирацетам от 12 до 20 мг/кг/сутки. 

Кардиальная патология у пациентов второй 
группы была представлена гипертонической бо-
лезнью (ГБ) І, ІІ, ІІІ стадий – 29 (57%) пациентов, 
ишемической болезнью сердца (ИБС): стабильной 
стенокардией напряжения ІІ А, ІІ Б функциональ-
ных классов – 6 (13%) пациента, сочетанием ГБ и 
ИБС – 15 (30%) пациентов. 

При расчете средней частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) у пациентов, принимающих различ-
ные АЭП были получены сопоставимые цифры. 
Для первой группы: вальпроаты – 70±7,5 уд/мин; 
карбамазепин – 67±9,1 уд/мин; ламотриджин – 
72±7,3 уд/мин; леветирацетам – 71±6,2 уд/мин. Для 
второй группы – вальпроаты – 68±8,5 уд/мин; кар-
бамазепин – 67±8,9 уд/мин; ламотриджин – 70±7,1 
уд/мин; леветирацетам – 70±7,5 уд/мин. Однако при 
подсчете количества пациентов, имеющих ЧСС 
ниже 65 уд/мин было выявлено: для пациентов пер-
вой группы – карбамазепин – 56%, вальпроаты – 
25%, ламотриджин – 30%, леветирацетам – 27%; 
второй группы - карбамазепин – 60%, вальпроаты – 
20%, ламотриджин – 26%, леветирацетам – 24%. 
Таким образом, количество пациентов, у которых 
ЧСС была меньше 65 уд/мин, было достоверно 
больше среди пациентов, принимающих карбама-
зепин по сравнению с другими АЭП в обеих группах 
(p<0,05). Полученные данные согласуются с данны-
ми, полученными в других исследованиях [9,10] 

При исследовании кардиоинтервалов по дан-
ным ЭКГ оценивали интервал PQ – время прохож-
дения возбуждения по предсердиям и атриовен-
трикулярному узлу, QT – электрическая систола 
желудочков, TP – электрическая диастола сердца. 
При сравнении средней длительности интервалов 
у пациентов, принимающих различные АЭП внутри 
групп не было выявлено достоверных различий 
(р>0,05). Однако было выявлено, что длитель-
ность интервала QT была в среднем достоверно 
выше у пациентов второй группы, принимающих 
вальпроаты и карбамазепин при сравнении с паци-

ентами первой группы, получающих вышеупомяну-
тые АЭП (р<0,02). Для ламотриджина и леветир-
ацетама различия не были достоверны (р>0,05).  

Учитывая, что удлинение интервала QT явля-
ется одним из предикторов развития фатальных 
аритмий (как было показано Moghimi, Lhatoo [12]), 
необходимо с осторожностью подходить к приме-
нению препаратов карбамазепина и вальпроевой 
кислоты у пациентов с кардиоваскулярной патоло-
гией. Что согласовывалось со снижением показате-
лей ВСР у пациентов, получающих карбамазепин.  

Известно, что ЧСС обратно пропорциональна 
длительности интервала RR. Для пациентов, при-
нимавших вальпроаты, ламотриджин, леветираце-
там при уменьшении ЧСС длительность интервала 
RR увеличивалась за счет увеличения длительно-
сти интервалов PQ, QT и TP в равной степени. При 
оценке пациентов обеих групп, получающих карба-
мазепин, было выявлено, что при уменьшении 
ЧСС длительность интервала RR увеличивалась 
преимущественно за счет интервала PQ и, в мень-
ше степени, за счет интервалов QT и TP. Так при 
уменьшении ЧСС на каждые 10 уд/мин длитель-
ность интервала PQ возрастала в среднем на 
6,2±2,3 мс в первой группе и на 7,1±2,2 мс во вто-
рой группе; интервал QT увеличивался на 3±1,5 мс 
в первой группе, на 2,5±1,1 мс во второй группе; 
интервал TP – на 3,7±2,4 мс в первой группе, на 
3,2±1,7 мс во второй группе (р<0,05). Также отме-
чена достоверно большая длительность интерва-
ла PQ у пациентов второй группы, получающих 
препараты карбамазепина, по сравнению с первой 
группой (р<0,02).  

В проведенных исследованиях было показано, 
что пациенты, принимающие карбамазепин, чаще 
страдают от аритмий по сравнению с другими АЭП 
[5, 6, 8]. Оценивая данные электрокардиографиче-
ского исследования, было отмечено, что количест-
во пациентов с аритмиями было сопоставимо для 
пациентов, принимающих карбамазепин, вальп-
роаты, ламотриджин, леветирацетам в первой 
группе (7%, 8%, 7,5%, 7,7% соответственно). Были 
выявлены единичные суправентрикулярные и же-
лудочковые экстрасистолы, дыхательная аритмия. 
Среди пациентов второй группы была отмечена 
тенденция к увеличению количества пациентов с 
аритмиями, получающих карбамазепин (25%), по 
сравнению с ламотиджином (22%), вальпроатами 
(20%), леветирацетамом (18%), однако различия 
не были достоверными (р>0,05). Известно, что 
одним из основных механизмов действия карбама-
зепина является блокада натриевых каналов, а 
вальпроатов – блокада кальциевых каналов. По-
добный механизм действия отмечен и для  
антиаритмических препаратов I и IV классов  
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соответственно. Как и при применении антиарит-
миков, при применении карбамазепина отмечено 
замедление атриовентрикулярного проведения [6] 
и снижение ЧСС. Посредством замедления А-В 
проведения можно успешно купировать аритмии, 
возникающие по механизму re-entry, что чаще 
встречается у пациентов с ишемической болезнью 
сердца и кардиосклеротическими изменениями 
сердечной мышцы. Однако, при наличии дополни-
тельных путей проведения возбуждения от пред-
сердий к желудочкам (синдром WPW), по ножкам 
пучка Гиса (синдром Бругада) замедление прове-
дения через атриовентрикулярное соединение 
приводит к тому, что импульс проводится преиму-
щественно через более быстрые дополнительные 
пути (пучок Кента, волокна Махейма), что может 
приводить к развитию жизнеугрожающих аритмий. 
Подобный механизм развития аритмий чаще отме-
чается у пациентов молодого и среднего возраста. 
Таким образом, было показано, что перед назначе-
нием АЭП блокаторов каналов пациентам необхо-
димо провести ЭКГ исследование. Также необхо-
димо провести ЭКГ вскоре после назначения АЭП 
для выявления аритмий, которые могли развиться, 
т.к. о наличие дополнительных путей проведения 
не всегда можно судить по ЭКГ до начала приме-
нения вышеуказанных АЭП [4, 6]. 

В проведенном исследовании мы наблюдали 
синдром ранней реполяризации желудочков у 2-х 
пациентов первой группы, принимающих карбама-
зепин и у 1 пациента второй группы, принимающе-
го вальпроат.  

У пациентов обеих групп, принимающих карба-
мазепин, достоверно чаще отмечались атриовен-
трикулярная блокада, блокада ножек пучка Гиса, 
неспецифические нарушения внутрижелудочковой 
проводимости при сравнении с пациентами, полу-
чающими вальпроат, ламотриджин, леветираце-
там (р<0,02). Также было выявлено, что среди об-
следованных второй группы, получающих карба-
мазепин, нарушения проведения регистрирова-
лись чаще, чем среди пациентов первой группы 
(р<0,05) [9, 10, 11] 

Также при анализе интервалов ЭКГ было вы-
явлено, что сила корреляционной связи между 
длительностью интервалов ЭКГ и отношением LF/
HF достоверно не отличалась у пациентов, прини-
мающих карбамазепин при сравнении с другими 
АЭП ни в 1-й, ни во 2-й группе (p>0,05). Т. е. не-
смотря на антихолинергические свойства карбама-
зепина, замедление проведения импульса по про-
водящей системе сердца в большей степени свя-
заны со способностью блокировать натриевые 
каналы, нежели с воздействием карбамазепина на 
вегетативную регуляцию сердца. 

Также исследовали взаимосвязь сердечно-
сосудистой и нервной систем у обследованных 
первой и второй групп по данным ЭКГ, ВСР и ЭЭГ. 
Было установлено, что ЧСС обратно пропорцио-
нальна общей мощности ВСР (ТР) (rs= - 0,65; 
p<0,02). Это можно объяснить тем, что основной 
вклад в вариабельность сердечного ритма вносит 
парасимпатическая составляющая, а увеличение 
парасимпатического тонуса ведет к снижению 
ЧСС. Также было отмечено, что ТР прямо пропор-
циональна SDNN, вероятно вследствие того, что 
SDNN является одним из основных показателей 
парасимпатической активности. Интересно, что 
величина SDNN в свою очередь коррелировала с 
частотой α ритма в условиях гипервентиляции (rs= 
0,58; p<0,001) и была достоверно ниже у пациен-
тов второй группы (р<0,001). 

Таким образом можно говорить о наличии свя-
зи между изменением биоэлектрической активно-
сти головного мозга и тонусом вегетативной нерв-
ной системы у пациентов с эпилепсией. 

Из методов ультразвуковой диагностики ис-
пользовали ЭХО-КГ и УЗДГ сонных артерий. 

Для оценки кардиогемодинамики проводили 
эхокардиоскопию с допплеровским анализом. При-
знаки гипертрофии миокарда левого желудочка 
были обнаружены у 93% пациентов 2-й группы, не 
отмечались у пациентов 1-й группы. Толщина меж-
желудочковой перегородки в среднем среди паци-
ентов 1-й группы составила 9,8±0,45 мм; во 2-й 
группе 12,1±0,51 мм. 

Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 
ниже нормы отмечена у 15 % пациентов 2-й груп-
пы, на нижней границе номы (55-56%) – у 10% па-
циентов 2-й группы. У всех пациентов 1-й группы 
ФВЛЖ была в пределах нормы. 

Среди пациентов 2-й группы ФВЛЖ была дос-
товерно ниже у пациентов, принимающих вальп-
роаты в сравнении с другими АЭП (p<0,05) 
(таблица). 

Снижение ФВЛЖ сопровождалось преоблада-
нием гуморально-метаболического уровня регуля-
ции сердечной деятельности, снижением общей 
мощности спектра ВСР и симпатикотонией по  

Таблица – Сравнительная характеристика ФВЛЖ па-
циентов 1-й и 2-й групп, принимающих различные 
АЭП 

  ФВЛЖ 1 гр, %, 
М±σ 

ФВЛЖ 2 гр, %, 
М±σ 

Вальпроаты 59,7±0,2 56,2±0,8 

Карбамазепин 60,7±0,5 58,5±0,95 

Ламотриджин 60,3±0,4 58,8±0,9 

Леветирацетам 60,0±0,7 59,1±0,6 
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данным ВСР. Это может свидетельствовать о воз-
можном усугублении дисфункции миокарда левого 
желудочка у пациентов с имеющейся сердечно-
сосудистой патологией на фоне применения 
вальпроатов. 

По данным УЗДГ сонных артерий оценивали 
толщину комплекса интима-медиа (ТКИМ). Досто-
верно больше ТКИМ была у пациентов 2-й группы 
(1-я группа - 0,54±0,27мм; 2-я группа - 
0,86±0,21мм; р <0,01). Было выявлено, что ТКИМ 
достоверно больше у пациентов обеих групп, при-
нимающих вальпроаты по сравнению с пациента-
ми принимающими ламотриджин, леветирацетам 
(р<0,001) и карбамазепин (р<0,05).  

Выводы 
1. Была выявлена корреляция нарушений функ-

ционального состояния сердечно-сосудистой 
системы по данным ВСР и ЭКГ с изменениями 
биоэлектрической активности головного мозга 
по данным ЭЭГ 

2. Риск аритмий, связанных с наличием дополни-
тельных путей атрио-вентрикулярного проведе-
ния может быть повышен при применении АЭП 
блокаторов каналов (чаще карбамазепин) вслед-
ствие замедления проведения через атрио-
вентрикулярное соединение, что подтверждает 
необходимость проведения ЭКГ у пациентов с 
эпилепсией до начала применения АЭП, а также 
в процессе лечения. 

3. Принимая во внимание данные ЭХО-КГ, необхо-
димо учитывать возможность отрицательного 
инотропного действия вальпроатов у пациентов 
с патологией сердечно-сосудистой системы. 

4. Также препараты вальпроевой кислоты могут 
увеличивать риск атерогенеза, способствуя уве-
личению ТКИМ. 
Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейшем планируется исследование уровня 
гомоцистеина у пациентов с эпилепсией для выяв-
ления связи с факторами риска развития кардиова-
скулярных заболеваний у пациентов с эпилепсией. 
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УДК 6 16.853-085.213:616.12 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ ТА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА  
В ОБСТЕЖЕННІ ПАЦІЄНТІВ З ЕПІЛЕПСІЄЮ ТА КАРДІОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 
Гримайло В. М., Літовченко Т. А., Маркова Т. В.,  
Новікова Г. А., Романенко Г. І. 
Резюме. Було показано збільшення ризику інфаркту міокарда та інсульту у пацієнтів з епілепсією. 
Мета дослідження – виявити кардіальні порушення на ранніх стадіях у хворих на епілепсію і оцінити 

вплив протиепілептичного лікування на серцево-судинну систему. 
Матеріали та методи. Було обстежено 50 хворих з епілепсією без серцево-судинної патології (1-ша 

група) і 56 хворих з епілепсією і серцево-судинною патологією (2-га група). Всі пацієнти пройшли загаль-
ноклінічне, неврологічне обстеження, ЕКГ, ЕХО-КГ, УЗДГ сонних артерій, ЕЕГ, ВСР. 

Результати. Кількість пацієнтів, у яких частота серцевих скорочень була менше 65 уд/хв було досто-
вірно більше серед пацієнтів, які приймають карбамазепін в порівнянні з іншими антиепілептичними пре-
паратами в обох групах (p<0,05). Було виявлено, що тривалість інтервалу QT була в середньому досто-
вірно вище у пацієнтів 2-ї групи, які приймають вальпроати і карбамазепін при порівнянні з пацієнтами 1-ї 
групи, які отримують вищезгадані антиепілептичні препарати (р<0,02). 

Відзначено достовірно більшу тривалість інтервалу PQ у пацієнтів другої групи, які отримують препа-
рати карбамазепіну, в порівнянні з першою групою (р<0,02). 

Серед пацієнтів 2-ї групи фракція викиду лівого шлуночка була достовірно нижче у тих, хто приймав 
вальпроати в порівнянні з іншими антиепілептичними препаратами (p <0,05). 

Було виявлено, що товщина комплекса інтима-медіа достовірно більше у пацієнтів обох груп, які 
приймають вальпроати в порівнянні з пацієнтами, що приймають ламотриджин, леветірацетам (р<0,001) і 
карбамазепін (р<0,05). 

Висновки. У пацієнтів з епілепсією необхідно проводити ЕКГ до і після початку застосування антиепі-
лептичних препаратів блокаторів каналів через ризик розвитку аритмій. Необхідно враховувати можли-
вість негативної інотропної дії вальпроатів у пацієнтів з патологією серцево-судинної системи. Препарати 
вальпроєвої кислоти можуть збільшувати ризик атерогенезу, сприяючи збільшенню товщини комплекса 
інтима-медіа. 

Ключові слова: епілепсія, ЕКГ, УЗД, кардіальні порушення. 
 
UDC 6 16.853-085.213:616.12 
Electrocardiography and Ultrasound Diagnostics  
in the Examination of Patients with Epilepsy and Cardiovascular Pathology 
Grymailo V., Litovchenko T., Markova T., Novikova A., Romanenko A. 

Abstract. The study shows that the risk of myocardial infarction and stroke is increased in patients with epi-
lepsy. 

The purpose of the study is to identify cardiac disorders in the early stages of patients with epilepsy and to 
assess the effect of antiepileptic treatment on the cardiovascular system (hereinafter – CVS). 

Material and methods. 50 patients with epilepsy without CVS pathology (group 1) and 56 patients with epi-
lepsy and CVS pathology (group 2) were under observation. All patients underwent general clinical, neurological 
examination, ECG, echocardiogram, carotid ultrasound, EEG, and HRV. 

Results and discussion. Cardiac pathology in patients of the second group was represented by hypertensive 
disease (hereinafter – HD) stage I, II, III in 29 (57%) patients, coronary heart disease (hereinafter – CHD): stable 
exertional angina II A and II B functional classes in 6 (13%) patients, a combination of HD and CHD was found 
in 15 (30%) patients. 

The number of patients whose heart rate was less than 65 beats / min was significantly higher among pa-
tients taking carbamazepine compared with other antiepileptic drugs in both groups (p <0.05). 

It was found that the duration of the PQ interval was, on average, significantly higher in patients of the 2nd 
group taking valproate and carbamazepine when compared with patients of the 1st group receiving the above-
mentioned antiepileptic drugs (p<0.02). 

Taking into account that the lengthening of the PQ interval is one of the predictors of the development of 
fatal arrhythmias, it is necessary to be cautious when using carbamazepine and valproic acid in patients with 
cardiovascular pathology. This was consistent with a decrease in HRV in patients receiving carbamazepine. 

When evaluating patients in both groups receiving carbamazepine, it was found out that with a decrease in 
heart rate, the duration of the QT interval increased mainly due to the PQ interval and, to a lesser extent, due to 
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the QT and TP intervals. So with a decrease in heart rate for every 10 beats/min, the duration of the PQ interval 
increased on average by 6.2±2.3 ms in the first group and by 7.1±2.2 ms in the second group; the QT interval 
increased by 3 ± 1.5 ms in the first group, and by 2.5±1.1 ms in the second group; TP interval increased by 
3.7±2.4 ms in the first group, and by 3.2±1.7 ms in the second group (p<0.05). A significantly longer duration of 
the PQ interval was also noted in patients of the second group receiving carbamazepine, compared with the first 
group (p<0.02). 

Among patients of group 2, the left ventricular ejection fraction was significantly lower in patients taking val-
proate compared with other antiepileptic drugs (p<0.05) 

The decrease in the left ventricular ejection fraction was accompanied by a predominance of humoral-
metabolic level of regulation of cardiac activity, a decrease in the overall power of the HRV spectrum and sym-
pathicotonia according to HRV. This may indicate a possible worsening of left ventricular myocardial dysfunction 
in patients with known cardiovascular pathology during valproate use. 

The obtained results showed that intima-media complex thickness was significantly higher in patients of 
both groups receiving valproate compared with patients taking lamotrigine, levetiracetam (p<0.001) and car-
bamazepine (p <0.05). 

Conclusion. In patients with epilepsy, an ECG should be performed before and after the starting to use an-
tiepileptic drugs channel blockers due to the risk of arrhythmias. It is necessary to consider the possibility of 
negative inotropic action of valproate in patients with cardiovascular diseases. Valproic acid drugs may increase 
the risk of atherogenesis contributing to an increase in intima-media complex thickness.  

Keywords: epilepsy, ECG, ultrasound diagnostics, cardiac disorders. 
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Мета роботи – вивчити особливості перебігу, 
діагностики і тактики хірургічного лікування немов-
лят з коарктацією аорти. Прооперовано 59 пацієн-
тів з коарктацією аорти, з них 43 хлопчики (72,9%), 
16  дівчаток (27,1%), зі співвідношенням 2,69. При 
цьому 41 пацієнту (1 група) проведене хірургічне 
лікування, у 18 пацієнтів (2 група) була виконана 
ендоваскулярна балонна дилатація коарктації аор-
ти, з них у 13 – виконано хірургічне лікування після 
балонної дилатації в різні терміни після проведен-
ня ендоваскулярного лікування. Після проведеного 
лікування значення передопераційного градієнту 
тиску в 1-й групі зменшилось з 59,3±18,7 до 
17,5±7,4 мм Hg після операції (p<0,05); в групі 2 – з 
57,4 ±16,5 до 14,2±6,3 mm Hg (p<0,05). Середній 
ліжкодень склав 6,4±3,6 з балонною ангіопласти-
кою, та 21,5±8,7 днів - в хірургічній групі з суттєвою 
різницею (p<0,05). Як при безпосередніх, так і у 
віддалених результатах смертність була відсутня. 
Проте рекоарктація в 2 групі зустрічалась в 13 
(72,2%), і локалізувалась як ділянка колишнього 
коарктаційного кільця або мембрани. Після 3-х мі-
сячного консервативного лікування усім пацієнтам 
проведено хірургічне лікування. В 1 групі рекоарк-
тація виявлена в 1 випадку (2,4%), і була обмеже-
на розміром анастомозу. Гіпоплазія істмуса аорти 
та/або дуги не зустрічалась. Наступну балонну ди-
латацію провели успішно у всіх пацієнтів. Форму-
вання аневризм у цих серіях не відмічалось. В ре-
зультаті проведеного дослідження встановлено, 
що хірургічне відновлення і балонна ангіопластика 
для місцевої коарктації аорти в новонароджених є 
ефективними і корисними методиками. При цьому 
балонна ангіопластика може бути успішною альте-
рнативою хірургічному лікуванню, але високий рі-
вень рекоарктацій цього методу може розгляда-
тись у критично хворих новонароджених з застій-
ною серцевою недостатністю як першою паліатив-
ною процедурою.  

Ключові слова: коарктація аорти, балонна 
ангіопластика, хірургічне лікування, немовлята. 

 

Актуальність. Коарктація аорти (КоА) у ново-
народжених і грудних дітей – це порушення нор-
мального розвитку аорти (Ао) в перинатальному 
періоді у вигляді формування обмеженого, локаль-
ного внутрішньопросвітного звуження дуги Ао в 
проекції її перешийка, аж до повного переривання 
у вигляді піскового годинника або діафрагми з не-
великим отвором, при якому страждає вся система 
кровообігу. Ця вроджена вада серця (ВВС) не від-
носиться до істинних серцевих вад, так як локалі-
зація звуження може розташовуватися і у віддале-
них ділянках (грудний і черевний відділ), і ні при 
яких умовах не супроводжується розвитком орга-
нічного ураження відділів серця. Саме ж форму-
вання коарктації має пряме відношення до серце-
вих структур у їх діяльності, та неминуче провокує 
розвиток ураження структур серцево-судинної сис-
теми (ССС) в цілому. Поєднання КоА з відкриттям 
артеріальної протоки (АП), внутрішньопросвітний 
діаметр якої перевищує діаметр Ао, спостерігаєть-
ся переважно в осіб грудного віку, і становить бли-
зько 60%. До критичних вад серця її відносять при 
значному звуженні, коли стан настільки важкий, що 
кровопостачання нижніх відділів тіла можливе тіль-
ки через відкриту артеріальну протоку (ВАП). У цих 
випадках без екстреної кардіохірургічної допомоги 
швидко розвивається серцева недостатність (СН) 
зі зниженням фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка 
(ЛШ) та гіпоперфузією нижньої половини тіла і вну-
трішніх органів, в першу чергу нирок з розвитком 
олігоанурії та кишківника – з розвитком некротич-
ного ентероколіту; а також з гіпертензією верхніх 
відділів тіла (як наслідок останнього – незворотні 
пошкодження судин головного мозку), що немину-
че призводить до летального кінця. Висока гіперте-
нзія верхніх відділів тіла ускладнюється включен-
ням ренін-ангіотензинової системи нирок внаслідок 
значної гіпотензії нижніх відділів тіла з розвитком 
ішемії нирок. Усе це швидко призводить до прогре-
суючої гострої СН з розвитком кардіогенного шоку 
внаслідок перевантаження ЛШ, недостатності ко-
латералей, ішемії органів нижче місця коарктації, 
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ниркової недостатності та ацидозу. Принциповою 
відмінністю «дитячого варіанта» КоА від 
«дорослого» є те, що у новонароджених гіпоплазія 
низхідного відділу Ао не супроводжується закрит-
тям АП. Надзвичайно важливим питанням залиша-
ється пренатальна діагностика, яка визначає місце 
народження дитини якомога ближче до спеціалізо-
ваного закладу, та подальшу тактику як хірургічно-
го, так і терапевтичного лікування [1, 5, 6, 10]. 

Таким чином, КоА є однією з найважчих ВВС, 
уперше описаної більше 200 років тому (Йоханнес 
Моргані, 1761 [12]), та хірургічним лікуванням вже 
протягом 60 років. І хоча на даний момент досягну-
ті значні успіхи в її діагностиці та лікуванні, зали-
шається ще ряд невирішених питань даної пробле-
ми. Перш за все - це значна частота пізньої діагно-
стики даної патології та збереження артеріальної 
гіпертензії (АГ) навіть після успішної хірургічної 
операції [5]. Тому вивченню наведених аспектів і 
стосується дана робота.  

Метою роботи було вивчити особливості пе-
ребігу, діагностики і тактики хірургічного лікування 
немовлят з КоА. 

Матеріал і методи дослідження. Протягом 
2012-2017 років в ДУ «Національний інститут сер-
цево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН 
України» прооперовано 59 пацієнтів з КоА, з них: 
43 – хлопчиків (72,9%), 16 – дівчаток (27,1%) зі 
співвідношенням 2,69, що узгоджується з літерату-
рними даними [8]. При цьому 41 пацієнту (1 група) 
проведене хірургічне лікування, у 18 пацієнтів (2 
група) була виконана ендоваскулярна балонна 
дилатація (БА) КоА, з них у 13 (підгрупа 1а) – вико-
нано хірургічне лікування після БА в різні терміни 
після проведення ендоваскулярного лікування 
(ЕЛ). Проведено тільки балонну ангіопластику – у  

5 пацієнтів (підгрупа 2а). Так як суттєвих відміннос-
тей між групою 2 і підгрупою 2а не виявлено то 
надалі детальна характеристика підгрупи 2а не 
наводиться.  

Середній вік пацієнтів склав 97,9±10,8 днів (від 
1 до 360 днів), середня маса – 4,5±1,3 кг (від 2,0 до 
9,5 кг). У 34 (57,6%) пацієнтів вада була діагносто-
вана пренатально та підтверджена Ехо-КГ відразу 
після народження, що дозволило терміново доста-
вити дитину в ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН 
України для надання висококваліфікованої хірургіч-
ної допомоги. Якщо взяти по групах, то середній вік 
на день оперативного втручання склав: 98,8±13,8 в 
1-й групі, та 37,2±18,3 і 118 ±17,8 в 2 групі і підгрупі 
1а відповідно. Характеристику пацієнтів наведено 
в таблиці 1, відмінності між групами – в таблиці 2. 

Як свідчать дані таблиці 2, за показниками дані 
групи були однорідними, так як вірогідних відміннос-
тей між дослідженими показниками не виявлено.  

Усім госпіталізованим в ДУ «Національний ін-
ститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України» пацієнтам було проведено компле-
ксне обстеження яке включало: анамнез, загально-
клінічні методи включно з лабораторними обсте-
женнями (загальний і біохімічний аналіз крові, дос-
лідження системи гемостазу, клінічний аналіз сечі, 

Таблиця 1 – Середні значення показників групах 

  2 група  
(n = 18) 

1 група  
(n = 41) 

Дівчатка/хлопчики 6/12 10/31 

Вік (місяці) 2,8±2,1 4,7±2,3 

Маса (кг) 4,4±1,6 6,5±2,3 

Градієнт тиску (мм рт.ст.) 59,3±18,7 57,4±16,5 

Фракція викиду (%) 41,2±9,7 58,3±7,4 

Таблиця 2 – Відмінності між группами за показниками з врахуванням показника Манна-Уітні 

Показник 
1 група  

(хірургічне лікування) 
n 

2 група  
(балонна ангіопластика)  

n 

Граничні величини 
показника U 

(значущість розбіж-
ностей між групами) 

Розраховане 
значення  

показника U 

Вік (місяці) 41 18 p≤0.01 = 227 
p≤0.05 = 268 350 

Зріст (см) 41 18 p≤0.01 = 227 
p≤0.05 = 268 344 

Маса (кг) 41 18 p≤0.01 = 227 
p≤0.05 = 268 357,5 

Ліжкодень 34 15 p≤0.01 = 147 
p≤0.05 = 178 219 

Градієнт тиску – до 
втручання (мм рт.ст.) 38 16 p≤0.01 = 180 

p≤0.05 = 216 272 

Градієнт тиску – після 
втручання (мм рт.ст.) 37 16 p≤0.01 = 175 

p≤0.05 = 210 249,5 

Примітка: Величина показника U має статистичну значущість за умови, що його розрахункове значення менше, 
ніж теоретично розраховане. 
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газовий склад крові), електрокардіографія в стан-
дартних і грудних відведеннях, рентгенографія 
грудної клітини, комплексне ехокардіографічне об-
стеження в одномірному і двомірному режимах з 
використанням кольорової допплерографії. Всім 
пацієнтам перед операцією проводили нейросоног-
рафію для виключення патологічних змін головного 
мозку. Для уточнення анатомії вади 9 (15%) пацієн-
там додатково виконано комп’ютерну томографію з 
контрастуванням. КоА діагностували на підставі 
комбінації клінічних ознак (градієнт артеріального 
тиску між верхніми і нижніми кінцівками >20 мм 
рт.ст., відсутній або ослаблений пульс на стегнових 
артеріях), та типових ознак КоА під час допплерів-
ського ехокардіографічного обстеження. Якщо під 
час обстеження виявляли дискретну коарктацію, а 
пацієнт був з ознаками вираженої СН, то в якості 
паліативної процедури, яка давала можливість пе-
режити критичний період та стабілізувати хворого, 
було рекомендовано проведення ангіопластики. 

Усім немовлятам проведена передопераційна 
підготовка протягом 1-33 днів для корекції систем-
ного і легеневого-судинного опору, та насичення 
крові киснем до 80%. Тобто пацієнтам з критичною 
КоА і дуктусзалежним системним кровотоком після 
народження і до самого проведення оперативного 
втручання, для підтримки адекватної системної 
перфузії, здійснювалась інфузія простагландину Е1 

(в розрахунковій дозі 0,05–0,1 мкг/кг/хв) для запобі-
гання закриття ВАП та розвитку кардіогенного шо-
ку. При необхідності призначались інотропні препа-
рати (добутамін в розрахунковій дозі 0,5 мкг/кг/хв.) 
та проводилась корекція метаболічного ацидозу 
(адекватні схеми оксигенотерапії з метою корекції 
дихальних розладів). У частини немовлят проводи-
ли корекцію метаболічного ацидозу лужними розчи-
нами з обережністю, внаслідок загрози останніми 
зниження легеневого судинного опору і, таким чи-
ном, збільшення Qp/Qs, що в свою чергу зменшує 
системний кровообіг з можливістю замкнути «хибне 
коло» і посилення ацидозу. Немовлятам, які пере-
бували в стані шоку і потребували відновлення де-
фіциту основ для корекції глибокого метаболічного 
ацидозу, з метою оптимізації Qp/Qs та уникнення 
крововиливу в мозок лужні розчини вводили дуже 
повільно. Одразу після народження їм робили посі-
ви на мікрофлору та чутливість до антибіотиків, і з 
метою профілактики інфекцій призначали антибіо-
тикотерапію до отримання результатів бакпосіву. У 
залежності від результатів останнього, продовжува-
ли або відміняли антибіотики. Серйозні порушення 
периферійного кровообігу, в тому числі і шлунково-
кишкового тракту, з можливістю розвитку ішемії 
останнього навіть до некротичних змін, вимагали 
застосування парентерального живлення.  

При необхідності АГ до операції коригували 
призначенням b-адреноблокаторів. 

Після стабілізації функціонального стану ново-
народженого проводили оперативне лікування КоА. 

БА проводили за стандартною методикою. 
Тобто: вся процедура проводилась під місцевою 
анестезією в/в введення кетаміна (1мг/кг/маси) для 
седування. Всі пацієнти профілактично отримували 
антибіотикотерапію. Протягом процедури вводили 
в/в гепарин (100 Од/кг). Методика включала ім-
плантування стенту через пункцію стегнової ар-
терії, через який заводили інтрад`юсер 6F. Через 
інтрад`юсер в Ао заводили стент на балоні в усіх 
випадках. Катетер А4- або 5-Fr вводили в низхідну 
Ао та замірювали кров’яний тиск дистальніше її 
звуження. Надалі просували катетер у висхідну Ао 
та записували аортограму латеральної площини 
150 лівіше або правіше передньої косої проекції. 
Діаметр КоА, перешийка точно нижче КоА, діаметр 
низхідної Ао на рівні діафрагми вимірювали одно-
часно. Обирали балон діаметром < ніж перешийок, 
але не перевищуючий діаметр низхідної Ао. Після 
хорошого позиціювання, місце балонного катетера 
визначали використовуючи контраст протягом ко-
роткого часу <15 секунд. Якщо не було суттєвих 
змін систолічного тиску, пошкоджень, якщо граді-
єнт систолічного тиск через КоА залишався >20 мм 
рт.ст. використовували наступний розмір балона 
більшого розміру. Успіхом вважали негайне змен-
шення градієнту піку систолічного тиску через КоА 
<20 мм рт.ст.  

Якщо виявляли гіпоплазію одного чи кількох 
сегментів дуги аорти, виконували хірургічну корек-
цію шляхом резекції звуженого сегмента та розши-
реного анастомозу. При хірургічному лікуванні у 
всіх пацієнтів проводили латеральну торакотомію в 
4-му міжребер`ї. Низхідна Ао, ліва підключична і 
каротидна артерії виділялись і мобілізувались. Ар-
теріальну протоку пересікали. Протягом резекції 
стенотичного сегменту Ао обережно відділяли про-
токові тканини. Вирізали стенотичний сегмент Ао і 
простим анастомозом «кінець в кінець» поєднува-
ли резектовані краї у всіх дітей, у відсутності прок-
симальної або дистальної гіпопластичної дуги. В 
маленьких дітей, при наявності гіпопластичної дуги 
Ао проводили резекцію з накладанням розширено-
го анастомозу «кінець в кінець» до аортальної дуги 
(розширений «кінець в кінець») як перший етап 
хірургічного лікування. 

Проведені дослідження повністю відповідають 
законодавству України про охорону здоров’я, прин-
ципам Гельсінської декларації Всесвітньої медич-
ної асоціації "Етичні принципи медичних дослід-
жень за участю людини у якості об'єкта дослід-
ження" 2000 р., Конвенції Союзу Європи щодо прав 
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людини і біомедицини (Конвенція про права люди-
ни та біомедицину). Письмова інформована згода 
на участь у дослідженні була отримана від батьків 
кожного пацієнта. 

Статистичний аналіз отриманих даних прово-
дився за допомогою пакету STATISTIKA 8.0 
(StatSoft, USA) з використанням критерію Манна-
Уітні. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Коарктація Ао займає друге місце серед критичних 
[1, 5, 14], і 3-є - в структурі вад серця новонародже-
них з частотою 6-15%. У осіб чоловічої статі зустрі-
чається в 2–2,5 рази частіше, ніж у жіночої [3, 5, 8]. 
Діти з даним діагнозом у відсутності високоспеціа-
лізованої кардіохірургічної допомоги, як вказано 
вище, є приреченими [8, 12]. 

КоА може бути як ізольованою вадою, так і по-
єднуватись з іншими вродженими вадами серця, 
фіброеластозом. При поєднанні з іншими ВВС ви-
діляють: I – ізольована КоА, II – КоА з ВАП, III – 
КоА з дефектом міжшлуночкової перетинки 
(ДМШП), і IV – КоА в поєднанні з іншими ВВС [5]. В 
останньому випадку (ІV) це: двостулковий аорталь-
ний клапан (аортальний клапан відділяє Ао від ЛШ 
(у нормі він тристулковий)), дефект міжпередсерд-
ної або міжшлуночкової перетинок (вада, при якій є 
з`єднання між правим і лівим передсердями або 
шлуночками; при цьому збагачена киснем кров з 
лівого відділу змішується з венозною кров`ю з пра-
вого шлуночка (ПШ)), ВАП (у нормі АП закриваєть-
ся одразу після народження, якщо ВАП залишаєть-
ся відкритою то дана вада має назву ВАП), стеноз 
отвору аортального і мітрального клапанів (вада 
при якій зменшується отвір мітрального і аорталь-
ного клапанів, аневризма кардіального синуса, 
транспозиція магістральних судин). У нашому ви-
падку в 22 (37,2%) пацієнтів КоА поєднувалась з 
іншими ВВС: ДМШП (дефект міжшлуночкової пере-
тинки) – 9 (15,2%) ДМПП (дефект міжпередсердної 
перетинки) – 3 (5%), двостулковий аортальний кла-
пан - 5 (8,4%), транспозиція магістральних артерій 
– 3 (5%), повна форма атріовентрикулярного сеп-
тального дефекту – 2 (3,4%). 

Існує певна кореляційна залежність (генетична 
схильність) розвитку вродженої КоА серед дітей, 
що страждають генетично детермінованими ано-
маліями, зокрема синдромом Шерешевського-
Тернера (наявність тільки однієї статевої X-
хромосоми з відсутністю другої – 15%). КоА також 
відмічається ще у більше ніж 40 хромосомних ано-
маліях, генних порушеннях і синдромах множинних 
вад розвитку, зокрема і синдромом Рубінштейна-
Тейби. Серед хромосомних дефектів при КоА та-
кож описані трисомія 18 і різноманітні дуплікації та 
делеції; вона зустрічається при аутосомно-

домінантних спадкових синдромах, та при аутосом-
но-рецесивних (синдром Меккеля— Грубера) [2].  

Абсолютним показанням для застосування 
екстреного оперативного лікування є виявлення у 
пацієнта різниці в показниках систолічного компо-
нента внутрішньосудинного артеріального тиску на 
верхніх і нижніх кінцівках, що перевищують рівень 
50 мм рт.ст.  

В даний час питання про обсяг і методики хіру-
ргічної корекції вади вирішується індивідуально, 
враховуючи локалізацію, протяжність змін, а також 
індивідуальні особливості дитячого організму. У 
деяких ситуаціях достатнім є проведення БА зі сте-
нтуванням. Проте радикальним варіантом вважа-
ється оперативна корекція з подальшою БА, що 
усуває можливу рекоарктацію. В даний час такий 
метод як БА має гарні результати у вигляді 90% 
усунення ознак коарктації. Крім того, дана методи-
ка дозволяє в подальшому не проводити оператив-
не лікування, а лише проводити заміну стента від-
повідних параметрів відповідно до віку пацієнта.  

Безпосередні результати. У всіх (обох) групах 
летальні наслідки були відсутні. Середні значення 
показників наведені в табл. 3. Значення передопе-
раційного градієнту тиску в 1-й групі зменшилось з 
59,3±18,7 до 17,5±7,4 мм Hg після операції; в групі 
2 – з 57,4±16,5 до 14,2±6,3 mm Hg. Середній ліжко-
день склав 6,4±3,6 з БА та 21,5 ±8,7 днів в хірургіч-
ній групі з суттєвою, але не вірогідною різницею.  

За даними ЕхоКГ, середнє значення градієнту 
тиску на місці КоА при госпіталізації становило  
58±17 мм рт.ст. При цьому вимірювали кожний сег-
мент дуги, низхідного та висхідного відділів Ао. 
Фракція викиду коливалась від 32% до 74%, серед-
нє значення 51±12%.  

Як показали розрахунки з врахуванням показ-
ника Манна-Уітні, в обох випадках як хірургічне 
втручання, так і балонна ангіопластика супрово-
джувались вірогідним зменшення градієнту тиску 
(табл. 4).  

Таблиця 3 – Середні значення показників в групах 

Пік градієнту 
тиску 

Хірургічне 
лікування 
(n = 41) 

Балонна  
ангіопластика 

(n = 18) 

Одразу після процедури 14,2±6,3 17,5±7,4 

Через 6 місяців 15,6±6,4 41,5±12,1 

Через 12 місяців 18,7±9,7 48,3±16,3 

Фракція викиду (%) 67±8,6 63±7,2 

Ліжкодень 21,5±8,7 6,4±3,6 

Re-do процедури при 
рекоарктації (1 рік) 1 (2,4%) 13 (72,2%) 

Смертність 0 0 
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У пацієнтів першої групи градієнт тиску на місці 
звуження становив 57±16 мм рт.ст., середнє зна-
чення фракції викиду склало 58±7%.  

Після проведеного хірургічного лікування гра-
дієнт тиску знизився до 18±6 мм рт. ст., ФВ зросла 
до 67±8%.  

Миттєві зміни градієнту тиску в залежності від 
методики оперативного втручання та послідовності 
її виконання наведені в табл. 5. 

Таким чином, найбільш суттєве зменшення 
спостерігалось у випадку хірургічного втручання. 
Проте при БА доопераційний градієнт тиску у ціло-
му був менший, ніж при хірургічній реконструкції. 

Тривалість ШВЛ в 1-й групі склала 14,3±3,5 
годин, та 7,6 ±1,7 годин в групі 1а. Зрозуміло, що 
пацієнти 2-ї групи не потребували ШВЛ. Можна 
припустити, що попереднє стентування полегшува-
ло наступне хірургічне втручання. 

Ускладнення хірургічного втручання виявлено 
у 9 (22,0%) пацієнтів. У двох пацієнтів, яким корек-
ція гіпоплазії дуги виконувалась із лівостороннього 
доступу (хірургічна ангіопластика з тривалим груд-
ним дренажем), виявлено хілоторакс, який було 
вилікувано консервативними методами (дієта, сан-
достатин). В одного пацієнта, якому виконувалася 
корекція вади серединним доступом, виявлено 
парез лівого купола діафрагми, з приводу чого ви-

конувалася плікація діафрагми. Нагноєння післяо-
пераційної рани спостерігалось у двох пацієнтів.  
2-м пацієнтам з анемією проводили кровотрансфу-
зії після хірургічного втручання. Інфекційні усклад-
нення в післяопераційному періоді зі сторони орга-
нів дихання виявлено у 3 (7,3%) пацієнтів: ателек-
тази легень у вигляді пневмонії – два випадки, ка-
таральний трахеобронхіт – один випадок. Невро-
логічних ускладнень з боку центральної нервової 
системи в ранньому післяопераційному періоді не 
було. У групі ЕЛ ускладнень на госпітальному етапі 
не спостерігалось. Проте у цій групі відсоток рекоа-
рктації склав 72,2% (13 пацієнтів), що потребувало 
хірургічного втручання в терміни від 3 до 6 місяців 
після дилатації. В підгрупі 1а спостерігалась гостра 
дихальна недостатність у 1 (7,7%) пацієнта. 

Усі ускладнення, які зустрілись протягом 30 
днів, наведені в табл. 6. 

Таким чином, при хірургічному лікуванні 
ускладнення склали 22,0%, БА – 11,1%. В групі з 
БА пацієнти не потребували переливань крові. 

Віддалені результати. Усі пацієнти спостеріга-
лись в середньому 19 місяців (від 8 до 48 місяців). 
Ехокардіографічно виміряли пік градієнту транско-
арктації кожні 6 і 12 місяців, або у випадку слабкого 
пульсу стегнової артерії. Рекоарктація визначалась 
як транскорактаційний градієнт >25 mm Hg виміря-
ний ехокардіографічно, і >20 mm Hg отриманий 

Показник 
Градієнт тиску 
до (мм рт.ст.) 

n 

Градієнт тиску  
після(мм рт.ст.) 

n 

Граничні величини показ-
ника U (значущість 

розбіжностей між групами) 

Розраховане 
значення  

показника U 

Різниця в градієнті 1 група 
(хірургічне лікування) 38 37 p≤0.01 = 482 

p≤0.05 = 547 9 

Різниця в градієнті 2 група 
(балонна ангіопластика) 16 16 p≤0.01 = 66 

p≤0.05 = 83 2 

Примітка: Величина показника U має статистичну значущість за умови, що його розрахункове значення менше, 
ніж теоретично розраховане. 

Таблиця 4 – Відмінності в групах за градієнтом тиску до та після оперативного втручання з врахуванням показ-
ника Манна-Уітні 

Таблиця 5 – Миттєві зміни градієнту тиску в залежнос-
ті від методики та послідовності її виконання 

Оперативне  
втручання при КоА 

Градієнт тиску мм рт.ст. % від 
початко-
вого гра-
дієнту 

до втру-
чання 

після втру-
чання 

Хірургічне лікуван-
ня (n = 41) 53,7±2,6 17,2±1,0* 32,0% 

Ендоваскулярна 
балонна дилатація 
(n = 18) 

44,0±8,3 22,0±5,1* 50,0% 

Хірургічне лікуван-
ня після балонної 
дилатації (n = 13) 

57,5±4,1 13,6±1,6* 23,6% 

 

Таблиця 6 – Ускладнення протягом 30 днів після 
втручання 

Ускладнення 
1-а група з хірургіч-
ним лікуванням 

(n=41) 

2-а група 
 з БА 

(n=18) 

Розрив інтими 0 1 

Хілоторакс 2 0 

Ранова інфекція 2 0 

Аортальна аневризма 0 0 

Ателектаз 3 1 

Кровотеча 2 0 

Всі ускладнення 9 2 
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протягом наступної серцевої катетеризації. Індика-
тори для втручання включали стійкий великий гра-
дієнт аортальної дуги, слабкий пульс стегнової 
артерії і гіпертензію. 

Смертність була відсутня. В групі 2 рекоаркта-
ція відновилась в 13 (72,2%) пацієнтів. Усі рекоарк-
тації були локалізовані як ділянка колишнього коа-
рктаційного кільця або мембрани. Ні істмус, ні гіпо-
плазія дуги не були знайдені. Після 3-х місячного 
консервативного лікування усім їм проведено хіру-
ргічне лікування. В групі 1 рекоарктація зустрілась 
в 1 (2,4%) випадку. Її локалізували. Вона була об-
межена розміром анастомозу. Гіпоплазія істмуса 
Ао і/або дуги не зустрічалась. Наступну балонну 
дилатацію провели успішно. Формування аневризм 
у цих серіях не відмічалось. 

Обговорення. Хірургічна корекція забезпечує 
добрі результати лікування пацієнтів з КоА з часу, 
коли Крафорд описав першу успішну корекцію цієї 
вади в 1944 році [8, 12]. Балонна ангіопластика була 
запропонована як альтернатива класичній операції 
при первинному лікуванні КoA в 1983 році [8, 12]. 
Незважаючи на невтішні результати балонної дила-
тації у початкових звітах, подальший досвід є більш 
оптимістичним, хоча необхідність тривалого спосте-
реження залишалась. Проте кількість досліджень, 
що порівнюють БА з хірургічним лікуванням, є обме-
женою. Значиме зниження систолічного градієнту 
може бути досягнуто як при хірургії, так і при ангіоп-
ластиці [9, 12, 13]. Рівень госпітальної летальності 
також був подібним, але після БА було виявлено 
більш високу частоту рекоарктації у немовлят порів-
няно з хірургічним лікуванням [7, 9, 13]. 

Необхідно відзначити, що суттєве зменшення 
pear-to-peak систолічного градієнта може бути до-
сягнуто як хірургічно, так і за допомогою БА [9, 12, 
13]. При цьому, за даними літератури, рання 
смертність також була подібною, але виживання 
при БА було вищим ніж при проведенні хірургічного 
відновлення [7, 9, 13].  

В нашому дослідженні БА була пов`язана зі 
значним успіхом, низькою ускладненістю, і корот-
ким госпітальним періодом. Ці результати можуть 
пропонувати БА як першу лінію терапевтичного 
варіанту лікування окремих КоА в критичних хворих 
новонароджених з застійною СН. Подібні експери-
менти буди також описані іншими дослідниками [9, 
10, 13]. Дане дослідження показало, що БА була 
ефективна як і хірургічне лікування, забезпечуючи 
негайний градієнт та полегшуючи наступні процеду-
ри в широкому спектрі пацієнтів з діагнозом КоА. 

Проведення ендоваскулярних втручань змен-
шує операційну травму, термін перебування хворо-
го в стаціонарі, полегшує післяопераційний перебіг, 
дозволяє при необхідності підготувати їх для на-

ступного оперативного лікування, зокрема і на відк-
ритому серці. Тому при наявності критичного стану 
пацієнтів, низької ФВ, та анатомічних передумов 
(відсутність гіпоплазії дуги Ао) 18 пацієнтам в урге-
нтному порядку виконали ендоваскулярну балонну 
дилатацію КоА. Градієнт тиску на місці звуження 
перед дилатацією становив 59±18 мм рт. ст., се-
реднє значення ФВ склало 41±9%. 

У результаті виконаної ендоваскулярної балон-
ної дилатації на момент виписки зі стаціонару ФВ 
зросла до 63±7%, градієнт тиску знизився до 19±7 
мм рт. ст., з’явилася пульсація на нижніх кінцівках. 

Тодоров С.С. [4] вивчив анатомічні і морфомет-
ричні характеристики різних відділів Ао у дітей з 
коарктацією та їх однолітків, які не мали даного 
ВВС і виявив диспропорцію розмірів серця та магі-
стральних судин при КоА, пояснивши їх поєднан-
ням диспластичних проявів в її стінці з змінами 
гемодинаміки. Найдені патогістологічні зміни струк-
тури гладеньких міоцитів, велика кількість кислих 
мукополісахаридів в стінці Ао, з одного боку, і пору-
шення співвідношення колагена I і III типів з іншого, 
на думку автора, можуть лежати в основі КоА як 
системної васкулопатії [4]. За A. Kuhn [11], пору-
шення розтягання і реактивності судин, імовірно, 
обумовлює формування ускладнень, в першу чергу 
АГ, яка розвивається або зберігається у 20–30% 
пацієнтів, прооперованих з приводу КоА [5].  

Рекоарктація як пізнє ускладнення за даними 
літератури зустрічається в 10-30% після хірургії [7, 
9, 10, 12, 13], рестеноз після БА варіює від 11% до 
60% [8, 9, 12, 13]. Це варіювання може залежати 
від специфічних аспектів хірургії/техніки ангіоплас-
тики, включно матеріалу заплатки, протяжності 
резекції і діаметра балона. Можливі механізми в 
процесі рекоарктації співвідносяться з різним техні-
чним станом і неадекватним ростом анастомозу, 
активним фіброзом і зменшенням анастомозуючої 
ділянки, тромбозом шовної лінії, і збереженням 
ненормальності, можливо аномальної дуктальної 
тканини. В нашому досліджені Re-do процедура 
після БА була проведена з великим числом порів-
нянь з хірургічною групою. Реінтервенція в БА групі 
була проведена в середньому 4,5±2,1 (від 2 до 12 
місяців) після інтервенції з КоА. 

У нашому дослідженні БА є досить успішною, з 
добрими безпосередніми результатами, низькою 
частотою ускладнень, та коротким терміном пере-
бування в лікарні. Негативним моментом є високий 
рівень рекоарктацій при використанні цього мето-
ду. Ці результати дають нам право стверджувати, 
що БА може бути ефективно застосована у  
симптоматичних хворих з критичною коарктацією. 
Подібний досвід був також описаний іншими дослі-
дниками [9, 10, 13].  
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Висновок. Як хірургічна корекція, так і балонна 
ангіопластика коарктації аорти у немовлят є ефек-
тивними, та мали добрі безпосередні і віддалені 
результати. При наявності критичного стану паціє-
нтів, низької ФВ, та анатомічних передумов 
(відсутність гіпоплазії дуги Ао) слід віддавати пере-
вагу ендоваскулярній балонній дилатації КоА, яка є 
безпечним, малотравматичним та ефективним 
методом усунення КоА. Проведене дослідження 
вказує на те, що балонна ангіопластика може бути 

прийнятною альтернативою хірургічному лікуван-
ню. Проте через високий рівень рекоарктації цей 
метод може бути використаний у немовлят з крити-
чною КоА, ознаками вираженої СН та низькою ФВ 
ЛШ, як паліативна процедура.  

Перспективи подальших досліджень.  
В подальшому планується розробка нових методів 
лікування критичних вад серця, зокрема КоА з за-
стосуванням ендоваскулярних оперативних мето-
дів. 
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УДК 616.12-007.2 
ЛЕЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 
Иманов Е., Труба Я. П., Плиска А. И., Дзюрий И. В., Лазоришинец В. В. 

Резюме. Цель работы: изучить особенности протекания, диагностики и тактики хирургического лече-
ния младенцев с коарктацией аорты. Прооперировано 59 пациентов с коарктацией аорты, из них 43  
мальчика (72,9%), 13  девочек (27,1%), в  соотношении 2,69. При этом 41 пациенту (1 группа) проведено 
хирургичекое лечение, у 18 пациентов (2 группа) была выполнена эндоваскулярная балонная дилатация 
коарктации аорты, из них у 13 – выполнено хирургическое лечение после балонной дилатации в разные 
сроки после проведения эндоваскулярного лечения.  

После проведенного лечения значение предоперационного градиента давления в 1й группе уменьши-
лось с 59,3±18,7 до 17,5±7,4 мм Hg после операции (p<0,05); во 2й группе – с 57,4±16,5 до 14,2±6,3 mm Hg 
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(p<0,05). Средний койкодень составил 6,4±3,6 с балонной ангиопластикой, и 21,5±8,7 дней в хирургиче-
ской группе с существенной разницей (p<0,05). Как при непосредственных, так и в отдаленных результа-
тах смертность отсутствовала. Однако рекоарктация во 2 группе встречалась в 13 (72,2%), и локализова-
лась как участок предыдущего корктационного кольца или мембраны. После 3-х месячного консерватив-
ного лечения всем пациентам проведено хирургическое лечение. В 1 группе рекоарктация выявлена в 
1 случае (2,4%), и была ограничена размером анастомоза. Гипоплазия истмуса Ао и/или дуги не встреча-
лась. Следующую балонную дилатацию провели успешно у всех пациентов. Формирование аневризм во 
всех сериях не отмечалось. В результате проведеного исследования установлено, что хирургическое 
восстановление и балонная ангиопластика для местной коарктации аорты у новорожденных являются 
эффективными методиками. При этом баллонная ангиопластика может быть успешной альтернативой 
хирургическому лечению. Высокий уровень рекоарктаций этого метода может рассматриваться у крити-
ческих больных новорожденных с застойной сердечной недостаточностью как первая палиативная про-
цедура.  

Ключевые слова: коарктация аорты, балонная ангиопластика, хирургическое лечение, младенцы. 
 
UDC 616.12-007.2 
Treatment of Critical Aorta Coarctation in Newborns and Infants 
Imanov E., Truba Ya. P., Plyska O. I., Dziuryi I. V., Lazoryshynets V. V. 
Abstract. Treatment of critical heart defects is one of the most difficult problems in cardiovascular surgery. 
The purpose of our work was to study the features of the course, diagnostics and tactics of surgical treat-

ment of infants with Critical Aorta Coarcation (hereinafter – CoA). 
Material and methods. 59 patients with CoA were operated on in the State Institution "Amosov National In-

stitute of Cardiovascular Surgery of National Academy of Medical Sciences of Ukraine ". Among the operated 
children there were 43 are boys (72.9%), and 16 girls (27.1%) with a ratio of 2.69. The 1st group (n=41) had 
surgical treatment, the 2nd group (18 patients) had endovascular balloon dilatation of aortic coarctation (CoA), 
13 of them had surgical treatment performed after balloon dilation at different times after endovascular treatment 
(hereinafter – EL). 

The average age of patients was 97.9±10.8 days (from 1 to 360 days); their average weight was 4.5±1.3 kg 
(2.0 to 9.5 kg). 34 (57.6%) patients were diagnosed with the defect prenatally and confirmed by the Echo-KG 
immediately after birth, which allowed the child to be delivered urgently to the  State Institution "Amosov Na-
tional Institute of Cardiovascular Surgery of National Academy of Medical Sciences of Ukraine " to provide 
highly skilled surgical help. If taken in groups, the average age on the day of surgery was 98.8±13.8 in the 1st 
group, and 37.2 ±18.3 and 118±17.8 in the 2nd group and subgroup 1a, respectively. 

Results and discussion. After treatment, the value of the preoperative gradient of pressure in the 1st group 
decreased from 59.3 ±18.7 to 17.5±7.4 mm Hg after surgery (p <0.05); in the 2nd group it decreased from 
57.4±16.5 to 14.2±6.3 mm Hg (p <0.05). The average number of days in the hospital was 6.4±3.6 with BA and 
21.5±8.7 days in the surgical group with a significant difference (p <0.05). Both direct and long-term results 
showed the absence of mortality. However, reCoA was conducted in 13 (72.2%) patients of the 2nd group and 
was localized as a site of a former cortal ring or membrane. After 3 months of conservative treatment, all pa-
tients underwent surgical treatment. In the 1st group, reCoA was detected in 1 case (2.4%) and was limited by 
the size of anastomosis. Hypoplasty of the aesthetic and/or arterial asthma did not occur. The next balloon dila-
tation was successful in all patients. Formation of aneurysms was not marked in these series. 

Conclusions. The obtained results showed that surgical recovery and balloon angioplasty for local CoA in 
newborns are effective and useful methods. In this case, balloon angioplasty can be a successful alternative to 
surgical treatment, but the high level of recoarctation of this method can be considered in critically ill newborns 
with congestive heart failure as the first palliative procedure. The limitation of this method had retrospective 
(retroactive), non-randomized character with a small number of cases. 

Keywords: aortic coarctation, balloon angioplasty, surgical treatment, infants. 
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ДИНАМІКА МАРКЕРІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ПАЦІЄНТІВ  
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Відомо, що результати лікування пацієнтів із 
підвищеним індексом маси тіла залежать від вихід-
них показників загальної реактивності організму, 
особливо при таких руйнівно-стресових чинниках, 
як політравма. На тлі даних про метаболічний син-
дром необхідним є вивчення можливого його впли-
ву на перебіг травматичної хвороби і розвиток 
ускладнень у пацієнтів з підвищеним індексом ма-
си тіла при політравмі. Mетою даної роботи був 
аналіз динаміки маркерів вуглеводного обміну у 
пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при по-
літравмі. У 224 пацієнтів з підвищеним індексом 
маси тіла протягом місяця перебування у стаціона-
рі з діагнозом «Політравма» і на 360-у контрольну 
добу амбулаторного візиту аналізували динаміку 
рівня глюкози натще, рівня ендогенного інсуліну, 
цифри індексів НОМА-ІР і НОМА-ФВ. Пацієнти ма-
ли однакову тяжкість стану на момент надходжен-
ня за шкалою АРАСНЕ ІІ 14±5,8 балів, і були роз-
поділені на 3 групи в залежності від стартових 
цифр індексу маси тіла: група І - ІМТ до 29,9; ІІ - 
ІМТ 30,0 — 39,9; і ІІІ - ІМТ >40,0. Виявлено, що дос-
ліджувані показники — глюкоза натще, ендогенний 
інсулін, НОМА-ФБ, НОМА-ІР — безпосередньо 
впливають на перебіг травматичної хвороби у хво-
рих з підвищеним індексом маси тіла, ступінь вира-
женості яких за умов однорідності отриманих 
ушкоджень і однакового діапазону тяжкості їх за 
шкалою АРАСНЕ ІІ залежить від індексу маси тіла 
на момент надходження пацієнтів до стаціонару.  

Ключові слова: вуглеводний обмін, метабо-
лічний синдром, травматична хвороба, підвищений 
індекс маси тіла, політравма. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри медицини невідкладних станів, анес-
тезіології та інтенсивної терапії Харківського націо-
нального медичного університету МОЗ України 
«Вибір методів знеболювання та інтенсивної тера-
пії у пацієнтів з синдромом системної запальної 
відповіді», № державної реєстрації 0116U005232. 

Актуальність. Відомо, що результати лікуван-
ня пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла 

(ПІМТ), особливо з морбідним і гіпергіперожирін-
ням (ІМТ > 40,0) залежать від вихідних показників 
загальної реактивності організму, особливо при 
таких руйнівно-стресових чинниках, як політравма 
[1, 2, 3]. На тлі даних про метаболічний синдром 
(МС), який в більшості випадків абдомінального 
ожиріння діагностується у хворих при обстеженні, 
необхідним є вивчення можливого його впливу на 
перебіг ТХ і розвиток ускладнень у пацієнтів з ПІМТ 
при політравмі [4, 5].  

Відомо, що серед метаболічних реакцій на тра-
вму зміни вуглеводного обміну посідають центра-
льне місце, і що в ранньому посттравматичному 
періоді пригнічується синтез і секреція інсуліну, що 
є вкрай негативним фактором перебігу травматич-
ної хвороби (ТХ) у пацієнтів з ПІМТ при політравмі 
на тлі інсулінорезистентності (ІР), яка вже в пере-
важній більшості випадків є фоновою при ожирінні 
[6]. Важливим є також факт того, що глікемічна 
реакція на навантаження глюкозою при травмі 
сприяє зниженню толерантності до неї і підвищен-
ню резистентності до інсуліну [7]. 

Так як МС – це комплекс метаболічних пору-
шень на тлі поєднання абдомінального ожиріння, 
гіперінсулінемії, інсулінорезистентності, артеріаль-
ної гіпертонії, атерогенної дисліпідемії та порушен-
ня толерантності до глюкози або цукрового діабету 
2 типу, який супроводжується підвищеним ризиком 
розвитку ІХС, важливим є виявлення провідних 
його маркерів, що можуть впливати на реакцію 
хворого з ожирінням на політравму [8, 9].  

Тому метою даної роботи був аналіз динаміки 
маркерів вуглеводного обміну у пацієнтів з підви-
щеним індексом маси тіла при політравмі. 

Матеріали і методи дослідження. Для вирі-
шення даного питання та з метою більш детально-
го вивчення процесів виникнення ускладнень ТХ у 
хворих з ПІМТ при політравмі, для аналізу були 
обрані найбільш показові за даними літератури 
маркери вуглеводного обміну при МС: рівень глю-
кози, рівень ендогенного інсуліну, індекси НОМА ІР 
і НОМА ФВ. 

У 224 пацієнтів з ПІМТ протягом місяця перебу-
вання у стаціонарі з діагнозом «Політравма», і на 
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360-у контрольну добу амбулаторного візиту аналі-
зували динаміку рівня глюкози натще (ГН), рівня 
ендогенного інсуліну (ЕІ), цифри індексів НОМА-ІР і 
НОМА-ФВ.  

Пацієнти, які були обрані для вивчення клініко-
патогенетичних аспектів перебігу травматичної 
хвороби, мали однакову тяжкість стану на момент 
находження за шкалою АРАСНЕ ІІ 14 ± 5,8 балів і 
були розподілені на 3 стратифіковані клінічні групи 
в залежності від стартових цифр антропометрич-
них показників та ІМТ у хворих: група І - ІМТ до 
29,9, ІІ - ІМТ 30,0 – 39,9 і ІІІ – ІМТ > 40,0. 

Всі ці 224 постраждалих не відрізнялися за 
статтю, віком, даними анамнезу. Вони отримували 
ідентичний комплекс інтенсивної терапії за прото-
колом відповідно до ступеня тяжкості, який вклю-
чав інфузійну терапію (парентерально/ентеральне 
харчування), антибіотикотерапію, антиоксиданти, 
антигіпоксанти, дезагреганти, антикоагулянти, про-
тивиразкові препарати, анальгетики, вітаміни. Піс-
ля виписки із стаціонару всі ці пацієнти із медика-
ментозних засобів приймали лише препарати, які 
були необхідними, враховуючи їх супутню патоло-
гію (цукорзнижуючи, антигіпертензивні).  

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.  

Методика визначення рівня ендогенного 
(імунореактивного базального) інсуліну (ЕІ) прово-
дили за допомогою тест-систем фірми “DRG Instru-
ments Gmb” (Німеччина) DRG Insulin «сендвіч-
варіантом» твердофазного імуноферментного ана-
лізу (ELISA). Визначення оптичної щільності розчи-
ну здійснювали на вертикальному спектрофотомет-
рі типу «Multiskan» при довжині хвилі 450±10 нм.  

Оцінка рівня інсулінорезистентності (ІР) прово-
дилася за допомогою моделі оцінки гомеостазу 
(homeostasis model assessment) з розрахуванням 
коефіцієнтів ІР і функціональної активності β-клітин 
підшлункової залози [Matthews D.R. et al., 1985]: 

де: ЕІ - ендогенний інсулін, ГН - глюкоза плазми на-
тще. 

Для обробки отриманих даних використовува-
ли методи параметричної статистики. Для можли-
вості використання критерія Стьюдента обчислю-
вали критерій Фішера-Снедекора – відношення 
більшої дисперсії до меншої. Для з’ясування зв’яз-
ку між окремими параметрами застосовували коре-
ляційний аналіз. 

Результати дослідження. Так, рівень ГН в 
гострому періоді ТХ був вірогідно (р<0,05) підвище-
ний від контрольних значень у всіх групах хворих і 
перевищував їх на 38%, 41% і 68% у групах І, ІІ і ІІІ 
відповідно. Динаміка змін рівня ГН представлений 
на рис. 1. 

У пацієнтів групи І, з ІМТ до 29,9 максимальні 
його значення спостерігалися при надходженні, на 
3-ю добу концентрація ГН вірогідно (р < 0,05) пере-
вищувала контроль на 21% і складала 6,91±1,29 
ммоль/л. В подальшому відзначалося поступове 
зниження даного показника у даних пацієнтів. Конт-
рольного рівня він досягнув у кінці раннього періо-
ду ТХ і підтримувався на ньому до 30-й доби ліку-
вання, 5,17+0,59 ммоль/л і 5,69±0,56 ммоль/л на  
14-й і 30-й дні лікування відповідно. Через рік після 
отримання політравми хворими групи І з ІМТ до 
29,9 рівень ГН в крові складав 6,12±0,54 ммоль/л, 
що було на 7% вище контрольних значень, але ж 
без вірогідної різниці. 

У постраждалих групи ІІ, ІМТ 30,0 – 39,9, на 3-ю 
добу перебування у стаціонарі цифри ГН вірогідно 
(р < 0,05) перевищували контроль на 21% і складали 
6,93±0,51 ммоль/л. В подальшому цифри ГН в крові 
поступово знижувалися, мінімальні значення були 
зафіксовані у кінці раннього періоду ТХ, на 14-й день 
проведення інтенсивної терапії – 5,69±1,46 ммоль/л. 
На 30-й день лікування був відмічений зріст серед-
нього показника ГН у пацієнтів даної групи, 
6,65±0,79 ммоль/л, але ж вірогідної різниці від конт-
рольних цифр виявлено не було. Через рік після 
отримання ушкоджень на амбулаторному візиті у 
хворих групи ІІ, ІМТ 30,0 – 39,9, рівень ГН був  

Індекс ІР (НОМА ІР) =  ЕІ (мкОд/мл) × ГН (ммоль/л) 
________________________________________ 

22,5 
 

Функціональна активність 
 β-клітин (НОМА-ФБ) = 

20 × ЕІ (мкОд/мл) 
________________________________ 

ГПН (ммоль/л) - 3,5 

Рис. 1. Динаміка рівня глюкози натще при травматичній 
хворобі у хворих з ПІМТ 
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Таблиця 1 – Динаміка маркерів вуглеводного обміну у хворих з ПІМТ з травматичною хворобою 

Групи 
Строки обстеження, доба 

1 3 7 14 30 360 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ГН, ммоль/л, контроль (n=60): 5,7±0,3 ммоль/л 

Група І 7,88±2,23* 6,91±0,78* 6,11±1,29 5,17±0,59 5,69±0,56 6,12±0,54 

Група ІІ(А) 8,08±1,42* 6,93±0,51* 6,55±1,45 5,69±1,46 6,65±0,79 6,32±0,41 

Група ІІІ 9,6±2,91* 8,57±2,18* 8,08±2,02* 7,79±2,39 7,73±1,75 7,91±1,27* 

ЕІ, мкМО/мл, контроль (n=60): 16,41±4,08 мкМО/мл 

Група І 16,84±3,89 15,72±3,64 16,07±4,21 15,98±4,53 16,27±3,8 15,13±7,72 

Група ІІ(А) 23,02±1,9* 24,4±3,1* 22,6±4,1 24,21±5,2 22,08±3,6 23,9±2,7* 

Група ІІІ 25,4±4,3* 24,09±2,9* 23,52±2,1* 24,6±3,2* 24,9±2,2* 25,2±2,6* 

НОМА-ФБ, контроль (n=60): 237,29±27,3 

Група І 229,4±33,4 225,6±24,3 223,2±24,1 221,8±18,6 233,8±21,4 226,2±19,7 

Група ІІ(А) 238,6±22,1 254,2±31,8 239,6±28,4 244,7±19,2 286,4±20,6* 302,8±21,4* 

Група ІІІ 237,1±30,6 231,3±27,8 229,1±25,3 220,1±22,6 187,2±16,9* 192,2±25,2* 

НОМА-ІР, контроль (n=60): 4,9±0,6 

Група І 4,2±0,8 4,5±0,6 4,8+0,2 4,5±0,3 4,4+0,6 4,0±0,4 

Група ІІ(А) 4,5±0,5 4,9±0,8 5,3±0,6 5,6±0,4 5,4±0,4 4,5±0,3 

Група ІІІ 4,7±0,4 5,2±0,4 5,5±0,7 5,9±0,3* 5,8±0,2* 5,9±0,2* 

Примітка: * - р<0,05. 

вищим від контролю на 10% з великим коливанням 
цифр у варіаційному ряді, але ж без вірогідної різ-
ниці, і складав 6,32±0,41 ммоль/л. 

У постраждалих групи ІІІ протягом першого 
тижня перебування у відділенні інтенсивної терапії 
рівень ГН вірогідно (р<0,05) перевищував конт-
рольні цифри, на 50% і 41% на 3-ю і 7-у добу  
відповідно, і складав 8,57±2,18 ммоль/л і 8,08± 
± 2,05 ммоль/л. На фоні подальшого повільного 
зниження концентрації даного показника в крові 
обстежених постраждалих, його цифри навіть не 
досягли контролю і через рік після отримання полі-
травми, коли вони складали 7,91±1,27 ммоль/л, що 
свідчило на користь порушення толерантності до 
глюкози і ознак цукрового діабету у переважної 
більшості пацієнтів даної групи. 

Динаміка змін рівня ЕІ представлена на рис. 2., 
табл. 1. 

У пацієнтів групи І рівень ЕІ протягом усього 
періоду обстеження коливався близько контроль-
них значень, не мав вірогідних відмінностей, і на-
віть, через рік після отримання ушкоджень був на 
8% нижче від контролю, але з більшим розбігом у 
варіаційному ряді хворих.  

В групі ІІ, ІМТ 30,0 – 39,9, цифри ЕІ в момент 
надходження вірогідно (р < 0,05) на 40% перевищу-
вали контроль, що може свідчити про наявність 
порушень вуглеводного обміну у більшості пацієн-
тів у групі, і складали 23,03±1,9 мкМО/мл. На 3-й 
день лікування рівень ЕІ в крові у даних пацієнтів 
вірогідно (р < 0,05) перевищував контрольні зна-

чення у 1,5 рази, складав 24,4±3,1 мкМО/мл, але з 
більш вираженою неоднорідністю показників у ва-
ріаційному ряді хворих. В подальшому концентра-
ція ЕІ в крові у постраждалих групи ІІ з ІМТ 30,0 – 
39,9 мала хвилеподібне коливання, перевищувала 
середні контрольні значення на 37%, 47% і 34% на 
7-у, 14-у і 30-у добу перебування у стаціонарі, 
складала 22,6±4,1 мкМО/мл, 24,21±5,2 мкМО/мл і 
22,08±3,6 мкМО/мл відповідно, але вірогідних від-
мінностей виявлено при цьому не було, що зале-
жить від коливання цифр цього показника су кож-
ного із хворих. Через рік після отримання політрав-
ми на амбулаторному візиті рівень ЕІ в крові  
пацієнтів групи ІІ вірогідно (р˂0,05) перевищував 
контроль, складав 23,9±2,7 мкМО/мл і свідчив про 
порушення системи глюкоза-інсулін. 

Рис. 2. Динаміка рівня ендогенного інсуліну при травма-
тичній хворобі у хворих з ПІМТ 
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У хворих групи ІІІ, ІМТ > 40,0, рівень ЕІ в крові 
вірогідно (р < 0,05) перевищував контроль протя-
гом всього періоду дослідження, в тому числі через 
рік після отримання ушкоджень. На всіх крапках 
контролю, тобто 3-й, 7-й, 14-й, 30-й дні лікування і 
на 360-у добу амбулаторного візиту його цифри в 
1,5 рази були вищими, ніж при визначенні у добро-
вольців з ідентичним ІМТ, але з мінімальним коли-
ванням у межах варіаційного ряду. 

Динаміка наступного досить патогномонічного 
для хворих з ПІМТ показника – індексу функціо-
нальної активності β-клітин підшлункової залози – 
НОМА-ФБ представлена на рис. 3, табл. 1. 

Так, показник індексу НОМА-ФБ в гострому 
періоді ТХ, на 1-у і 3-ю крапки контролю вірогідно 
не відрізнялися між групами, незважаючи на різни-
цю ІМТ у пацієнтів. В групі І, де ІМТ був до 29,9, 
середній показник цього індексу був на момент 
надходження до стаціонару на 4% менш ніж серед-
ній показник контролю, але це не було вірогідним 
через велику амплітуду значень у межах варіацій-
ного ряду хворих. 

В подальшому в групі І спостерігалося поступо-
ве зниження середніх цифр індексу НОМА-ФБ  
протягом всього раннього періоду ТХ, 225,6±24,3, 
223,2±24,1 і 221,8±18,6 на 3-ю, 7-у і 14-у добу пере-
бування у стаціонарі, але ж через великий розбіг 
цього показника у групі, вірогідної різниці відстеже-
но не було. На 30-й день перебування у стаціонарі 
середній показник індексу НОМА-ФБ у хворих з ІМТ 
29,9 складав 233,8±21,4, що також співпадало з 
діапазоном даних при надходженні і вже на 360-у 
добу на амбулаторному візиті він на 5% був менш 
ніж контрольні значення без вірогідних відмін-
ностей. 

У постраждалих групи ІІ, ІМТ 30,0-39,9, протя-
гом гострого і раннього періодів ТХ спостерігалася 
ідентична динаміка цього показника. Однак через 
місяць після отримання пацієнтами цієї групи полі-
травми цифри індексу НОМА-ФБ вірогідно (р˂0,05) 

перевищували контроль і дані при надходженні до 
стаціонару, складав 286,4±20,6, що може свідчити 
на користь виникнення у більшої кількості даних 
хворих порушення толерантності до глюкози, і, в 
свою чергу, про поглиблення зсуву у обміні вугле-
водів. На амбулаторному візиті, на 360-у добу піс-
ля отримання ушкоджень, показник НОМА-ФБ був 
також вірогідно (р˂0,05) вищим ніж контроль і стар-
тові значення, 302,8±21,4, що підтверджує зсув 
вуглеводного обміну і поглиблення толерантності 
до глюкози у хворих групи ІІ. 

У пацієнтів групи ІІІ, ІМТ >40,0, протягом пер-
ших двох тижнів перебування у відділенні інтенсив-
ної терапії динаміка індексу НОМА-ФБ коливалася 
також близько стартових і контрольних значень без 
вірогідної різниці, але, на відміну від ситуації в гру-
пі ІІ, з тенденцією до зниження цього показника, 
237,1±30,6, 231,3±27,8, 229,1±25,3 і 220,1±22,6 на  
1-й, 3-й, 7-й і 14-й дні лікування відповідно. На 30-у 
добу цифри індексу НОМА-ФБ були вірогідно  
(р < 0,05) меншими, ніж старт і контроль, 187,2 ± 
± 16,9, що свідчить на користь порушення функціо-
нування підшлункової залози як ендокринного ор-
гану у переважної більшості пацієнтів з ІМТ > 40,0 і 
виникнення у них цукрового діабету ІІ типу. На ам-
булаторному візиті показники індексу НОМА-ФБ 
також вірогідно (р < 0,05) були меншими ніж старт і 
контроль, 192,2±25,2, що підтверджує негативний 
вплив ТХ на стан підшлункової залози у вигляді 
порушення її ендокринної функції. 

Динаміка змін індексу НОМА-ІР представлена 
на рис. 4, табл. 1. 

У пацієнтів групи І, ІМТ ≤29, протягом всього 
періоду дослідження показник НОМА-ІР коливався 
в діапазоні контрольних значень, незважаючи на 
підвищення на 7-й день лікування в порівнянні з 
цифрами при надходження на 13%, 4,2±0,8 і 
4,8±0,2 на 1-у і 7-у добу відповідно, і зниження до 
4,0±0,4 на 360-й день при амбулаторному візиті. 

Рис. 3. Динаміка індексу НОМА-ФБ при травматичній 
хворобі у хворих з ПІМТ 

 

Рис. 4. Динаміка індексу НОМА-ІР при травматичній 
хворобі у хворих з ПІМТ 
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У хворих групи ІІ, ІМТ 30,0 – 39,9, протягом 
першого місяця перебування у стаціонарі середні 
значення індексу НОМА-ІР вже на 3-у добу відпові-
дали контрольним, в подальшому відмічалася тен-
денція до їх підвищення з максимальними цифра-
ми у кінці 2 тижня перебування у відділенні інтен-
сивної терапії – 4,9±0,8, 5,3±0,6, 5,6±0,4 і 5,4±0,4 
на 3-й, 7-й, 14-й і 30-й дні лікування. Однак завдяки 
великому діапазону значень у межах варіаційних 
рядів не було відмічено вірогідної різниці від показ-
ників контролю, так як у декількох хворих ці дані 
перетиналися. На 360-у добу після отримання 
ушкоджень хворими групи ІІ індекс НОМА-ІР повер-
нувся на вихідний рівень і складав 4,5±0,3. 

У постраждалих групи ІІІ, ІМТ˃40,0, протягом 
всього періоду спостереження, середні цифри ін-
дексу НОМА-ІР перевищували контрольні значення 
на 6% і 11%, стартові на 10% і 15% на 3-ю і 7-у 
добу і складали 5,2±0,4 і 5,5±0,7 відповідно без 
вірогідної різниці між ними, що обумовлене коли-
ваннями цифр у варіаційному ряді хворих. На 30-й 
день перебування у стаціонарі індекс НОМА-ІР у 
пацієнтів групи ІІІ вірогідно (р<0,05) перевищував 
контроль і стартовий рівень, складав 5,9±0,3. В 
подальшому цей показник підтримувався на анало-
гічному рівні, вірогідно (р<0,05) перевищував конт-
роль і стартові цифри на 30-й день спостереження 
на 16% і 19% і складав 5,8±0,2. Важливим є той 
факт, що через рік після хворими з ІМТ > 40,0 
ушкоджень індекс НОМА-ІР зберігався вірогідно  
(р < 0,05) вищим ніж стартові і контрольні значен-
ня, складав 5,9±0,2 на 360-й день при амбулатор-
ному візиті, що вказувало на погіршення стану ком-
пенсації вуглеводного обміну у рамках метаболіч-
ного синдрому в цілому. Динаміка маркерів вугле-
водного обміну у хворих з ПІМТ з травматичною 
хворобою представлена в таблиці 1.  

Обговорення результатів. Для хворих з над-
лишковою масою тіла при ІМТ ≤ 29,9 при політрав-
мі виявлені наступні особливості: максимальні 
цифри ГН при надходженні, вірогідне перевищення 
контролю на 30-у добу, поступове зниження рівня 
ГН з 3-ї по 14-у добу, перевищення контролю на 
7% на 360-у добу; коливання рівня ЕІ протягом 
усього періоду обстеження близько контрольних 
значень, зниження від контролю на 8% на 360-у 
добу; поступове зниження середніх цифр індексу 
НОМА-ФБ протягом раннього періоду ТХ, знижен-
ня від контролю на 5% на 360-у добу; коливання 

індексу НОМА-ІР протягом всього періоду дослід-
ження в діапазоні контрольних значень. Отримані 
дані збігаються з аналогічними дослідженнями віт-
чизняних та закордонних авторів [2, 3, 4]. 

Для хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня при ІМТ 
30,0-39,9 при політравмі виявлені наступні особли-
вості: вірогідне перевищення контролю цифр ГН на 
3-ю добу, подальше поступове їх зниження з міні-
мальними значеннями на 14-у добу подальшим 
збільшенням від контролю на 30-у добу і переви-
щенням його на 10% на 360-у добу; вірогідне пере-
вищення контролю рівня ЕІ на 40% при надходжен-
ні, перевищення його у 1,5 рази на 3-й день ліку-
вання з подальшим хвилеподібним коливанням і 
перевищенням середніх значень на 7-у, 14-у, 30-у і 
360-у добу; поступове зниження середніх цифр 
індексу НОМА-ФБ протягом раннього періоду ТХ, 
подальше вірогідне збільшення на 30-у добу і  
360-у добу; досягання індексу НОМА-ІР на 3-ю  
добу контролю з подальшою тенденцією до підви-
щення до 30-ї доби і поверненням до вихідного 
рівня на 360-у добу. 

Для хворих з морбідним ожирінням при ІМТ > 
40,0 при політравмі виявлені наступні особливості: 
вірогідне перевищення контролю цифр ГН з 1-ї по 
7-му добу, подальше зниження але ж з перевищен-
ням контролю навіть на 360-у добу; вірогідне пере-
вищення рівня ЕІ контрольних значень протягом 
всього періоду обстеження; вірогідне зниження 
індексу НОМА-ФБ з 1-ї по 30-у добу і вірогідне зни-
ження від старту і контролю на 360-у добу; переви-
щення протягом року цифр індексу НОМА-ІР з віро-
гідність на 30-у і 360-у добу, що ілюструє наявність 
інсулінорезистентності у досліджених хворих з 
морбідним ожирінням при ІМТ > 40,0 при політрав-
мі [1, 5, 8]. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, 
що досліджувані показники – ГН, ЕІ, НОМА-ФБ, 
НОМА-ІР – безпосередньо впливають на перебіг 
ТХ у хворих з ПІМТ, ступінь виразності яких за 
умов однорідності отриманих ушкоджень і однако-
вого діапазону тяжкості їх за шкалою АРАСНЕ ІІ 
залежить від ІМТ на момент надходження пацієнтів 
до стаціонару.  

Перспективи подальшого дослідження. В 
майбутньому планується подальший аналіз дина-
міки гомоцистеїну та маркерів ліпідного обміну при 
травматичній хворобі у хворих з підвищеним індек-
сом маси тіла. 
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УДК 616.12-008-056.257-001-031.14-083.98 
ДИНАМИКА МАРКЕРОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОВЫШЕННЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ПОЛИТРАВМЕ 
Кучерявченко В. В., Волкова Ю. В., Шарлай Е. Ю. 
Резюме. Известно, что результаты лечения пациентов с повышенным индексом массы тела зависят 

от исходных показателей общей реактивности организма, особенно при таких разрушительно-
стрессовых факторах, как политравма. На фоне данных о метаболическом синдроме необходимо изуче-
ние возможного его влияния на ход травматической болезни и развитие осложнений у пациентов с повы-
шенным индексом массы тела при политравме. Целью нашей работы был анализ динамики маркеров 
углеводного обмена у пациентов с повышенным индексом массы тела при политравме. У 224 пациентов 
с повышенным индексом массы тела в течение месяца пребывания в стационаре с диагнозом 
«Политравма» и на триста шестидесятые контрольные сутки амбулаторного визита анализировали дина-
мику уровня глюкозы натощак, уровня эндогенного инсулина, цифры индексов НОМА-ИР и НОМА-ФВ. 
Пациенты имели одинаковую тяжесть состояния на момент поступления по шкале АРАСНЕ ІІ 14±5,8 бал-
лов и были распределены на 3 группы в зависимости от стартовых цифр индекса массы тела: группа I - 
ИМТ до 29,9, II - ИМТ 30,0 - 39,9 и III - ИМТ ˃40,0.  

Таким образом, можно утверждать, что исследуемые показатели: глюкоза натощак, эндогенный инсу-
лин, НОМА-ФБ, НОМА-ИР, непосредственно влияют на течение травматической болезни при политрав-
ме у больных с повышенным индексом массы тела, степень выраженности которых в условиях однород-
ности полученных повреждений и одинакового диапазона тяжести их по шкале АРАСНЕ ІІ зависит от 
индекса массы тела на момент поступления пациентов в стационар. 

Ключевые слова: углеводный обмен, метаболический синдром, травматическая болезнь, повышен-
ный индекс массы тела, политравма. 
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Dynamics of Carbohydrate Metabolism Markers  
in Patients with Increased Body Mass Index with Polytrauma 
Kucheryavchenko V. V., Volkova Iu. V., Sharlai K. Iu. 
Abstract. It is known that the results of treatment of patients with an increased body mass index 

(hereinafter – IBMI) depend on the initial indicators of the general reactivity of the organism, especially with de-
structive stress factors such as polytrauma. The data on metabolic syndrome (MS) shows that it is necessary to 
study its possible influence on the course of traumatic disease (TD) and the development of complications in 
patients with IBMI in polytrauma.  

The purpose of the study was to analyze the dynamics of carbohydrate metabolism markers in patients with 
an IBMI with polytrauma.  
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Material and methods. We analyzed the dynamics of glucose (G), endogenous insulin (EI), NOMA-IR and 
HOMA-FV indexes in 224 patients with IBMI during the month of hospital stay with a diagnosis of polytrauma 
and on the three hundred and sixtieth control day of the outpatient visit.  

Results and discussion. The patients had the same severity at the time of admission on the APACHE II 
scale 14 ± 5.8 points and were divided into 3 groups depending on the starting BMI numbers. Group I patients 
had BMI to 29.9, group II patients were with BMI 30.0-39.9 and group III patients’ BMI was over 40.0.  

The patients with BMI ≤ 29.9 had the following features: maximum G figures on admission, probably over-
stepping control on the thirtieth day, a gradual decrease in the level of G from the third to the fourteenth day, 
excess of control by 7% on the three hundred and sixtieth day; fluctuations in the level of EI during the entire 
survey period around control values, a decrease from control by 8% at three hundred and sixtieth day; a gradual 
decrease in the average figures of the NOMA-FB index during the early period of polytrauma; a decrease from 
control by 5% on the three hundred and sixtieth day; fluctuations in the HOMA-IR index during the entire study 
period in the range of control values.  

Patients with II-III degree of obesity with BMI of 30.0-39.9 were identified with the following features: the 
control of G abnormal numbers were likely to be exceeded on the third day, further gradual decrease with mini-
mum values on the fourteenth day, followed by an increase from the control on the thirtieth day and exceeding it 
by 10% for three hundred and sixtieth day; probable exceeding the control level of EI by 40% on admission, 
exceeding it by 1.5 times on the third day of treatment, followed by wavy fluctuations and exceeding the average 
values on the seventh, fourteenth, thirtieth and three hundred and sixtieth days; a gradual decrease in the aver-
age figures of the NOMA-FB index during the early period, a further significant increase on the thirtieth and 
three hundred and sixtieth days; achievement of the NOMA-IR index on the third day of control with the subse-
quent upward trend to the 30th day and returning to the initial level on the three hundred and sixtieth day.  

We observed that patients with morbid obesity with BMI more than 40.0 had the following features: the con-
trol of G abnormalities was likely to be exceeded from day 1 to day 7, but with a decrease in control even by 
three hundred and sixtieth day; the EI level of the control values was exceeded during the entire examination 
period; a decrease in the HOMA-FB index from day 1 to day 30 and a significant decrease from the start and 
control for the three hundred and sixtieth day; during the year, the NOMA-IR index was exceeded.  

Conclusion. Thus, we state that the observed indicators (G, EI, HOMA-FB, HOMA-IR) directly affected the 
course of traumatic disease in polytrauma in patients with IBMI, the severity of which, under conditions of uni-
formity of injuries and the same range of severity the APACHE II scale depends on the BMI at the time of admis-
sion of patients to the hospital. 

Keywords: carbohydrate metabolism, metabolic syndrome, traumatic disease, increased body mass index, 
polytrauma. 
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Субарахноїдальний крововилив – один з най-
тяжких типів порушень мозкового кровообігу, що 
характеризується догоспітальною летальністю при 
первинному крововиливі внаслідок розриву анев-
ризм 10-15%. 

Мета дослідження. Оцінити клініко-патогене-
тичне значення розвитку гіпонатріємії, як прояв 
SIADH синдрому у стаціонарних пацієнтів, які госпі-
талізовані з приводу субарахноїдального кровови-
ливу аневризматичної та спонтанної етіології. 

Матеріали та методи. Обстежено 87 пацієн-
тів із субарахноїдальним крововиливом. Розподіл 
за віком типовий для даного захворювання – біль-
шість хворих перебувало у віці від 30 до 60 років, з 
переважанням хворих у віці 40-60 років, хворі похи-
лого віку (старше 60 років) – 20,7% . Середній вік 
склав 49, 97 років. Чоловіків було 44, жінок – 43. 
Усім пацієнтам була проведена клініко-
неврологічна оцінка перебігу САК згідно модифіко-
ваної шкали Fisher, шкали WFNS, шкали 
Нunt&Неss, шкали результатів GOSE (Glasgow 
Outcome Scale Extended) та узагальнюючої класи-
фікаційної шкали для оцінки прогнозу результату 
САК (C.S. Ogilvy et B.S. Carter).   

Результати  дослідження. Найбільша кількість 
пацієнтів із вираженою гіпонатріємією – 14 чоло-
вік – корелює із найважчими ступенями тяжкості 
згідно модифікованої шкали Fisher – 3-4 ступінь. У 
7-ми пацієнтів із 3-5-м ступенем тяжкості субарах-
ноїдального крововиливу за WFNS (3-13 балів за 
шкалою ком Глазго та наявністю/відсутністю рухо-
вого і/або мовного дефіциту) діагностована статис-
тично значуща (р<0,05) гіпонатріємія. Ці пацієнти 
складали 41,18% від загальної кількості хворих цих 
груп. При 3-4 ступенях тяжкості згідно шкали 
Нunt&Неss статистично достовірна гіпонатріємія 
(р<0,05) підтверджена у 11 пацієнтів цієї групи 
(40,74% від загальної кількості). Рівень натріємії у 
хворих 3-4 ступеню тяжкості за шкалою результа-
тів GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) стано-
вив 131,36±1,53 ммоль/л, а у 5 осіб цієї групи 
(45,45%) виявлена гіпонатріємія. Найлегший сту-

пінь тяжкості субарахноїдального крововиливу у 
хворих за шкалою результатів GOSE відповідає 
найменшій кількості хворих із гіпонатріємією. Поло-
вина хворих із тяжким клінічним станом (54,55%) 
згідно узагальнюючої класифікаційної шкали для 
оцінки прогнозу результату субарахноїдального 
крововиливу (C.S. Ogilvy et B.S. Carter) мала гіпо-
натріємію. 

Висновки. Клініко-патогенетичне значення роз-
витку гіпонатріємії, як прояв SIADH синдрому у ста-
ціонарних пацієнтів, які госпіталізовані з приводу 
субарахноїдального крововиливу аневризматичної 
та спонтанної етіології, свідчить про тісну асоціацію 
виразності порушень осмотичного гомеостазу та 
тяжкістю клінічного перебігу субарахноїдального 
крововиливу згідно модифікованої шкали Fisher, 
шкали WFNS, шкали Нunt&Неss, шкали результатів 
GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) та уза-
гальнюючої класифікаційної шкали для оцінки про-
гнозу результату субарахноїдального крововиливу 
(C.S. Ogilvy et B.S. Carter). При субарахноїдальному 
крововиливі в осіб з гіпонатріємією спряженість 
сироваткового рівня натрію і показника сироватко-
вого  копептіну адекватно і достовірно апроксимує-
ться рівнянням регресії логарифмічного характеру 
(за основою 10), при цьому при значеннях копептіну 
більш 0,70 нг/мл в понад 50% випадків реєструва-
лася натріємія середнього ступеня тяжкості. 

Ключові слова: аневризматичний субарахної-
дальний крововилив, SIADH синдром, WFNS шка-
ла, гіпонатріємія,  копептін. 
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Актуальність. Субарахноїдальний крововилив 
(САК) – один з найтяжких типів порушень мозкового 
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кровообігу, що характеризується догоспітальною 
летальністю при первинному крововиливі внаслі-
док розриву аневризм 10-15% [1]. Основна причи-
на ускладнень САК обумовлена повторними крово-
виливами при наявності аневризми, при яких ле-
тальність вже досягає 70% [2]. До теперішнього 
часу рівень несприятливих наслідків у пацієнтів із 
САК залишається досить високим через фактори, 
які впливають на перебіг та прогноз захворювання. 
Широка розповсюдженість САК потребує більш 
чіткого підходу до ведення цих пацієнтів. 

Досить часто САК асоціюється із порушеннями 
електролітного балансу та гомеостазу обсягу цир-
кулюючої крові. Гіпонатріємія спостерігається у  
10-34% пацієнтів, які страждають на САК, що погір-
шує прогноз [3]. Такі пацієнти виявляють надмірний 
натрійурез і осмотичний діурез, що призводить до 
зниження системного об'єму крові. Всі пацієнти з 
САК демонстрували збільшення об’єму сечі та під-
вищену екскрецію натрію в сечі. Адреномедулін, 
вазорелаксантний пептид, що секретується в спин-
номозкову рідину (СМР), має натрійуретичні ефек-
ти в нирках. Згідно попередніх досліджень, концен-
трація адреномедуліну в СМР була значно вищою 
в пізньому періоді порівняно із раннім періодом 
САК [4]. Результати досліджень із використанням 
логістичного регресійного аналізу показали, що 
концентрація адреномедуліна в СМР у пізній пері-
од корелює з гіпонатріємією та відстроченою ішемі-
єю мозку. На самому початку САК гіпонатріємія без 
зменшення обсягу циркулюючої крові була попе-
реджена інфузією натрію та води, резистентною 
щодо екскреції нирками. Відсутні суттєві кореляцій-
ні зв’язки між концентрацією гормонів та натрійуре-
зом. Метою лікування гіпонатріємії є підтримання 
позитивного водно-електролітного балансу. 

Синдром неадекватної секреції антидіуретично-
го гормону (АДГ) (Syndrome of Inappropriate Antidiu-
retic Hormone Secretion – SIADH) – це стан, що ви-
значається надмірним вивільненням антидіуретич-
ного гормону (АДГ) з гіпофіза або інших джерел або 
його пролонгованою дією на рецептори вазопреси-
ну. Цей стан вперше був виявлений у двох хворих 
на рак легенів Вільямом Шварцем та Фредеріком 
Бартером (William Schwartz and Frederic Bartter) у 
1967 році. Вони розробили класичні критерії Швар-
ца та Бартера для діагностики SIADH, яка не зміни-
лася до сьогоднішнього часу. SIADH характеризу-
ється порушенням екскреції води, що призводить до 
гіпонатріємії з гіперволемією або еуволемією [5]. 

Найчастіше SIADH виникає внаслідок іншого 
первинного захворювання іншої локалізації. Спадко-
вий SIADH, також відомий як нефрогенний SIADH, 
був обумовлений посиленням функціональної му-
тації в рецепторах вазопресину 2 (V2) в нирках [6]. 

Однією із поширених причин даного синдрому є 
пошкодження центральної нервової системи: будь-
яка патологія ЦНС може посилити виділення АДГ з 
гіпофіза, що призведе до SIADH. Ці порушення 
включають наступні стани: інсульт, САК, інфекція, 
травма, психічні захворювання та психози. 

У пацієнтів із SIADH рівень АДГ високий навіть 
за наявності зниження осмолярності плазми та/або 
гіпонатріємії. Надлишок абсорбції води призводить 
до збільшення об'єм крові [7]. 

Гостре падіння артеріального тиску сприйма-
ється рецепторами об'єму, а не осморецепторами, 
це викликає вивільнення АДГ (разом з іншими гор-
монами, такими, як ренін та адреналін), що пород-
жує вільне всмоктування води з нирок. Це може 
потенційно призвести до гіпонатріємії та зниження 
ефективності осмолярності позаклітинної рідини. 
Даний ефект більш характерний для пацієнтів із 
захворюваннями печінки або серцевими захворю-
ваннями, і гіпонатріємія у таких хворих є прямим 
предиктором гіршого прогнозу [8]. 

Клінічні прояви SIADH можуть бути пов'язані з 
гіпонатріємією та зниженням осмолярності позаклі-
тинної рідини, що призводить до переміщення во-
ди в клітини, що спричиняє набряк головного моз-
ку. Ознаки та симптоми залежать від швидкості та 
тяжкості гіпонатріємії та ступеня набряку мозку. 
Ранні клінічні прояви гострої гіпонатріємії включа-
ють нудоту та загальну слабкість, які можуть спо-
стерігатися, коли концентрація натрію в сироватці 
крові знижується нижче 125-130 мЕк/л (норма  
135-145 мкг/л). Блювота є зловісною ознакою для 
пацієнтів із гострою гіпонатріємією. При більш сер-
йозному і гострому падінні концентрації натрію ви-
никають головний біль, млявість, обтурація, і, в 
кінцевому підсумку, можуть виникнути судоми. Ко-
ма і припинення дихання можуть виникнути, якщо 
рівень натрію в сироватці падає нижче 115-120 
мЕк/л. Гостра гіпонатріємічна енцефалопатія може 
бути оборотною, але може мати місце постійний 
неврологічний дефіцит або смерть, особливо у 
жінок, що перебувають у стадії пременопаузи [9]. 

Гіпонатріємія при САК значно поглиблює осно-
вний патологічний процес, погіршує перебіг реабі-
літаційного періоду, зменшує ефективність терапе-
втичних заходів, подовжує тривалість стаціонарно-
го лікування та при запізнілій або нераціональній її 
корекції суттєво збільшує рівень летальності хво-
рих, що і обумовило важливість та направленість 
даного клінічного дослідження. 

Мета дослідження: оцінити клініко-патогене-
тичне значення розвитку гіпонатріємії, як прояв 
SIADH синдрому у стаціонарних пацієнтів, які госпі-
талізовані з приводу субарахноїдального кровови-
ливу. 
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Матеріали та методи дослідження. Обстеже-
но 87 пацієнтів із САК, з них 38 (43,68%) з ізольова-
ним САК, 14 (16,09%) – з субарахноїдально-
паренхіматозним, 29 (33,33%) – з субарахноїдаль-
но-вентрикулярним, 6 (6,9%) – з субарахноїдально-
паренхіматозно-вентрикулярним крововиливом, 
загальна кількість змішаних крововиливів складала 
56,32%. 

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 або його 
родичі підписували інформовану згоду на участь у 
дослідженні. 

Розподіл за віком типовий для даного захворю-
вання – більшість хворих перебувало у віці від 30 
до 60 років, з переважанням хворих у віці 40-60 
років, хворі похилого віку (старше 60 років) – 20,7%. 
Середній вік склав 49, 97 років. Чоловіків було 44, 
жінок – 43. 

Надходження більше половини хворих відбуло-
ся в першу добу після САК - 46 чоловік (52,87%).  

САК внаслідок розриву мішотчатої аневризми 
(МА) підтверджено ангіографічним методом у 63 
пацієнтів (72,41%), у 5 з них стався повторний кро-
вовилив із МА, що розірвалася. У решти випадків 
(27,59%) наявність МА або артеріо-венозної маль-
формації інструментально не верифікувалась, про-
те ангіографічне обстеження цим пацієнтам прове-
дено одноразово. Отримані дані свідчили, що най-
більш часто виявлялися аневризми передньої моз-
кової артерії та передньої сполучної артерії ПМА-
ПСА – 25,29%, внутрішньої сонної артерії (14,94%) 
та середньої мозкової артерії (22,99%), а найбільш 
рідко - аневризми вертебро-базилярного басейну 
(2,3%) і периферичні аневризми. Таким чином, час-
тота верифікації МА ПМА-ПСА та СМА була досто-
вірно частіше, ніж МА інших локалізацій. 

Артеріальна гіпертонія в анамнезі відзначена у 
43 хворих (49,43%). Різні захворювання і синдроми 
ураження нервової системи в анамнезі відзначені у 
5 хворих. Найчастіше це були дисциркуляторна 
енцефалопатія, судомний синдром, САК в анамне-
зі. «Сімейні» аневризми виявлено у 2 хворих 

Частіше всього виявляли наступні симптоми, 
ранні та пізні ускладнення: головний біль у 50 паці-
єнтів (57,47%), м'язові тонічні симптоми у 48 чоло-
вік (55,17%), у 51 хворого виник вазоспазм 
(62,07%), загальна гіперестезія та реактивні больо-
ві симптоми у 41 та 40 хворих відповідно (47,13 та 
45,98%). Майже четверта частина хворих скаржи-

лася на нудоту і блювоту (27,59%), короткочасну 
втрату свідомості (27,59%), а також майже в поло-
вині випадків була діагностована відстрочена 
(вторинна) ішемія (31,03%). Гідроцефалію мали 15 
осіб (17,24%), руховий дефіцит – 16 (18,39%), а 
судомні напади відбувалися у 13 пацієнтів 
(14,94%). Повторний крововилив був діагностова-
ний лише у 3 хворих (3,45%). Четверо хворих мали 
серед ускладнень мовні порушення (4,6%), а на-
бряк головного мозку розвинувся у 7 чоловік 
(8,05%). 

Більшість хворих даної вибірки мали найлег-
ший ступінь тяжкості САК згідно класифікації Всес-
вітньої організації нейрохірургів (WFNS) – 33 паці-
єнта (37,93%), що відповідає 15 балам за шкалою 
ком Глазго та відсутності рухового та мовного дефі-
циту. Друга ступінь тяжкості діагностована у 37 чо-
ловік (42,53%), це 13-14 балів за шкалою ком Глаз-
го та відсутність рухового і мовного дефіциту. На-
ступна невелика когорта пацієнтів відносилася до 3 
ступеню тяжкості – 14 хворих (16,09%), вони мали 
13-14 балів за шкалою ком Глазго та певного ступе-
ню вираженості руховий і/або мовний дефіцит. Дві 
людини були віднесені до 4 ступеню тяжкості 
(2,30%) із 7-12 балами за шкалою ком Глазго та 
наявністю/відсутністю рухового і/або мовного дефі-
циту. Один хворий (1,15%) належав до категорії 
крайнього 5 ступеню тяжкості із 3-6 балами за шка-
лою ком Глазго та наявністю/відсутністю рухового і/
або мовного дефіциту. 

Згідно класифікації Нunt&Неss в даній когорті 
31 пацієнт (35,63%) не мали зовсім симптомів або 
симптоми були мінімальні: головний біль та ригід-
ність потиличних м'язів, що відповідає 1 ступеню 
тяжкості. Найбільша кількість пацієнтів відносилася 
до 2 ступеню тяжкості – 38 чоловік (43,68%), із сим-
птомами у вигляді головного болю, ригідності поти-
личних м'язів, відсутністю неврологічного дефіциту 
(крім паралічу черепних нервів). Сонливість, оглу-
шення або легкий вогнищевий дефіцит та 3 ступінь 
тяжкості діагностовано у 16 хворих (18,39%).  
Тяжкий стан у вигляді ступору, помірного або важ-
кого геміпарезу, ранньою децеребраційною ригідні-
стю, вегетативними розладами виявлено у  
2 хворих (2,30%). Вкрай важкий стан і 5 ступінь тяж-
кості із глибокою комою, децеребраційною ригідніс-
тю та термінальним станом не виявлено у жодного 
пацієнта. 

Згідно шкали результатів GOSE (Glasgow Out-
come Scale Extended) одна людина (1,15%) із 3 сту-
пенем має нейром'язову неспроможність: пацієнт у 
свідомості, однак важка неврологічна симптомати-
ка змушує продовжувати лікування у відділенні  
реанімації. Далі 10 хворих (11,49%) із 4 ступенем 
тяжкості мають важку неспроможність: є грубий 
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неврологічний дефект, через який пацієнтам необ-
хідний сторонній догляд. Помірна несамостійність: 
психічний статус в межах норми, при цьому пацієн-
ти не в змозі виконувати ряд необхідних дій та пот-
ребують амбулаторного спостереження діагносто-
вано у 16 хворих (18,39%), що відповідає 5 ступе-
ню. Легка несамостійність: психічний статус в ме-
жах норми, хворі самі себе обслуговують, самі ру-
хаються або зі сторонньою підтримкою. проте пот-
ребують спеціального працевлаштування виявлено 
у 28 чоловік (32,18%) із 6 ступенем тяжкості. Гарне 
відновлення: пацієнти поступово повертаються до 
колишнього життя, є незначні неврологічні пору-
шення, пересуваються самостійно демонструє най-
чисельніша когорта хворих – 32 людини (36,78%) у 
групі 7 ступеню тяжкості. 

Відсоток вірогідності прогнозу САК 78–80% ус-
пішного результату згідно узагальнюючої класифі-
каційної шкали для оцінки прогнозу результату САК 
(C.S. Ogilvy et B.S. Carter) мали 76 хворих із бала-
ми від 0 до 2 (87,36%), тобто найбільша кількість 
хворих. Три бали та 65–67%, менш успішний ре-
зультат продемонстрували 10 хворих (11,49%). У 
одного хворого (1,15%) нараховано 25%, несприят-
ливий результат та сумарні 4 бали. 

Оперативне лікування було виконано у 40 хво-
рих (46%), консервативна терапія відповідно засто-
совувалася для 47 хворих (54%). Середня трива-
лість стаціонарного лікування склала 17,64 ліжко-
днів. 

Для проведення тотального ангіографічного 
дослідження використовували ангіографічний ком-
плекс AXIOM Artis MP «Siemens». Кожному хворо-
му проводилось селективне дослідження всіх су-
динних басейнів через феморальний доступ за ме-
тодикою Сельдингера.  

Статистичний аналіз проводили з використан-
ням пакетів прикладних програм «Statistica 6.1» 
(StatSoft Inc., США, серійний номер RGXR412D67-
4002FWC7), «Microsoft Excel 2013». Для всіх видів 
аналізу статистично значущими вважали відміннос-
ті при р<0,05.  

При дослідженні частот зустрічі показників про-
водили за допомогою критерію χ² з аналізом таб-
лиць спряженості.  

Для оцінки асоціації між змінними, вираженими 
в кількісній шкалі, проводили процедуру бінарного 
регресійного аналізу, використовуючи лінійну, лога-
рифмічну, експонентну, поліномінальної (2 і 3 сту-
пеня) моделі, досягаючи незалежного (відповідно 
до критерію Дарбіна-Уотсона), нормального розпо-
ділу залишків (згідно показників асиметрії і ексце-
су). Остаточний вибір рівнянь регресії проводили 
за допомогою узагальненого критерію якості, які 
знаходили як зважену суму узагальненого критерію 

точності і узагальненого критерію адекватності. Як 
критерій точності використовували нормовані зна-
чення середньої відносної помилки апроксимації, а 
як критерій адекватності - нормовані значення кри-
терію Darbin-Wothson. При аналізі регресійних рів-
нянь брали до уваги величину множинного коефіці-
єнта кореляції, а також величину коефіцієнта де-
термінації R2.  

Також окремі статистичні процедури і алгорит-
ми реалізовані у вигляді спеціально написаних мак-
росів у відповідних програмах. 

Результати дослідження. У ході проведеного 
дослідження отримано наступні результати. У 4-х 
осіб 1 ступеню тяжкості САК за Fisher (мінімальний 
САК без ознак внутрішньошлуночкового крововили-
ву (ВШК) в будь-якому із бічних шлуночків) була 
виявлена гіпонатріємія, рівень сироваткового рівня 
натрію становив в середньому у даній групі пацієн-
тів 137,82±0,75 ммоль/л, відносна кількість випадків 
гіпонатріємії від загальної групи пацієнтів із даним 
рівнем тяжкості САК була 11,76% (табл. 1). 

У наступній групі 2-го ступеня тяжкості за Fisher 
(мінімальний САК із ознаками внутрішньошлуночко-
вого крововиливу (ВШК) в будь-якому із бічних 
шлуночків) також у 4-х пацієнтів діагностована гіпо-
натріємія із середнім значенням рівня натрію 13-
7,73±1,03 ммоль/л, а це значить, що 18,18% пацієн-
тів від загальної кількості хворих даного ступеня 
тяжкості мали гіпонатріємію. 

Більш виражена статистично достовірна 
(р<0,05) гіпонатріємія виявлена в третій групі хво-
рих при середньому значенні натрію сироватки кро-
ві на рівні 132,82±1,25 ммоль/л. У 10 чоловік 
(58,82%), що відносяться до 3-го ступеня тяжкості 
за шкалою Fisher (товстий шар субарахноїдального 

Таблиця 1 – Рівень натріємії та частота гіпонатріємії 
різного степеню тяжкості у хворих з САК згідно моди-
фікованої шкали Fisher, M±m (95% довірчий інтервал) 

Ступінь  
тяжкості 
САК за 
Fisher 

Концентрація на-
трію сироватки кро-

ві, ммоль/л 

Кількість випадків 
 гіпонатріємії 

абс.  
кількість, 
осіб 

відносна 
кількість, 

% 

1 137,82±0,75  
(136,35-139,3) 4 11,76 

2 137,73±1,03  
(135,7-139,75) 4 18,18 

3 132,82±1,25  
(130,38-135,27)*# 10 58,82* 

4 133,71±1,16  
(131,44-135,99)*# 4 28,57* 

Примітки: * – р<0,05 у порівнянні з хворими із 1 ступенем; 
# – <0,05 у порівнянні з хворими із 2 ступенем тяжкості. 

 



 Медичні науки 

 122 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

крововиливу без ознак ВШК в будь-якому з бічних 
шлуночків) підтверджена лабораторно гіпонат-
ріємія. 

Чотири хворих (28,57% від загальної кількості 
хворих даної групи) із найбільш тяжким станом 
згідно шкали Fisher (найбільш масивний кровови-
лив – товстий шар САК з ознаками ВШК в обох 
бічних шлуночках) мали також низький рівень на-
трію в сироватці крові статистично достовірно 
(р<0,05), а середній показник даного електроліту в 
групі становив 133,71±1,16 ммоль/л. Отже, найбі-
льша кількість пацієнтів із вираженою гіпонатріємі-
єю корелює із найважчими ступенями тяжкості згід-
но модифікованої шкали Fisher – 3-4 ступінь. 

Відповідно до класифікації Всесвітньої органі-
зації нейрохірургів (WFNS)  для оцінки тяжкості 
САК 1-й найлегший ступінь тяжкості (15 балів за 
шкалою ком Глазго та відсутність рухового та мов-
ного дефіциту) відповідав наступному рівню натрію 
сироватки крові у цих хворих – 138,94±0,53 ммоль/л, 
а гіпонатріємія не виявлена у жодного пацієнта 
(табл. 2). 

У 15 пацієнтів другої групи за ступенем тяжкос-
ті відповідно до класифікації Всесвітньої організації 
нейрохірургів для оцінки тяжкості САК (WFNS) 
(40,54% від загальної кількості хворих даної групи), 
а це 13-14 балів за шкалою ком Глазго та відсут-
ність рухового і мовного дефіциту, виявлено стати-
стично достовірну (р<0,05) гіпонатріємію. Середнє 
значення рівня натрію у цій групі було 135,49±0,86 
ммоль/л. 

У 7-ми пацієнтів із 3-5-м ступенем тяжкості САК 
за WFNS (3-13 балів за шкалою ком Глазго та ная-
вністю/відсутністю рухового і/або мовного дефіци-
ту) діагностована статистично значуща (р<0,05) 
гіпонатріємія. Ці пацієнти складали 41,18% від за-

гальної кількості хворих цих груп. В середньому 
при даному ступені тяжкості перебігу САК рівень 
натрію становив 132,24±1,21 ммоль/л.  

Рівень гіпонатріємії також корелював із тяжкіс-
тю клінічного перебігу САК згідно шкали Нunt&Неss 
(табл. 3). 

Пацієнти 1-го ступеня тяжкості згідно шкали 
Нunt&Неss не мали зовсім симптомів або симпто-
ми були мінімальні: головний біль та ригідність 
потиличних м'язів та середній рівень натрію в си-
роватці крові 138,67±0,68 ммоль/л, випадків гіпона-
тріємії на було виявлено.  

Пацієнти із симптомами у вигляді головного 
болю, ригідності потиличних м'язів, відсутності нев-
рологічного дефіциту (крім паралічу черепних нер-
вів) відносилися до 2-го ступеня тяжкості згідно 
шкали Нunt&Неss, а 11 чоловік (26,19% від загаль-
ної кількості хворих цієї групи) мали гіпонатріємію 
при середньому показнику сироваткового натрію 
по групі 136,83±0,76 ммоль/л.  

При 3-4 ступенях тяжкості згідно шкали 
Нunt&Неss та наявності наступної вираженої клініч-
ної картини: сонливість, оглушення або легкий вог-
нищевий дефіцит, ступор, помірний або важкий 
геміпарез, рання децеребраційна ригідність, веге-
тативні розлади, діагностовано лабораторно рі-
вень натрію сироватки крові 133,44±1,03 ммоль/л, 
тобто найнижчий серед усіх груп. Статистично дос-
товірна гіпонатріємія (р<0,05) підтверджена у 11 
пацієнтів цієї групи (40,74% від загальної кількості). 

 Рівень натріємії у хворих 3-4 ступеню тяжко-
сті за шкалою результатів GOSE (Glasgow Outcom-
e Scale Extended) становив 131,36±1,53 ммоль/л, а 
у 5 осіб цієї групи (45,45%) виявлена гіпонатріємія. 
Для даного рівня ступеня тяжкості за шкалою ре-
зультатів GOSE клінічно характерно: пацієнт у сві-
домості, однак важка неврологічна симптоматика 

Таблиця 2 – Рівень натріємії та частота гіпонатріємії 
за ступенем тяжкості відповідно до класифікації Всес-
вітньої організації нейрохірургів для оцінки тяжкості 
САК (WFNS), M±m (95% довірчий інтервал) 

Ступінь  
тяжкості  
САК за  
WFNS 

Концентрація на-
трію сироватки 
крові, ммоль/л 

Кількість випадків  
гіпонатріємії 

абс. кіль-
кість, 
осіб 

відносна 
кількість, 

% 

1 138,94±0,53  
(137,91-139,97) 0 – 

2 135,49±0,86  
(133,8-137,18)* 15 40,54* 

3-5 132,24±1,21 
(129,86-134,61)*# 7 41,18* 

Примітки: * – р<0,05 у порівнянні з хворими із 1 ступе-
нем; # – <0,05 у порівнянні з хворими із 2 ступенем. 

Таблиця 3 – Рівень натріємії та частота гіпонатріємії у 
хворих із САК за ступенем тяжкості згідно шкали 
Нunt&Неss, M±m (95% довірчий інтервал) 

Ступінь 
тяжкості 
САК за  

H-H 

Концентрація  
натрію сироватки 
крові, ммоль/л 

Кількість випадків  
гіпонатріємії 

абс. кіль-
кість, 
осіб 

відносна 
кількість,  

% 

1 138,67±0,68  
(137,34-139,99) 0 – 

2 136,83±0,76  
(135,34-138,33) 11 26,19 

3-4 133,44±1,03 
(131,42-135,47) *# 11 40,74* 

Примітки: * – р<0,05 у порівнянні з хворими із 1 ступе-
нем; # – <0,05 у порівнянні з хворими із 2 ступенем тяж-
кості. 
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змушує продовжувати лікування у відділенні реані-
мації або є грубий неврологічний дефект, через 
який пацієнтам необхідний сторонній догляд 
(табл. 4). 

У 7 осіб із 5-м ступенем тяжкості згідно шкали 
результатів GOSE (43,75%) діагностовано гіпонат-
ріємію, при цьому клінічно дана група хворих має 
психічний статус в межах норми, пацієнти не в змо-
зі виконувати ряд необхідних дій та потребують 
амбулаторного спостереження, середній рівень 
натрію в групі становив 134,19±1,25 ммоль/л. 

У 5-ти хворих із статистично достовірною гіпо-
натріємією (р<0,05) та 6-м ступенем тяжкості згідно 
шкали результатів GOSE (17,86% від загальної 
кількості хворих даної когорти) клінічно переважа-
ли наступні неврологічні симптоми: психічний ста-
тус в межах норми, хворі самі себе обслуговують, 
самі рухаються або зі сторонньою підтримкою. В 
середньому по групі сироватковий рівень натрію 
визначався на рівні 137,82±0,79 ммоль/л. 

При 7-му ступені тяжкості згідно шкали резуль-
татів GOSE у пацієнтів спостерігається добре від-
новлення: пацієнти поступово повертаються до 
колишнього життя, є незначні неврологічні пору-
шення, пересуваються самостійно, рівень натрію в 
сироватці крові становив у цих хворих 137,34±0,82 
ммоль/л. Гіпонатріємія виявлена також у 5-ти хво-
рих, що становлять 15,63% від загальної кількості 
хворих даної групи (р<0,05). Отже, найлегший сту-
пінь тяжкості САК у хворих за шкалою результатів 
GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) відпові-
дає найменшій кількості хворих із гіпонатріємією. 

Рівень натріємії та частота гіпонатріємії у хво-
рих згідно узагальнюючої класифікаційної шкали 
для оцінки прогнозу результату САК (C.S. Ogilvy et 
B.S. Carter) представлено в таблиці 5. 

Відсоток вірогідності прогнозу САК 78–80% 
успішного результату згідно узагальнюючої класи-
фікаційної шкали для оцінки прогнозу результату 
САК (C.S. Ogilvy et B.S. Carter) мали хворі із бала-
ми від 0 до 2, тобто найбільша кількість хворих. 
Ступінь тяжкості САК за Ogilvy 0 балів відповідала 
рівню натрію в сироватці хворих 138,83±0,66 
ммоль/л при відсутності пацієнтів із гіпонатріємією. 
1 бал за C.S. Ogilvy et B.S. Carter та гіпонатріємію 
мали 6 хворих із другої когорти, що становить 
24,0% від загальної кількості. 2 бали та статистич-
но гіпонатріємію (р<0,05) демонстрували 10 хворих 
(35,71%). 

3-4 бали та 25–67% на менш успішний резуль-
тат разом із гіпонатріємією мали 6 чоловік остан-
ньої групи (54,55% від загальної кількості пацієнтів 
цієї когорти), будучи при цьому в межах статистич-
ної достовірності (р<0,05). В середньому по групі 
рівень натрію сироватки крові становив 131,73±1,5 
ммоль/л. Тобто майже половина хворих із тяжким 
клінічним станом згідно узагальнюючої класифіка-
ційної шкали для оцінки прогнозу результату САК 
(C.S. Ogilvy et B.S. Carter) мала гіпонатріємію. 

Далі, для дослідження спрямованості, тісноти 
та характеру пов'язаності між показниками і побу-
дови функціональної залежності між досліджувани-
ми змінними, був проведений бінарний регресійний 
аналіз, в ході якого в якості незалежного аргументу 
розглядали рівень експресії  конептіна (біомаркера 
ланки системи нейрогормональної регуляції), а в 
якості залежної змінної - рівень натріємії. Отримані 
дані свідчили про те, що взаємозв'язок між число-
вими змінними у пацієнтів з нормальним рівнем 
натрію в сироватці крові носила недостовірний ха-
рактер, в той час як у осіб з гіпонатріємією отрима-
не співвідношення з високим ступенем точності і 

Таблиця 4 – Рівень натріємії та частота гіпонатріємії у 
хворих за шкалою результатів GOSE (Glasgow Out-
come Scale Extended), M±m (95% довірчий інтервал) 

Ступінь 
тяжкості 
САК за 
GOSE 

Концентрація на-
трію сироватки 
крові, ммоль/л 

Кількість випадків 
гіпонатріємії 

абс. кіль-
кість, 
осіб 

відносна 
кількість, 

% 

3-4 131,36±1,53 
(128,37-134,36) 5 45,45 

5 134,19±1,25 
(131,73-136,64) 7 43,75 

6 137,82±0,79 
(136,27-139,37) * # 5 17,86 * 

7 137,34±0,82 
(135,73-138,96) * # 5 15,63*# 

Примітки: * – р<0,05 у порівнянні з хворими із 1 ступе-
нем; # – <0,05 у порівнянні з хворими із 2 ступенем. 

Таблиця 5 – Рівень натріємії та частота гіпонатріємії 
у хворих згідно узагальнюючої класифікаційної шкали 
для оцінки прогнозу результату САК (C.S. Ogilvy et 
B.S. Carter), M±m (95% довірчий інтервал) 

Ступінь 
тяжкості 
САК за 
Ogilvy 

Концентрація на-
трію сироватки 
крові, ммоль/л 

Кількість випадків 
гіпонатріємії 

абс. кіль-
кість, 
осіб 

відносна 
кількість, 

% 

0 138,83±0,66  
(137,53-140,12) 0 – 

1 137,36±1,02 
 (135,37-139,35) 6 24,0 

2 134,64±0,92  
(132,83-136,46) * # 10 35,71 * 

3-4 131,73±1,51  
(128,78-134,67) * # 6 54,55 * 

Примітки: * – р<0,05 у порівнянні з хворими із 1 ступе-
нем; # – <0,05 у порівнянні з хворими із 2 ступенем. 
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адекватності апроксимувалось моделлю логариф-
мічного характеру, а саме:  

Na = 124,19 – 29,9 × log10 (Copeptin),  

де (R = 0,83, R2 = 0,69, нормований R2 = 0,66 при 
F = 42,14, p <0,001).  

Таким чином, був продемонстрований достові-
рний тісний взаємозв'язок між рівнем глікозильова-
ного пептиду з нейроендокринними властивостя-
ми, конептіну, і виразністю порушення осмотичного 
гомеостазу, причому ця модель описує близько 
70% всієї дисперсії значень натриємії (рисунок). 

Дослідження особливостей порушень осмотич-
ного гомеостазу при САК у осіб з гіпонатріємією в 
залежності від виразності експресії нейроендокрін-
ного біомаркера, свідчить, що спряженість сирова-
ткового рівня натрію і показника сироваткового 
копептіну адекватно і достовірно апроксимується 
рівнянням регресії логарифмічного характеру (за 
основою 10), при цьому, що важливо, при значен-
нях незалежного предиктора більш 0,70 нг/мл в 
понад 50% випадків реєструвалася натріємія сере-
днього ступеня тяжкості. 

Обговорення. Глибина неврологічних розла-
дів при гіпонатріємії визначається в більшій мірі 
швидкістю її розвитку, ніж ступенем зменшення 
іонів натрію в крові. Хронічна гіпонатріємія дозво-
ляє мозку адаптуватися, а пацієнти залишаються 
без виражених симптомів, незважаючи на концент-
рацію натрію в сироватці крові нижче 120 ммоль/л. 
Хронічна гіпонатріємія може викликати такі неспе-
цифічні симптоми, як нудота, блювота, порушення 
ходи, пам'яті та мислення, втому, запаморочення, 
плутанину свідомості та судоми м'язів. Нудота та 
блювота присутні приблизно у третини пацієнтів із 

хронічною гіпонатріємією, які мають концентрацію 
натрію в сироватці крові менше 120 ммоль/л. Ідіо-
патичний SIADH частіше зустрічається у пацієнтів 
старше 65 років, а легка та помірна гіпонатріємія у 
таких пацієнтів може сприяти переломам кісток, а 
також збільшити ризик падінь та проблем із ходь-
бою [10]. 

При обстеженні пацієнтів необхідно запитати 
про пошкодження голови в анамнезі, хронічні болі, 
паління, втрату ваги, симптоми захворювання ле-
генів, вживання наркотиків або зловживання психо-
активними речовинами (особливо героїн та екста-
зі). Необхідно оцінити джерело надлишкової ріди-
ни, і слід враховувати тривалість перебігу цього 
стану. Фізикальне обстеження повинно включати 
оцінку об'єму циркулюючої крові, оскільки ці пацієн-
ти, як правило, єуволемічні. Тургор шкіри та артері-
альний тиск знаходяться в межах норми, як прави-
ло. Необхідно провести детальний аналіз невроло-
гічних та судинних захворювань. 

Немає єдиного найкращого тесту для діагнос-
тики SIADH. Пацієнти, як правило, мають гіпонатрі-
ємію з нормальним обсягом циркулюючої крові. 
Шварц і Бартер розробили клінічний критерій в 
1967 році, який до цих пір дійсний [11]. 

Клінічний критерій Шварца та Барттера: 
− Натрій сироватки менше 135 мЕкв/л. 
− Осмолярність сироватки менше 275 мОсм/кг. 
− Натрій сечі більше 40 мкг/л (через АДГ-

опосередковану абсорбцію вільної води з 
ниркових колекторних канальців). 

− Осмолярність сечі більше 100 мОсм/кг. 
− Відсутність клінічних ознак виснаження об’є-

му циркулюючої крові – нормальний тургор 
шкіри, артеріальний тиск в межах контроль-
ного діапазону. 

− Відсутність інших причин гіпонатріємії – над-
нирникова недостатність, гіпотиреоз, серце-
ва недостатність, гіпофізарна недостатність, 
захворювання нирок із втратою солі, захво-
рюванням печінки, препарати, які погіршують 
екскрецію нирками води. 

− Корекція гіпонатріємії за рахунок обмеження 
рідини. 

Аналізи функції нирок та аналіз глікемії слід 
проводити для діагностики гіперглікемії та уремії, 
оскільки це є потенційними причинами псевдогіпо-
натріємії. Тести на SIADH: сироваткова осмоляр-
ність і натрій, концентрація натрію та осмолярність 
сечі, тестування функції нирок: сечовина та креати-
нін, цукор крові, профіль щитовидної залози, сиро-
ватковий кортизол, сироватковий К+, бікарбонати, 
хлориди, ліпідний профіль, функції печінки. Гіпоти-
реоз та надниркова недостатність повинні бути 
виключені у пацієнтів із SIADH. Подальші тести 
повинні бути зроблені, щоб з'ясувати основні при-
чини відповідно до анамнезу хвороби [12].  

Рис. Результати регресійного аналізу взаємозв'язку між 
концентрацією копептіна і рівнем натрію сироватки крові 

у хворих з САК на тлі гіпонатріємії 
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Пацієнти з SIADH мають поєднання АДГ-інду-
кованої затримки води та вторинної втрати рідини. 
Загальна втрата рідини більш виражена, ніж утри-
мання води у пацієнтів із хронічним SIADH. Ліку-
вання SIADH передбачає корекцію та підтримку 
нормальних рівнів натрію та корекцію основних 
відхилень, таких, як гіпотиреоз, захворювання ле-
генів та ЦНС. Мета корекції рівня натрію – значен-
ня більше 130 мЕк/л [13]. 

Вибір лікування суттєво залежить від тяжкості 
симптомів при дебюті захворювання. Помірне, але 
швидке падіння рівня натрію може спричинити важ-
кі симптоми, такі, як марення, плутанину свідомості 
та судоми; тоді як хронічна, але значна гіпонатріє-
мія (менш 125 мкг/л) може призвести до слабких чи 
менш виражених симптомів. Отже, у хворих з лег-
кими та середніми симптомами основою лікування 
є обмеження прийому всередину води менше  
800 мл/добу. Якщо гіпонатріємія є стійкою, можна 
дати хлорид натрію у формі пероральних таблеток 
солі або внутрішньовенне введення фізіологічного 
розчину. Таблетки солі також можуть бути поєднані 
з діуретиками, такими, як фуросемід (по 20 мг двічі 
на день), оскільки це сприяє зниженню концентра-
ції сечі та, тим самим, збільшує екскрецію води, 
особливо серед пацієнтів, котрі мають осмоляр-
ність сечі набагато вище, ніж сироваткова осмо-
лярність (більше 500 мОсм/кг) [14]. 

Щоб скоригувати рівень натрію, слід знати, що 
осмолярність сечі у таких хворих, як правило, вдві-
чі перевищує осмолярність в сироватці, тобто біль-
ше 500 мОсм/кг. Отже, рідина, необхідна для коре-
кції рівня натрію, повинна мати осмолярність, яка 
перевищує осмолярність сечі. Ізотонічний фізіоло-
гічний розчин не може виправити гіпонатріємію у 
таких пацієнтів або може навіть погіршити стан 
гіпонатріємії та симптоми. Тому слід використову-
вати розчин з концентрацією електролітів, більшою 
за концентрацію електролітів у сечі. Для цієї мети 
використовують 3% гіпертонічний фізіологічний 
розчин (осмолярність 513 мОсм/кг) у хворих з тяж-
кою симптоматичною або стійкою гіпонатріємією. 
Також коефіцієнт коригування є важливим факто-
ром. Він не повинен перевищувати більше 8 мкг/л 
за 24 години або 0,5-1 мкг/л на годину. Більш 
швидка корекція може призвести до осмотичної 
демієлінізації ЦНС, що призводить до важких смер-
тельних ускладнень, таких, як синдром осмотичної 
демієлінізації (синдром «зачиненої людини), що 
спричиняє квадриплегію [15]. 

Пацієнти, що мають важкі симптоми, такі, як 
судоми, порушення свідомості або делірій, потре-
бують термінової первинної корекції гіпертонічною 
інфузією солі протягом перших кількох годин, а не 
просто обмеження прийому води. Болюс 100 мл 
3% гіпертонічного розчину дають протягом перших 
3–4 годин, а рівень натрію вимірюється протягом  
2–3 годин, так що подальші дози можна регулюва-
ти, щоб уникнути корекції занадто швидко. Підви-
щення від 3 до 4 мЕк/л протягом перших кількох 
годин при важких симптомах може бути виправда-
ним. Якщо психічний стан пацієнта не поліпшуєть-
ся, наступні болюси 100 мл гіпертонічного розчину 
можуть бути отримані таким же чином, доки симп-
томи не зменшаться [16]. 

Антагоністи рецептора вазопресину, такі як 
коніваптан (IV) або толваптан (таблетки), також 
доступні та схвалені для важких персистуючих ви-
падків SIADH. Ці препарати запобігають затримці 
вільної води шляхом антагонізування рецепторів 
V2 та корекції гіпонатріємії. Толваптан є гепатоток-
сичним, і його не слід призначати хворим із захво-
рюваннями печінки. Внутрішньовенний коніваптан 
дуже ефективний для корекції гіпонатріємії. Інші 
види терапії, такі, як препарати літію та демеклоци-
клін, також ефективні в лікуванні SIADH, але обид-
ва препарати є нефротоксичними та мають інші 
потенційні побічні ефекти; отже, вони повинні вико-
ристовуватися тільки тоді, коли інші варіанти тера-
пії зазнають невдачі [17]. 

Висновки. Клініко-патогенетичне значення 
розвитку гіпонатріємії, як прояв SIADH синдрому у 
стаціонарних пацієнтів, які госпіталізовані з приво-
ду субарахноїдального крововиливу аневризматич-
ної та спонтанної етіології, свідчить про тісну асоці-
ацію виразності порушень осмотичного гомеостазу 
та тяжкістю клінічного перебігу САК згідно модифі-
кованої шкали Fisher, шкали WFNS, шкали 
Нunt&Неss, шкали результатів GOSE (Glasgow 
Outcome Scale Extended) та узагальнюючої класи-
фікаційної шкали для оцінки прогнозу результату 
САК (C.S. Ogilvy et B.S. Carter). 

При САК у осіб з гіпонатріємією спряженість 
сироваткового рівня натрію і показника сироватко-
вого копептіну адекватно і достовірно апроксимує-
ться рівнянням регресії логарифмічного характеру 
(за основою 10), при цьому при значеннях конепті-
ну більш 0,70 нг/мл в понад 50% випадків реєстру-
валася натріємія середнього ступеня тяжкості. 

Перспективою подальших досліджень є 
визначення динаміки натріємії у хворих при нетра-
вматичній етіології САК на тлі лікування. 
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОНАТРИЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ АТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 
Полковникова К. Ю. 
Резюме. Субарахноидальное кровоизлияние – один из тяжелейших типов нарушений мозгового кро-

вообращения, характеризующийся догоспитальной летальностью при первичном кровоизлиянии вслед-
ствие разрыва аневризм 10-15%. 

Цель исследования – оценить клинико-патогенетическое значение развития гипонатриемии, как про-
явление SIADH синдрома у стационарных пациентов, госпитализированы по поводу субарахноидального 
кровоизлияния аневризматической и спонтанной этиологии. 

Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием. Распре-
деление по возрасту типичный для данного заболевания - большинство больных находилось в возрасте 
от 30 до 60 лет, с преобладанием больных в возрасте 40-60 лет, больные пожилого возраста (старше 60 
лет) - 20,7%. Средний возраст составил 49, 97 лет. Мужчин было 44, женщин - 43. Всем пациентам была 
проведена клинико-неврологическая оценка течения САК согласно модифицированной шкалы Fisher, 
шкалы WFNS, шкалы Нunt & Неss, шкалы результатов GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) и обоб-
щающей классификационной шкалы для оценки прогноза результата САК (C.S. Ogilvy et B.S. Carter). 
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Результаты исследования. Наибольшее количество пациентов с выраженной гипонатриемией – 14 
человек – коррелирует с выраженными степенями тяжести согласно модифицированной шкалы Fisher – 
3-4 степень. У 7-ми пациентов с 3-5-й степенью тяжести САК по WFNS (3-13 баллов по шкале ком Глазго 
и наличие/отсутствие двигательного и/или языкового дефицита) диагностирована статистически значи-
мая (р<0,05) гипонатриемия. Эти пациенты составляли 41,18% от общего количества больных этих 
групп. При 3-4 степени тяжести согласно шкалы Нunt&Неss статистически достоверная гипонатриемия 
(р<0,05) подтверждена у 11 пациентов этой группы (40,74% от общего количества). Уровень натриемии у 
больных 3-4 степени тяжести по шкале результатов GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) составил 
131,36±1,53 ммоль/л, а у 5 человек этой группы (45,45%) обнаружена гипонатриемия. Самый легкий сте-
пень тяжести субарахноидального кровоизлияния у больных по шкале результатов GOSE соответствует 
наименьшему количеству больных с гипонатриемией. Половина больных с тяжелым клиническим состоя-
нием (54,55%) по обобщающей классификационной шкале для оценки прогноза результата субарахнои-
дального кровоизлияния (C.S. Ogilvy et B.S. Carter) имела гипонатриемию. 

Выводы. Клинико-патогенетическое значение развития гипонатриемии, как проявление SIADH син-
дрома у стационарных пациентов, госпитализированных по поводу субарахноидального кровоизлияния 
аневризматической и спонтанной этиологии, свидетельствует о тесной, статистически значимой связи 
между снижением уровня данного электролита и тяжестью клинического течения субарахноидального 
кровоизлияния согласно модифицированной шкалы Fisher, шкалы WFNS, шкалы Нunt&Неss, шкалы ре-
зультатов GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) и согласно обобщающей классификационной шкале 
для оценки прогноза результата субарахноидального кровоизлияния (CS Ogilvy et BS Carter). При суб-
арахноидальном кровоизлиянии у лиц с гипонатриемией сопряженность сывороточного уровня натрия и 
показателя сывороточного  конептина адекватно и достоверно аппроксимируется уравнением регрессии 
логарифмического характера (основание 10), при этом при значениях  конептина свыше 0,70 нг/мл в бо-
лее 50% случаев регистрировалась натриемия средней степени тяжести. 

Ключевые слова: аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние, SIADH синдром, WFNS 
шкала, гипонатриемия,  копептин. 
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Clinical and Pathogenetic Values of Hyponatryemia  
in Patients with Subarachnoidal Hemorrhage of Atramatic Genesis 
Polkovnikova K. Yu. 
Abstract. Subarachnoid hemorrhage is one of the most severe types of cerebral circulation disorders, char-

acterized by pre-hospital mortality in primary hemorrhage due to aneurysm rupture of 10-15%. 
The purpose of the study was to evaluate the clinical and pathogenetic significance of the development of 

hyponatremia, as a manifestation of SIADH syndrome in patients, hospitalized with subarachnoid hemorrhage of 
aneurysmal and spontaneous etiology. 

Material and methods. 87 patients with subarachnoid hemorrhage were examined. Distribution by age is 
typical for this disease - the majority of patients was at the age from 30 to 60 years, with prevalence of patients 
aged 40-60 years, the elderly (over 60 years old) - 20.7%. The average age was 49, 97 years old. The men 
were 44 and women were 43. All patients were clinically and neurologically evaluated by the modified Fisher 
scale, the WFNS scale, the Hunt & Hess scale, the GOSE score scale (Glasgow Outcome Scale Extended), 
and the summary grading scale for assessing the outcomes of the SAH score (C.S. Ogilvy to  
B.S. Carter).  

Results and discussion. The greatest number of patients with severe hyponatremia – 14 people – correlates 
with pronounced degrees of severity according to the modified Fisher scale – 3-4 degrees. Statistically signifi-
cant (p<0.05) hyponatremia was diagnosed in 7 patients with grade 3-5 severity of subarachnoid hemorrhage 
according to WFNS (3-13 points on the Glasgow scale and the presence/absence of motor and/or speech defi-
ciency). These patients accounted for 41.18% of the total number of patients in these groups. At 3-4 degrees of 
severity according to the Hunt&Hess scale, statistically significant hyponatremia (p <0.05) was confirmed in 11 
patients of this group (40.74% of the total). The level of sodium in patients with 3-4 severity grades on the 
GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) score was 131.36 ± 1.53 mmol/L and hyponatremia was found in 5 
people of this group (45.45%). The lightest severity of subarachnoid hemorrhage in patients according to the 
GOSE results scale corresponds to the smallest number of patients with hyponatremia. Half of the patients with 
a severe clinical condition (54.55%) according to a generalizing classification scale for evaluating the prognosis 
of the subarachnoid hemorrhage result (C.S. Ogilvy et B.S. Carter) had hyponatremia. 
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Conclusion. The clinical and pathogenetic significance of the development of hyponatremia, as a manifesta-
tion of the SIADH syndrome in patients hospitalized with subarachnoid hemorrhage of aneurysmal and sponta-
neous etiology, suggests a close, statistically significant relationship between a decrease in the level of this 
electrolyte and the severity of the clinical course of subarachnoid hemorrhage according to the modified Fisher 
scale, Нуnt & Нess scales, GOSE scale (Glasgow Outcome Scale Extended) and according to the generalizing 
classification scale for the estimation of the subarachnoid hemorrhage result forecast (C.S. Ogilvy et B.S. 
Carter). At subarachnoid hemorrhage in patients with hyponatremia, conjugation of the serum sodium level and 
serum copeptin is adequately and statistically significant approximated by the logarithmic regression (base 10), 
while with copper values greater than 0.70 ng/ml, in more than 50% of cases was observed the moderate hypo-
natremia. 

Keywords: aneurysmal subarachnoid hemorrhage, SIADH syndrome, WFNS scale, hyponatremia, co-
peptin. 
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У статті розглянуто питання встановлення уль-
трасонографічних критеріїв для оцінки стану пара-
вертебральних м’язів пацієнтів з дегенеративними 
захворюваннями поперекового відділу хребта та 
прогнозування результатів їх хірургічного лікуван-
ня. Усіх хворих (31 чоловік і 43 жінки) розділили на 
чотири групи – N, G, S і St. Групу N склали 15 
(20,27 %) осіб із нестабільністю хребтових рухових 
сегментів, групу G – 25 пацієнтів (33,78 %) із вста-
новленим у процесі обстеження діагнозом грижі 
міжхребцевого диска. Група S представлена 15 
(20,27 %) пацієнтами зі спондилолістезом, St – 19 
(25,68 %) зі стенозом хребтового каналу. П’ята гру-
па – контрольна (n=12). Для оцінки стану скелетних 
м'язів використовували лінійні ультразвукові датчи-
ки з частотою 5,0–7,5 МГц. Доведено наявність 
залежності між ультрасонографічними змінами 
паравертебральних м'язів і результатами хірургіч-
ного лікування хворих із дегенеративними уражен-
нями поперекового відділу хребта. Основними фа-
кторами впливу є товщина м'язового шару, підви-
щена ехогенність тканини і значення відношення 
підшкірно-жировий шар / м'язовий шар. Запропоно-
вано модель, яка дозволяє прогнозувати результа-
ти хірургічного лікування на основі даних ультрасо-
нографічного дослідження паравертебральних 
м’язів пацієнтів з дегенеративними захворювання-
ми поперекового відділу хребта з точністю 84,4 %. 

Ключові слова: дегенеративні захворювання 
хребта, поперековий відділ, паравертебральні м’я-
зи, ультрасонографія, прогнозування результатів 
хірургічного лікування. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проводилося в 
рамках науково-дослідної роботи «Дослідити 
структурно-метаболічні порушення у м’язовій та 
сполучній тканинах у хворих на дегенеративні за-

хворювання поперекового відділу хребта та вплив 
на них коморбідної патології», № держ. реєстрації 
0116U001085, 2016-2018 рр. 

Актуальність. Відомо що паравертебральні 
м’язи грають величезну роль у розвитку та перебігу 
дегенеративних захворювань хребта, але на сьо-
годні немає достатньої кількості обґрунтованих 
неінвазивних методів прижиттєвої діагностики 
структури м’язів, зокрема й у поперековій ділянці 
спини. Обмежені можливості для вивчення параве-
ртебральних м’яких тканин у живих індивідуумів 
підштовхують до пошуку таких нових шляхів, які 
дозволять розширити знання в цій галузі. Відомі 
розроблені методики ультрасонографії (УСГ) м’я-
ких тканин за умов норми та патології [1–3]. Автори 
цих розробок відзначають, що метод є дуже корис-
ним у диференціальній діагностиці дегененератив-
но-дистрофічних захворювань, запальних проце-
сів, травматичних ушкоджень. Відомо, що зміни з 
боку м’язів призводять зміни кісткового скелета. Це 
стосується їх анатомічних взаємовідношень, струк-
турних характеристик і функціональних особливос-
тей [4–7]. 

Останнім часом можливості та показання до 
застосування ультразвукового дослідження для 
діагностики патології нервово-м’язової системи як 
у дітей, так і в дорослих значно розширились [8, 9, 
10]. УСГ є одним із основних методів візуалізації 
м’язів [3]. Використання неінвазивного УСГ-методу 
дає змогу визначити ступінь і поширеність змін у 
різних ділянках м’язового черевця та дати їм об’єк-
тивну оцінку. Так само, як і комп’ютерна [11–14] та 
магнітно-резонансна томографії [15–17], УСГ є неі-
нвазивним методом дослідження, але порівняно з 
ними має певні переваги — відсутність іонізуючого 
випромінювання та значно меншу вартість необхід-
ної апаратури. Наявність УСГ-приладів майже в 
усіх медичних закладах України дає можливість 
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використовувати цей метод у практиці травматоло-
гів-ортопедів, зокрема для багаторазового обсте-
ження пацієнтів у динаміці та виконання різнома-
нітних функціональних проб у режимі on-line. Під 
час вивчення м’язів УСГ забезпечує аналіз їхніх 
розмірів [18–20]. K. C. Gibbon і співавт. [21] прове-
ли дослідження точності вимірювань товщини па-
равертебральних м’язів за допомогою УСГ, в ре-
зультаті якого дійшли висновку про достатню на-
дійність цього методу, хоча він і поступається МРТ 
[22]. Під час сканування здорових тканин за допо-
могою УСГ візуалізують чітку фасцикулярну струк-
туру м’язів: м’язові волокна мають низьку ехоген-
ність (тобто виглядають практично чорними), а 
сполучнотканинні елементи (перимізій та епімізій) - 
підвищену (виглядають практично білими) [23]. 
Ехогенність характеризує ступінь, з яким структурні 
елементи органу відбивають ультразвукові хвилі. 
М’язи є гіпоехогенними порівняно з кісткою, підшкі-
рною жировою клітковиною та сухожилками. Для 
кількісного оцінювання ехогенності застосовують 
визначення показника ехоінтенсивності (ехощіль-
ності), отриманої з використанням стандартної ме-
тодики аналізу сірої шкали в обраній ділянці інте-
ресу [2, 24]. Якісна оцінка ехогенності залежить від 
досвіду лікаря, налаштування параметрів апарата, 
індивідуальних особливостей пацієнта. Зазвичай, 
для визначення ступеня ехоінтенсивності скелет-
них м’язів використовують рейтингову шкалу Hec-
kmatt, де основним орієнтиром для порівняння ехо-
генності їхньої структури є кістка [25]. Інфільтрація 
жиру в м’язи та заміна м’язових волокон жировою 
тканиною призводить до збільшення їхньої щільно-
сті [23]. Виявлено. що ехощільність м’язів у здоро-
вих людей різних вікових груп прямо пов’язано з 
віком і вірогідно збільшується з його підвищенням 
[9]. 

Протягом останніх 20 років інтенсивно розроб-
ляють концепції неспецифічних рефлекторно-
м’язових синдромів за умов патології опорно-
рухової системи. В їхній основі лежать полісегмен-
тарні ланцюгові міотонічні рефлекси. С. С. Стра-
фун [26] виявив значні структурні зміни та атрофію 
денервованих м’язів верхньої кінцівки, виразність 
яких залежала від ступеня тяжкості ушкодження 
нервів і давності денерваційного процесу. Автор 
звернув увагу на збільшення шару підшкірної жи-
рової клітковини з посиленням її структурованості 
та щільності фасціальних оболонок м’яза. Саме 
тоді автор звернув увагу на те, що ехогенність ура-
жених м’язів значно відрізняється від інтактних та 
має певну негативну динаміку в часі. 

Існують дослідження, які висвітлюють роль 
паравертебральних м’язів у прогнозуванні одужан-
ня при поперековому болю [27–29]. Фахівці зверта-

ють увагу на важливість у прогнозуванні розвитку 
поперекового болю у пацієнтів на дегенеративні 
захворювання поперекового відділу хребта таких 
якостей паравертебральних м’язів як жирова ін-
фільтрація та площа поперечного перерізу [30]. 
Вивчення скелетних м’язів має важливе значення в 
розумінні патологічних змін в них, які викликають 
дегенеративні захворювання поперекового відділу 
хребта. Результати цих досліджень можуть в по-
дальшому допомогти в профілактиці та діагностиці 
на ранніх етапах розвитку захворювань, в процесі 
лікування та реабілітації пацієнтів, визначити про-
гноз результатів лікування. 

Мета дослідження – встановити ультрасоног-
рафічні критерії для оцінки стану паравертебраль-
них м’язів пацієнтів з дегенеративними захворю-
ваннями поперекового відділу хребта та прогнозу-
вання результатів їх хірургічного лікування. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом 
дослідження стали результати обстеження 74 паці-
єнтів (31 чоловік і 43 жінки), яких прооперували в 
клініці вертебрології з приводу дегенеративних 
захворювань поперекового відділу хребта. Усіх 
хворих розділили на чотири групи (N, G, S і St) з 
урахуванням ознак захворювання, які більшою мі-
рою визначають клінічну картину, на підставі кла-
сифікації, розробленої в ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України» [31]. Групу N склали 15 (20,27 %) осіб із 
нестабільністю хребтових рухових сегментів, групу 
G – 25 пацієнтів (33,78 %) із встановленим у проце-
сі обстеження діагнозом грижі міжхребцевого дис-
ка. Група S представлена 15 (20,27 %) пацієнтами 
зі спондилолістезом, St — 19 (25,68 %) зі стенозом 
хребтового каналу. П’ята група – контрольна 
(n=12).  

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. 

Хірургічні втручання хворим виконували відпо-
відно до загальних уявлень і без хірургічних техніч-
них помилок. Усім пацієнтам виконувалась транс-
педикулярна фіксація на одному або двох рівнях 
L3, L4, L5, S1. Кількість пацієнтів з одно- або дво-
рівневою фіксацією рівномірно розподілено між 
групами. Під час операції проводили аутокісткову 
пластику у вигляді резекції задніх відділів дуговід-
росткових суглобів і декортикації дуг, тканини суг-
лобових відростків залишали в рані.  
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Клінічне обстеження виконувалось до хірургіч-
ного втручання та через рік після операції. Під час 
клінічного обстеження встановлювали дані анам-
незу. З’ясовували початок і причину захворювання, 
його перебіг, розвиток, загальну тривалість. Конк-
ретизували скарги: уточнювали локалізацію та ін-
тенсивність болю, яку оцінювали за візуально-
аналоговою шкалою (ВАШ) від 1 до 10 балів. Оці-
нювання тяжкості дисабілітації до і через рік після 
хірургічного лікування виконували за шкалою  
Oswestry від 0 до 100 % [32]. У разі значень JOSW 
від 0 до 20 % порушення працездатності оцінюва-
ли як мінімальні, ступінь тяжкості І; від 20 % до 
40 % − помірні, ступінь тяжкості ІІ, від 40 % до 
60 % − серйозні, ступінь тяжкості ІІІ, від 60 % до 
80 % − інвалідизуючі, ступінь тяжкості IV; від 80 % 
до 100 % − як такі, що приковують до ліжка або як 
перебільшення симптомів – ступінь тяжкості V. Для 
спрощення аналізу результатів хірургічного ліку-
вання пацієнти були поділені на три групи, для 
цього об'єднали деякі ступені тяжкості: І розгляда-
ли як найкращий результат, ІІ – задовільний, ІІІ, IV і 
V – незадовільний. 

Виявляли об’єктивні симптоми і синдроми. 
Враховували зміни обсягу рухів у поперековому 
відділі хребта, напруження м’язів, деформації хре-
бта, симптом Ласега. Ультрасонографічне дослід-
ження проводилося в режимі реального часу в від-
діленні Відділ функціональної діагностики і патофі-
зіології, на апараті "Toshiba Aplio", Японія. Для оці-
нки стану скелетних м'язів використовували лінійні 
ультразвукові датчики з частотою 5,0-7,5 МГц. Дат-
чик розташовувався над досліджуваною ділянкою, 
без посилення по глибині зі стандартним налашту-
ванням для дослідження м'яких тканин, вздовж 
м'язового волокна. Пацієнт перебував у горизон-
тальному положенні, лежачи на животі в стані роз-
слаблення. Стандартизація умов роботи досягала-
ся шляхом дослідження паравертебрально в суво-
ро симетричних ділянках. Кут сканування – 90 °. 
Дослідження проводилося в однаковому режимі з 
однаковою послідовністю і орієнтацією, що забез-
печувало високу діагностичну інформативність 

сонографії з метою виявлення змін морфологічної 
структури м'язів. Середня тривалість дослідження 
складала близько 20 хв. Проводилось дослідження 
m. multifidus, m. erector spinae, m. quadratus lum-
borum (рис. 1). 

Опис сонограм включав візуальну оцінку струк-
тури м'яза (смугастість, гомогенність), локалізацію 
та тип змін (запальні зміни, оссифікати, генералізо-
вані або локальні, гомогенні, симетричні). Проводи-
вся аналіз окремих стандартних сегментів отрима-
них ультразвукових зображень з метою якісної ха-
рактеристики збереження м'язової структури. В 
ультразвуковому зображенні визначалася ехоген-
ність м'яза щодо сірої шкали (анехогенні, гіпоехо-
генні, гіперехогенні) та наявність васкуляризації. 
Товщина підшкірно-жирового шару та м’язів вимі-
рювалась в мм.  

Статистичний аналіз виконували засобами 
програмного пакету Statistica (TIBCO Software Inc., 
USA). Для усіх застосованих методів і критеріїв 
використовувалася довірча ймовірність 95%, відпо-
відно, при отриманні обчислених рівнів значущості 
(р) менших за 0,05 результати вважалися статис-
тично значущими. При виявленні значущих розбіж-
ностей за значеннями кількісних показників у гру-
пах пацієнтів в залежності від діагнозу і з контроль-
ною групою застосовано критерій Краскала-
Уолліса, що є непараметричним аналогом диспер-
сійного аналізу (в тексті статистика критерію позна-
чена як K-W H). Попарні порівняння незалежних 
груп виконували за допомогою критерію Манна-
Уїтні (в тексті статистика критерію позначена як  
M-W U) з поправкою Бонферроні на множинність. 
Порівняння залежних вибірок (значень кількісних 
показників до та після хірургічного лікування) здійс-
нювали за допомогою критерію Уїлкоксона (в тексті 
статистика критерію позначена як Wilcoxon Z). Для 
визначення значущості розбіжностей у значеннях 
якісних показників (ехогенності та ультрасоногра-
фічної структури м’язової тканини) між групами па-
цієнтів з різними діагнозами і в контрольній групі  
аналізувалися двоходові таблиці спряженості з ви-
користанням критерію c2 Пірсона. Якщо очікувані 

Рис. 1. Розміщення датчика під час ультрасонографічного дослідження 
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частоти у клітинках таблиці спряженості не переви-
щували 5, висновок робився на підставі зазначено-
го критерію з поправкою Йєтса. Сила взаємної за-
лежності між досліджуваними кількісними показни-
ками оцінювалася на підставі кореляційного аналі-
зу. При цьому обчислювалися рангові коефіцієнти 
кореляції Спірмена (в тексті позначено через R), 
значення яких трактувалися на підставі шкали Чед-
дока.  

При розробці моделі прогнозування результа-
тів хірургічного лікування на підставі даних ультра-
сонографічного дослідження паравертебральних 
м’язів використано метод CART побудови дерева 
класифікації з апріорними ймовірностями принале-
жності об’єктів до класів, оціненими за навчальною 
вибіркою, і рівними цінами помилкової класифікації 
у кожному класі. Для отримання оптимального де-
рева рішень застосовано метод зупинки гілкування 
FACT із долею некласифікованих спостережень не 
більше 10%. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Серед обраних хворих до хірургічного лікування у 
13 (17,6 %) були серйозні порушення дієздатності, 
у 30 (40,5 %) – інвалідизуючі, у 31 (41,9 %) – пору-
шення, які приковують до ліжка. Після хірургічного 
лікування мінімальні порушення дієздатності спо-
стерігали у 24 пацієнтів (32,4 %), помірні – у 37 
(50,0 %), у 13 (17,6 %) залишилися серйозні та ін-
валідизуючі порушення.  

Більшість результатів операцій, виконаних у 
клініці вертебрології Інституту, оцінено як найкращі 
й задовільні, тому для відбору необхідної групи з 
незадовільними результатами довелося провести 
пошук протягом більш тривалого часу. Дана група 
представляє особливий інтерес. До неї включено 
13 осіб (5 чоловіків і 8 жінок) у віці (53,54±2,54) ро-
ків. Тобто, незадовільні результати хірургічного 
лікування визначено у пацієнтів старших за 48 ро-
ків. Діагноз «Стеноз поперекового відділу хребтово-
го каналу» встановлено у 8 осіб (61,54 %), грижа 
міжхребцевого диска – у 3 (23,08 %), спондилоліс-
тез – у 2 (15,38 %). У пацієнтів цієї групи проведене 
хірургічне лікування призводило до покращення 
стану пацієнтів: виявлено значущість змін індексу 
дісабілітаціі Освестрі (Wilcoxon Z = 3,179797, 
p < 0,05), проте після операції їх стан залишився 
важким. У двох пацієнтів ступінь порушень дієздат-
ності після лікування не змінилася. До хірургічного 
лікування серйозні порушення (ступінь тяжкості ІІІ) 
виявлено в 1 пацієнта, з даної групи; порушення, 
які призводять до інвалідності (ступінь тяжкості 
IV), – у 4; розлади, що приковують до ліжка (V сту-
пінь) – у 8. Після лікування порушення дієздатності 
в 9 пацієнтів кваліфіковано як серйозні (ступінь тяж-
кості III), у 4 – інвалідизуючі (ступінь тяжкості IV).  

Ехогенність м’язової тканини контроль-
ної групи. М'язова тканина є ехонегативною і не 
перешкоджає проходженню ультразвукової хвилі. 
Скелетні м'язи в нормі мають фіброзні фасції та 
адіпозні прошарки між м'язовими волокнами та їх 
пучками, які при ультразвуковому дослідженні ви-
являються ехогенними лініями при поздовжньому 
скануванні. Фасції, що розділяють м'язи, представ-
ляються гіперехогенними лінійними структурами.  

У контрольній групі всі м'язи мали приблизно 
однакову ехоструктуру; на поздовжніх зрізах м'язи 
були представлені гіпоехогенними утвореннями 
веретеноподібної форми з множинними тонкими 
довгими лінійними гіперехогенними включеннями 
(ехографічні сигнали від перімізію), які мали поздо-
вжній або дещо косий напрямок (рис. 2).  

На поперечному зрізі ці внутрішні включення 
візуалізувалися як точкові або короткі лінійні струк-
тури. У спокої скорочень м'язових волокон не зафі-
ксовано. Контур м'язів рівний, чітко відмежований 
гіперехогенними лінійними структурами. При до-
плерографічному дослідженні, у здорових кровоо-
біг візуалізувався (рис. 3). 

Ехогенність паравертебральних м’язів 
пацієнтів з дегенеративними захворювання-
ми поперекового відділу хребта.  

У пацієнтів з дегенеративними захворювання-
ми поперекового відділу хребта спостерігалась 
інша ультрасонографічна картина. Порівняно з 
контрольною групою відмічалось характерне дифу-
зне збільшення ехогенності і порушення ехострук-
тури паравертебральних м’язів. М'язова тканина 

Рис. 2. Ультрасонографічне зображення паравертеб-
ральних м’язів (m. multifidus, m.erector spinae). Контроль-
на група здорових волонтерів. Рівень L4-L5. Поздовжній 
переріз. Малюнок структури та товщина м'язів симетрич-
ні. Структура м'язової тканини однорідна. Ехогенність 
нормальна. Над контуром м'язів прошарок підшкірної 

жирової клітковини підвищеної ехогенності 
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однорідна з рівномірним ущільненням і значним 
збільшенням рівня ехогенності. Був відсутній харак-
терний малюнок смугастості. За даними доплерогра-
фії в м'язах реєструвалися лише поодинокі судини. 

Збільшення ехогенності м’язової тканини у па-
цієнтів з дегенеративними захворюваннями попе-
рекового відділу хребта порівняно з контрольною 
групою відмічалось для усіх діагнозів c2=22,33086, 
p=0,00017<0,05) (рис. 4).  

Нами запропоновано розрізнити чотири ступені 
порушення ехогенності паравертебральних м’язів 
де за 0-ву ступінь прийнято нормальну ехогенність 
(рис. 5), І ступінь – легке збільшення ехогенності, ІІ 
ступінь – помірне збільшення ехогенності, ІІІ сту-
пінь – виражене збільшення ехогенності. 

Випадків підвищеної ехогенності ІІ-ІІІ ступеня 
при стенозах і спондилолістезах спостерігалося 
значно більше, ніж у контрольній групі 
c2=22,27147, p=0,00001<0,05), що свідчить про 
більший вміст жирової тканини у паравертебраль-
них м’язах цих пацієнтів.  

Структура паравертебральних м’язів. 
Ультрасонографічна структура паравертебральних 
м'язів у пацієнтів з дегенеративними захворюван-
нями хребта до хірургічного лікування значимо 
розрізнялася залежно від діагнозу (c2=9,978853, 
p=0,01875<0,05) (рис. 6). 

Рис. 3. Ультрасонографічне зображення паравертеб-
ральних м’язів (m.multifidus, m.erector spinae, 

m.quadratus lumborum). Контрольна група здорових во-
лонтерів. Рівень L4-L5. Поперечний переріз. Малюнок 

структури та товщина м'язів симетричні 

 

Рис. 4. Ехогенність м’язової тканини у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями  
поперекового відділу хребта порівняно з контрольною групою 
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При стенозах неоднорідна структура тканини 
спостерігалася частіше, ніж у разі нестабільності 
(c2=7,14, p=0,0076<0,05) та спондилолістезу 
(c2=8,02, p=0,0046<0,05). 

При порівнянні паравертебральних м’язів паці-
єнтів с контрольною групою (в якій структура ткани-

ни у всіх була однорідною) виявлено відсутність 
значущих відмінностей від здорових добровольців 
у пацієнтів з діагнозами нестабільність 
(Йєтса c2=1,13, p=0,2869>0,05). При діагнозах сте-
ноз та грижа міжхребцевого диска спостережень з 
неоднорідною структурою тканини було значущо 

Рис. 5. Збільшення ехогенності і порушення ехоструктури паравертебральних м’язів у пацієнтів з дегенеративними 
захворюваннями поперекового відділу хребта:  

а, б) І ступінь – легке збільшення ехогенності та структури, в, г) ІІ ступінь – помірне збільшення ехогенності та струк-
тури, д, е) ІІІ ступінь – виражене збільшення ехогенності. а), в), д) поперечний зріз; б), г), е) поздовжній зріз 
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більше, ніж у контрольній групі (для стенозу:  
Йєтса c2=13,67, p=0,0002<0,05; для грижі: 
Йєтса c2=5,96, p=0,0147<0,05). 

Результати вимірювань товщини м’язо-
вого шару та підшкірно-жирового шару. 

Під час порівняння результатів вимірювань 
різних груп паравертебральних м'язів попереково-
го відділу, з метою виключення впливу конституціо-
нальних особливостей проведено порівняльний 
аналіз результатів вимірювань поперечного перері-
зу тіл хребців. У результаті порівняння не виявле-
но конституціональних відмінностей між досліджу-
ваними групами пацієнтів (Kruskal-Wallis test: H 
(4, N=73) =6,911251 p=0,1407). 

У пацієнтів з дегенеративними захворювання-
ми поперекового відділу хребта товщина м'язового 
шару була значимо меншою, ніж у контрольній гру-
пі здорових добровольців, при діагнозах «Стеноз» 
(M-W U=2,5, p=0,000282<0,05/10=0,005), «Спонди-
лолістез» (M-W U=11, p=0,000032<0,05/10 =  0,005) 
та «Грижа міжхребцевого диска» (M-W U=21,5, 
p=0,022737<0,05) (рис. 7).  

Товщина м'язового шару при діагнозі 
«Нестабільність» значуще не відрізнялася від конт-
рольної групи (M-W U=44, p=0,786745>0,05) 
(рис. 7). 

Рис. 6. Cтруктура м'язових тканин у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями хребта  
в залежності від діагнозу порівняно з контрольною групою 

Рис. 7. Товщина м'язового шару пацієнтів з дегенератив-
ними захворюваннями поперекового відділу хребта порі-

вняно з контрольною групою 
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За товщиною підшкірно-жирового шару у не-
оперованих пацієнтів значущих відмінностей не 
виявлено ні між окремими клінічними групами, ні 
по відношенню до контрольної групи (K-W H(4,57)= 
= 9.419739, p=0,0514>0,05) (рис. 8). 

За показником відношення товщини підшкірно-
жирового шару до товщини м'язового шару пацієн-
ти з діагнозом нестабільність не відрізнялися від 
контрольної групи (M-W U=40, p=0,562834>0,05). В 
той же час цей показник у пацієнтів з діагнозом 
«стеноз» був значимо більшим, ніж у контрольній 
групі здорових добровольців (M-W U=11, 
p=0,002525<0,05) (рис. 9). 

Узагальнюючи отримані результати, можемо 
заключити, що пацієнти з діагнозом «Нестабіль-
ність рухових сегментів» були найбільш наближені 
до контрольної групи здорових добровольців за 
показниками товщини м’язового шару і відношення 
«підшкірно-жировий шар / м’язовий шар», в той час 

як пацієнти із стенозом найбільше відрізнялися від 
контрольної групи за цими показниками. Щодо ін-
ших діагнозів такий однозначний висновок, на 
жаль, зробити неможливо. Так, наприклад, пацієн-
ти з діагнозом «Грижа» до операції не показували 
значущих відмінностей за показником «підшкірно-
жировий шар / м'язовий шар» ні від контрольної 
групи (M-W U=16, p=0,007699>0,05/10= = 0,005), ні 
від пацієнтів інших підгруп. При сподилолістезі по-
казник відношення товщини «підшкірно-
жировий шар / м'язовий шар» до лікування значи-
мо не відрізняється ні від контролю (M-W U=83, 
p=0,216111>0,05), ні від одного з інших діагнозів  
(у порівнянні зі стенозом M-W U=40,5, 
p=0,028573>0,005; в порівнянні з нестабільністю M-
W U=63,5, p=0,523936>0,05; в порівнянні з грижами 
M-W U=50,5, p=0,089631>0,05). 

Прогнозування результатів хірургічного 
лікування хворих на дегенеративні захворю-
вання поперекового відділу хребта. 

Для побудови моделі прогнозування результа-
тів хірургічного лікування використовували показ-
ники передопераційного обстеження пацієнтів із 
дегенеративними захворюваннями поперекового 
відділу хребта, які отримували на підставі даних 
ультрасонографічних досліджень. 

Побудовано модель, яка дозволяє прогнозува-
ти результат хірургічного лікування за даними доо-
пераційного ультрасонографічного стану паравер-
тебральних м'язів. Результати операції розгляда-
лися на трьох рівнях: 1 – хороші результати, 2 – 
задовільні результати, >=3 – незадовільні резуль-
тати. Предикторами служили п'ять кількісних показ-
ників: товщина м'язового шару, товщина підшкірно-
жирового шару, відношення товщини підшкірно-
жирового шару до товщини м'язового шару; дві 
якісних ознаки: тип структури і ехогенність тканини, 
а також вік і діагноз пацієнта. 

Тісний, практично функціональний зв'язок спо-
стерігався і між показниками відношення товщини 
підшкірно-жирового шару до товщини м'язового 
шару (R=0,968, p=1,487×10–27). Крім того, досить 
сильні кореляції були виявлені між товщиною підш-
кірно-жирового шару і відношенням «підшкірно-
жировий шар / м'язовий шар» (R=0,844, 
p=3,343×10–13). Це зумовило відсутність необхідно-
сті включення в модель усіх кількісних змінних і 
дозволило обмежитися тільки двома з них – тов-
щиною м'язового шару і відношенням підшкірно-
жировий шар / м'язовий шар. 

В результаті отримано модель прогнозування 
результатів хірургічного лікування хворих на деге-
неративні захворювання поперекового відділу хре-
бта за даними ультрасонографічного дослідження 
у вигляді дерева класифікації (рис. 10). 

Рис. 8. Товщина підшкірного жирового шару пацієнтів з 
дегенеративними захворюваннями поперекового відділу 

хребта до хірургічного лікування 

Рис. 9. Показник відношення «підшкірно-жировий 
шар / м’язовий шар» у пацієнтів різних клінічних груп 
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Згідно з розробленою моделлю класифікації 
індикаторами можливих незадовільних результатів 
хірургічного лікування служать наступні значення 
ультрасонографічних показників: товщина м'язово-
го шару не перевищує 25,6 мм; або товщина м'язо-
вого шару не перевищує 27,9 мм в поєднанні з під-
вищеною ехогенністю тканини і значенням відно-
шення «підшкірно-жировий шар / м'язовий шар» 
більше, ніж 0,41. 

Відмінні результати хірургічного лікування мож-
ливо отримати з високою ймовірністю при таких 
поєднаннях значень ультрасонографічних показни-
ків і діагнозу: товщина м'язового шару більше, ніж 
29,9 мм; при діагнозах «Нестабільність» або 
«Спондилолістез», коли товщина м'язового шару 
від 29,6 мм до 29,9 мм, або ехогенність м’язової 
тканини однорідна та товщина м’язового шару 
складає від 27,9 мм до 29,6 мм. Відмінні результа-
ти також досягаються, коли товщина м'язового ша-
ру становить від 25,6 мм до 27,9 мм, підвищена 
ехогенність тканини, але відношення підшкірно 
жировий шар / м'язовий шар знаходиться в діапа-
зоні від 0,2 до 0,4. Загальна точність розробленої 
моделі становить 84,4%. 

Висновки  
1. Ультрасонографічно, найчастіше серед дегене-

ративних захворювань поперекового відділу хре-

бта, підвищена ехогенність та порушення струк-
тури паравертебральних м’язів спостерігається 
при стенозі. Група «Нестабільність» не відрізня-
ються від контролю за жодним з показників. Гри-
жі займають проміжне становище (по товщині 
м'язового шару вони ближче до стенозу і спон-
дилолістезу, а за показниками, що враховують 
ПЖК, іноді не відрізняються ні від контролю, ні 
від нестабільності). 

2. Доведено наявність залежності між ультрасоног-
рафічними змінами паравертебральних м'язів і 
результатами хірургічного лікування хворих із 
дегенеративними ураженнями поперекового 
відділу хребта. Основними факторами впливу є 
товщина м'язового шару, підвищена ехогенність 
тканини і значення відношення підшкірно-
жировий шар / м'язовий шар.  

3. Запропоновано модель, яка дозволяє прогнозу-
вати результати хірургічного лікування на основі 
даних ультрасонографічного дослідження пара-
вертебральних м’язів пацієнтів з дегенеративни-
ми захворюваннями поперекового відділу хребта 
з точністю 84,4 %. 
Перспективи подальших досліджень у цьо-

му напрямку. Планується розробка діагностичного 
алгоритму для оцінки стану паравертебральних 
м’язів у хворих на дегенеративні захворювання 
хребта із застосуванням клінічних, біохімічних та 
ультрасонографічних методів дослідження.  

Рис. 10. Алгоритм визначення результатів хірургічного лікування пацієнтів з дегенеративними  
захворюваннями поперекового відділу хребта за даними до операційного ультрасонографічного  

дослідження паравертебральних м’язів 
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ МЫШЦ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Радченко В. А., Скиданов А. Г., Вишняков А. Е., Яковенко С. М.,  
Котульский И. В., Нессонова М. М. 
Резюме. В статье рассмотрены вопросы установления ультрасонографических критериев для оцен-

ки состояния паравертебральных мышц пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного от-
дела позвоночника и прогнозирования результатов их хирургического лечения. Всех больных (31 чело-
век и 43 женщины) разделили на четыре группы – N, G, S и St. Группу N составили 15 (20,27 %) человек с 
нестабильностью позвоночных двигательных сегментов, группу G – 25 пациентов (33,78 %) с установлен-
ным в процессе обследования диагнозом грыжи межпозвонкового диска. Группа S представлена 15 
(20,27 %) пациентов с спондилолистезом, St – 19 (25,68 %) со стенозом позвоночного канала. Пятая груп-
па – контрольная (n=12). Для оценки состояния скелетных мышц использовали линейные ультразвуко-
вые датчики с частотой 5,0–7,5 МГц. Доказано наличие зависимости между ультрасонографическими 
изменениями паравертебральных мышц и результатами хирургического лечения больных с дегенератив-
ными поражениями поясничного отдела позвоночника. Основными факторами влияния являются толщи-
на мышечного слоя, повышенная эхогенность ткани и значение отношения подкожно-жировой слой/
мышечный слой. Предложена модель, которая позволяет прогнозировать результаты хирургического 
лечения на основе данных ультрасонографического исследования паравертебральных мышц пациентов 
с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника с точностью 84,4 %. 

Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, поясничный отдел, паравертебраль-
ные мышцы, ультрасонография, прогнозирования результатов хирургического лечения. 
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Ultrasonography of Paravertebral Muscles of Patients  
with Lumbar Spine Degenerative Diseases and Prognosis  
of their Surgical Treatment Results 
Radchenko V. O., Skidanov A. G., Vishnyakov A. E., Yakovenko S. M.,  
Kotulsky I. V., Nessonova M. M. 
Abstract. The article deals with the issues of the establishment of ultrasonography criteria for assessing the 

status of paravertebral muscles of patients with degenerative diseases of the lumbar spine and predicting the 
results of their surgical treatment.  

Material and methods. We studied the results of a survey of 74 patients (31 men and 43 women) who were 
operated in the clinic of vertebrology for degenerative diseases of the lumbar spine. All patients were divided 
into four groups – N, G, S, and St. Group N consisted of 15 (20.27%) persons with unstable vertebral segments, 
a group of G had 25 patients (33.78 %) with diagnosis of an intervertebral disc hernia during the examination. 
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Group S was represented by 15 (20.27 %) patients with spondylolisthesis, St group had 19 (25.68 %) patients 
with spinal stenosis. Fifth group was control and had 12 people in it. An ultrasonography study was conducted in 
real-time on the Toshiba Aplio, Japan. Linear ultrasound sensors with a frequency of 5.0-7.5 MHz were used to 
assess the state of skeletal muscle.  

Results and discussion. Among the patients selected for surgical treatment, 13 (17.6%) had severe disabili-
ties, 30 (40.5%) were disabled, and 31 (41.9%) had ligament disturbances. After surgical treatment, minimal 
disabilities were observed in 24 patients (32.4%), moderate in 37 (50.0%), and 13 (17.6%) remained serious 
and invalidating disorders. 

Most results of the operations performed at the Institute of Vertebrology Clinic were evaluated as the best 
and most satisfactory. Therefore, for the selection of the necessary group with unsatisfactory results, it was nec-
essary to search for a longer time. This group is of particular interest. It included 13 people (5 men and 
8 women) aged 53.54 ± 2.54. That is, unsatisfactory results of surgical treatment are defined in patients older 
than 48 years. The diagnosis of "stenosis of the lumbar spine canal" was determined in 8 (61.54%) of them, 
hernia of the intervertebral disc was in 3 (23.08%) patients, spondylolisthesis was diagnosed in 2 (15.38%) of 
them. Patients of this group were performed surgical treatment that improved their condition: the significance of 
Osvetic disabilitative index changes (Wilcoxon Z = 3.179797, p <0.05) was found, but their condition remained 
difficult after surgery. In two patients, the degree of disability abilities after treatment has not changed. Prior to 
surgical treatment, serious violations (degree of severity III) were detected in 1 patient from this group. Disor-
ders resulting in disability (gravity IV) were found in 4 patients; disorders of bedding (V degree) were noted in 
8 patients. After treatment the disability in 9 patients was qualified as serious (degree of severity III), and 4 of 
them had the IV degree of severity. 

Conclusion. Thus, with the help of ultrasonography we observed stenosis in most degenerative diseases of 
the lumbar spine that increased echogenicity and violation of the structure of paravertebral muscles. The 
"Instability" group does not differ from the control one in any indicators. The hernias occupy an intermediate po-
sition (they are closer to stenosis and spondylolisthesis in thickness of muscle layer, and on indicators that take 
into account PZH, sometimes do not differ from control or from instability). We also proved the dependence be-
tween ultrasonography changes of paravertebral muscles and the results of surgical treatment of patients with 
degenerative lesions of the lumbar spine. The main factors of influence are the thickness of the muscular layer, 
increased echogenicity of the tissue and the significance of the ratio of the subcutaneous fat layer / muscle 
layer. We proposed the model which allows predicting the results of surgical treatment based on ultrasonogra-
phy data of paravertebral muscles in patients with degenerative diseases of the lumbar spine with an accuracy 
of 84.4%. 

Keywords: degenerative diseases of the spine, lumbar spine, paravertebral muscles, ultrasonography, pre-
diction of the results of surgical treatment. 
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Вивчення ініціальної ролі оксидативного стресу 
в патогенезі хронічного обструктивного захворю-
вання легень на тлі гіпертонічної хвороби дає перс-
пективи адекватної фармакокорекції даної комор-
бідної патології. 

Метою дослідження була оцінка глутатіонової 
ланки тіол-дисульфідної системи у пацієнтів із хро-
нічним обструктивним захворюванням легень при 
артеріальній гіпертензії. 

У рамках дослідження було обстежено 59 хво-
рих, які були розподілені на 3 субкогорти: 23 хво-
рих було з діагнозом гіпертонічна хвороба ІІ стадії і 
хронічне обструктивне захворювання легень ІІ ста-
дії без клінічно значущої супутньої патології, се-
редній вік 51,72±1,22 (49,33-54,09) року (гендерний 
склад: 22 чоловіка і 1 жінка), статус паління можна 
порівняти з хворими на хронічне обструктивне за-
хворювання легень. 

Також обстежено 18 хворих гіпертонічною хво-
робою обох статей у віці від 33 до 67 років 
(середній вік 50,74±1,49 (47,81-53,76); співвідно-
шення чоловіки/ жінки 17/ 83%), II стадії захворю-
вання з рівнем артеріальної гіпертензії I-III ступеня, 
різного кардіоваскулярного ризику, без адекватної 
систематичної антигіпертензивної терапії. 

У 18 пацієнтів з хронічним обструктивним за-
хворюванням легень ІІ стадії середній вік склав 
50,32±0,99 (48,22-52,16) років (гендерний склад: 14 
чоловіків і 4 жінки), тривалість захворювання 
7,52±1,14. При цьому 80% були активні курці, ін-
декс пачко-років 17,23±2,69, на шкідливий профе-
сійний фактор (виробничий) вказали 23,53%. Стан 
тіол-дисульфідної системи вивчали за вмістом оки-
сненого і відновленого глутатіону, SH-груп та ак-
тивністю ферментів – глутатіон-S-трансферази, 
глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази в сиро-
ватці крові. 

Співвідношення відновлених / окиснених форм 
глутатіону демонструє найбільший потенціал тіол-
дисульфідної системи при артеріальній гіпертен-
зії – 7,97±0,15 у.о., а найнижчі значення при комор-

бідності – 3,81±0,34 у.о., причому відсоткова різни-
ця між трьома групами була статистично значущою 
у кожному випадку щодо даного співвідношення: 
АГ vs. ХОЗЛ – 23,57% (Р<0,05), АГ vs. АГ+ХОЗЛ – 
109,19% (Р<0,05), ХОЗЛ vs. АГ+ХОЗЛ – 69,29% 
(Р<0,05). 

Коморбідна патологія хронічного обструктивно-
го захворювання легень та артеріальну гіпертензію 
призводить до значних змін глутатіонового ланцю-
га тіол-дисульфідної системи за рахунок зменшен-
ня її відновлених інтермедіатів (значно падає рі-
вень відновленого глутатіону, відновлених тіоль-
них груп), зростання рівня окисненого глутатіону і 
загальної кількості окиснених тіолів на фоні змен-
шення активності ферментів глутатіон-S-транс-
ферази, глутатіонредуктази та глутатіонпероксида-
зи, більш суттєво, ніж наявність одного захворю-
вання у вигляді хронічного обструктивного захво-
рювання легень або артеріальної гіпертензії.  

Ключові слова: тіол-дисульфідна система, 
хронічне обструктивне захворювання легень, арте-
ріальна гіпертензія, глутатіон, антиоксидантна сис-
тема. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР ка-
федри клінічної фармакології, фармації, фармако-
терапії і косметології ЗДМУ «Клініко-біохімічні та 
морфологічні аспекти діагностики та можливості 
фармакотерапевтичної корекції кардіоваскулярної 
патології у осіб різних вікових груп», № держ. реє-
страції 0114U001393. 

Актуальність. У фізіологічних умовах вільні 
радикали продукуються в ході різних метаболічних 
процесів. У нормі в біологічних системах підтриму-
ється баланс між генерацією і нейтралізацією акти-
вних форм кисню (АФК), який регулюється ендоген-
ною антиоксидантною системою. В умовах, коли 
антиоксидантна система не в змозі нормалізувати 
клітинний рівень АФК, в тканинах накопичуються 
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Порушення балансу між продукцією вільних ради-
калів і механізмів контролю за їх вмістом призво-
дить до розвитку окисного стресу [1]. Продукція 
вільних радикалів в клітині може посилюватися в 
результаті різних несприятливих факторів, що 
включають порушення кровообігу, а також при зміні 
умов функціонування або виявленні генетично обу-
мовлених дефектів. АФК є хімічно нестабільними і 
високореактивними сполуками, що й обумовлює їх 
здатність до атаки і ушкоджувального впливу на 
основні клітинні компоненти – білки, ліпіди і ДНК. 
Вільні радикали є медіаторами тканинного пошкод-
ження і можуть індукувати каскад патофізіологічних 
процесів, що призводять до дисфункції і клітинної 
смерті при різних патологічних станах, включаючи 
артеріальну гіпертензію (АГ) і хронічне обструктив-
не захворювання легень (ХОЗЛ) [2]. 

Тіол-дисульфідна система становить пов'язану 
окислювально-відновну пару, в якій під дією слаб-
ких окислювачів або слабких відновників відбува-
ються взаємні перетворення. Цей процес викорис-
товується для підтримання окислювально-
відновного гомеостазу в організмі і в роботі антиок-
сидантної буферної системи. При зайвому накопи-
ченні в організмі окислювачів, наприклад за раху-
нок вільнорадикального окиснення, їх дія перш за 
все спрямовується на білки, що містять амінокис-
лоту цистеїн, яка, окислюючись, перетворюється в 
цистин. В результаті цистеїнові фрагменти білка 
зшиваються ковалентними дисульфідними містка-
ми, що призводить до фіксації нової конформації 
(просторової структури) білка і до порушення його 
біологічних функцій [3]. 

Тіоловмісні компоненти антиоксидантної буфе-
рної системи, приймаючи на себе дію окислювача, 
захищають білки з вільними тіольними групами від 
окиснення. З цією метою в організмі використову-
ються тіол-дисульфідні пов'язані окислювально-
відновні пари на основі трипептида глютатіона 
(G-SH) і дигідроліпоєвої кислоти. Тіол-дисульфідна 
рівновага використовується організмом для захис-
ту від дії окислювачів, відновників і радикалів [3]. 

Важливим компонентом антиоксидантної сис-
теми (АОС) є глутатіон-залежна ланка: глутатіон-
пероксидаза (ГПО), глутатіонтрансфераза (ГТ), 
глутатіонредуктаза (ГР). Система глутатіону, беру-
чи участь в процесах кон'югації і антирадикального 
захисту, може відігравати важливу роль в регуляції 
процесів цитопротекції, проліферації і диференцію-
вання клітин [4]. Перш за все, шляхом регулювання 
співвідношення окиснених і відновлених сульфгід-
рильних груп різних білків – рецепторів і фермен-
тів, шляхом створення різних комплексних сполук з 
речовинами різної природи, наприклад, з лікарсь-
кими препаратами і ендогенними токсикантами, що 

утворюються в ході порушеного метаболізму клі-
тин. Утворені комплексні сполуки можуть чинити 
істотний вплив на окислювально-відновний потен-
ціал клітин, змінюючи їх метаболічний і регулятор-
ний фон [5]. 

Згідно літературних даних в старших вікових 
групах практично здорових людей відзначено зсув 
тіол-дисульфідної рівноваги в сторону окиснених 
еквівалентів, що є фактором, що формує віковий 
ризик окисного стресу і пов'язаної з ним захворю-
ваності. Гострота запального процесу в органах 
дихання супроводжується достовірним зниженням 
величини тіол-дисульфідної рівноваги зі зміщен-
ням в сторону окиснених сполук сірковмісних речо-
вин, що корелюють з тяжкістю патологічного про-
цесу і гострофазовими показниками запальної ре-
акції. А додавання сірковмісних препаратів (натрію 
тіосульфату, ацетилцистеїну) до терапії хворих 
гострими запальними захворюваннями органів ди-
хання ефективно заповнює антиоксидантний ре-
сурс SH-груп тіолів, що супроводжується значним 
клінічним поліпшенням стану пацієнтів і прискорює 
процес одужання [6]. 

Відомо, що в умовах кисневого дефіциту міто-
хондрії є одним з основних джерел утворення віль-
них радикалів, гіперпродукція яких здатна пошкод-
жувати будь-які макромолекули клітин (протеїни, 
ДНК, ліпіди). З іншого боку, самі мітохондрії можуть 
бути мішенями для цих атак, і тільки наявність 
ефективного антиоксидантного захисту дозволяє 
підтримувати концентрацію агресивних кисневих 
метаболітів на безпечному рівні. Мітохондріальний 
редокс-баланс підтримується двома головними 
редокс-системами – глутатіоновою та тіоредокси-
новою [7]. Висока редокс-активність глутатіону за 
одночасної стійкості до окиснення киснем, значна 
концентрація в клітині та можливість зберігати свій 
відновлений стан роблять його важливим внутріш-
ньоклітинним редокс-буфером. Як антиоксидант 
глутатіон відіграє головну роль у захисті клітинних 
структур від окислювального стресу, виступаючи 
донором електронів для пероксидаз. Ще одна важ-
лива функція глутатіону пов’язана з утворенням 
змішаних дисульфідів з протеїнами, що може бути 
додатковим елементом регуляції біологічних про-
цесів [8]. Зміни у протеїнових тіолах можуть розг-
лядатися як посттрансляційна модифікація, яка 
включає утворення сульфенових кислот, змішаних 
дисульфідів протеїнів (S-глутатіонування) та внут-
рішньопротеїнових дисульфідів тощо. S-глу-
татіонування поряд з О-фосфорилуванням, гліко-
зилуванням та іншими формами модифікацій, є 
важливим механізмом регуляції функціонального 
стану та модуляції активності протеїнів. У цьому 
регуляторному механізмі важливу роль відіграє 



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 143  

мітохондріальний глутаредоксин (Grx2), який ефек-
тивно каталізує реакції S-глутатіонування/деглу-
татіонування протеїнів [9]. 

Отже, вивчення ініціальної ролі оксидативного 
стресу в патогенезі ХОЗЛ на тлі гіпертонічної хво-
роби дає перспективи адекватної фармакокорекції 
даної коморбідної патології із урахуванням усіх 
патогенетичних аспектів, адже саме оксидативний 
стрес є причинним фактором порушення тонкого 
балансу тіол-дисульфідної системи, а також прово-
кує запуск каспазного механізму апоптозу нейтро-
філів із подальшим прогресуванням і взаємообтя-
женням нозологій. 

Метою дослідження була оцінка глутатіонової 
ланки тіол-дисульфідної системи у пацієнтів із хро-
нічним обструктивним захворюванням легень при 
артеріальній гіпертензії. 

Матеріали та методи. В рамках дослідження 
було обстежено 59 хворих, які були розподілені на 
3 субкогорти. Перша субкогорта - 23 хворих з діаг-
нозом гіпертонічна хвороба (ГХ) ІІ стадії і ХОЗЛ 
ІІ стадії без клінічно значущої супутньої патології, 
середній вік 51,72±1,22 (49,33-54,09) року 
(гендерний склад: 22 чоловіка і 1 жінка), статус 
куріння не має достовірних відмінностей у порів-
нянні із хворими на ХОЗЛ.  

Друга субкогорта - 18 хворих на ГХ обох статей 
у віці від 33 років до 67 року (середній вік 50,74±1,49 
(47,81-53,76); співвідношення чоловіки/ жінки 
17/ 83%), II стадії захворювання з рівнем АГ I-III сту-
пеня, різного кардіоваскулярного ризику, без адек-
ватної систематичної антигіпертензивної терапії. 

Третя субкогорта - 18 пацієнтів з ХОЗЛ ІІ стадії, 
середній вік яких склав 50,32±0,99 (48,22-52,16) 
років (гендерний склад: 14 чоловіків і 4 жінки), три-
валість захворювання 7,52±1,14 років. При цьому 
80% були активні курці, індекси пачко-років 
17,23±2,69, на шкідливий професійний фактор 
(виробничий) вказали 23,53%.  

Діагностика ХОЗЛ проводилася на підставі за-
гальноприйнятих критеріїв [10]. Хворі, які брали 
участь в дослідженні, мали переважно ХОЗЛ сере-
днього і тяжкого ступеня (за GOLD) [10]. 

Оцінювали рівень обсягу форсованого видиху 
за першу секунду (ОФВ1) і величину співвідношен-
ня обсягу форсованого видиху за першу секунду 
до форсованої життєвої ємності легень (ОФВ1/ 
ФЖЕЛ). Визначення функції зовнішнього дихання 
здійснювалося за стандартною методикою на спі-
рографічному апараті «СПІРОКОМ» з використан-
ням програмного забезпечення відповідно до реко-
мендацій Американської торакальної та Європей-
ської респіраторної спільноти.  

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 

людської гідності в зв'язку з застосуванням  
досягнень біології та медицини: Конвенція про пра-
ва людини та біомедицину (ETS № 164)» від 
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Всі пацієнти дали пи-
сьмову добровільну згоду на участь в дослідженні 
та отримували традиційну терапію [11], відповідно 
до рекомендацій ВООЗ. 

Стан тіол-дисульфідної системи вивчали за 
вмістом окисненого і відновленого глутатіону та 
активністю ферментів – глутатіон-S-трансферази 
(ГТ), глутатіонредуктази (ГР) і глутатіонпероксида-
зи (ГПО) в сироватці крові. Рівень окиснених і від-
новлених форм глутатіону визначали флюоромет-
рично за реакцією з о-фталевим ангідридом [12]. 
Визначення активності ГР грунтувалося на вимірю-
ванні швидкості окиснення NADPH, яка реєструва-
лася спектрофотометрично при довжині хвилі  
340 нм. Активність ГТ визначали за швидкістю 
утворення глутатіон-S-кон'югатів між відновленою 
формою глутатіону і 1-хлор-2,4-динітробензолом 
(CDNB) [13]. Активність ГПО (ммоль/ хв/ г білка) 
визначали за методикою Моїн В.М. [14], а актив-
ність і ГР (NADPH/ хв/ мг білка, нМ) – за методикою 
Goldberg [15]. Концентрацію білка визначали за 
методом O.N. Lowry [16]. 

Для визначення рівня відновлених SH-груп 
тіолів до 0,1 мл плазми крові додавали 0,8 мл трис-
НCl-буферу і 0,1 мл 5,5ʹ-дитіобіс-(2-нітробензойної 
кислоти) (ДТНБК). Інкубувати 5 хв при 370С. Пара-
лельно ставили холосту пробу, в яку замість біома-
теріалу додавали 0,1 дистильованої води. Для ви-
значення сумарного вмісту SH-груп до 0,1 мл цито-
зольної фракції додавали 0,5 мл концентрованої 
НCl, 0,5 мл трис-НCl-буферу і 10 мг цинкового пи-
лу. Інкубували 20 хв при 370С. Профільтровували 
через промитий гарячою (70-800С) водою фільтр. 
До фільтрату додавали 0,1 мл ДТНБК і доводили 
трис-НCl-буфером до 3 мл. Паралельно ставили 
холосту пробу, в яку замість біоматеріалу додава-
ли 0,1 мл дистильованої води. Реєстрували оптич-
ну щільність експериментальних проб проти холос-
тої проби при λ=412 нм. 

Усі дослідження проводились в Навчальному 
медико-лабораторному центрі ЗДМУ (зав. - проф. 
Абрамов А.В.). 

При статистичній обробці даних використову-
вали ліцензійну програму «STATISTICA® for Win-
dows 6.1» (StatSoft Inc., США, серійний номер 
RGXR412D674002FWC7). Аналіз нормальності 
розподілу оцінювали за критеріями Kolmogorov-
Smirnov (D), Lilliefors та Shapiro-Wilk (W). Дані пред-
ставлені у вигляді середнього і стандартної помил-
ки репрезентативності вибіркового середнього зна-
чення (95% довірчий інтервал (95% ДІ)). У випадку 
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розподілу, яке відрізняється від нормального, або 
аналізу порядкових змінних використовували кри-
терій Kruskal-Wallis H для 3-х непов'язаний вибірок 
з наступним співставленням згідно критерію Gam-
es-Howell. Достовірними вважали відмінності при 
рівні значущості менше 0,05. 

Результати дослідження. Динаміка активності 
ферментів глутатіонової ланки тіол-дисульфідної 
системи представлена в табл. 1.  

Із наведених даних видно, що ензиматична 
активність ГТ у групі хворих на АГ була максималь-
ною, складаючи 2,57±0,32 (1,95-3,19) мкмоль/г біл-
ка, і при цьому була достовірно вище, ніж аналогіч-
ні показники груп хворих на 
ХОЗЛ та з коморбідністю. Різни-
ця склала 86,23% та 55,8%, 
відповідно. 

Активність ГР знову вияви-
лася на максимальному рівні  
у групі хворих із АГ порівняно  
з іншими досліджуваними гру-
пами, складаючи 2,62 ±0,41 
мкмоль/г білка. У хворих на 
ХОЗЛ даний маркер антиокси-
дантного захисту становив 
1,72±0,25 мкмоль/г білка, буду-
чи статистично достовірно 
(Р<0,05) на 43,5% менше рівня 
активності ГР у групі хворих на 
АГ. При коморбідному стані 
ХОЗЛ на тлі АГ активність ГР 
становила 0,87±0,13 мкмоль/г 
білка, будучи найменш вираже-
ною, уступаючи аналогічному 
показнику пацієнтів першої гру-
пи на 123,5% статистично дос-
товірно (Р<0,05), та на 55,8% по 
відношенню до пацієнтів із 
ХОЗЛ другої групи, маючи та-
кож статистичну значимість 
(Р<0,05). 

Активність ГПО на фоні АГ 
становила 9,5±1,05 мкмоль/г 
білка, на фоні ХОЗЛ даний по-
казник фіксувався на рівні 
6,62±0,87 мкмоль/г білка, буду-
чи статистично достовірно ниж-
че на 52,3% (Р<0,05) порівняно 
з першою групою. При поєдна-
ному перебігу ХОЗЛ та АГ зна-
чення ензиму ГПО демонстру-
вали найнижчу активність на 
рівні 4,25±0,6 мкмоль/г білка, 
будучи статистично значимо 
нижче аналогічного показника 

першої та другої груп хворих на 201,2% та 97,7% 
відповідно (Р<0,05). 

Зміни тіол-дисульфідного балансу у відповід-
них субкогортах наведено у табл. 2. 

 
 
Вміст відновленого глутатіону (G-глутамініл-L-

цистеїніл-гліцин), який є маркером функціональної 
активності тіол-дисульфідної системи до віднов-
лення затрачених ресурсів на фоні активації вільно
-радикального пошкодження клітин, демонстрував 
найвищі значення при мононозологіях, зокрема, 
при АГ становив 8,89±1,36 мкмоль/г білка, а при 

Таблиця 1 – Ензиматична активність глутатіонової ланки тіол-дисульфід-
ної системи в сироватці крові у пацієнтів різних груп, (M±m) 

Показники  
вмісту  

у сироватці  
крові 

Групи хворих 

Величина 
відмінностей 
між групами 

АГ, 
n = 18 

ХОЗЛ, 
n = 18 

ХОЗЛ 
 на тлі АГ, 

n = 23 

1 2 3 

Активність ГТ, 
мкмоль/г білка 

2,57±0,32  
(1,95-3,19) 

2,15±0,12 
(1,92-2,39) 

1,38±0,15 
(1,08-1,67) 

Р1-2 > 0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 <0,05 

Активність ГР,  
у. мкмоль/г 
білка 

2,62±0,41 
(1,82-3,42) 

1,72±0,25 
(1,24-2,21) 

0,87±0,13 
(0,62-1,12) 

Р1-2 < 0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 <0,05 

Активність ГПО, 
мкмоль/г білка 

9,5±1,05 
(7,45-11,56) 

6,62±0,87 
(4,92-8,32) 

4,25±0,63 
(3,02-5,48) 

Р1-2 <0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 <0,05 

Примітки: АГ – артеріальна гіпертензія, ХОЗЛ – хронічне обструктивне за-
хворювання легень, ГТ – глутатіонтрансфераза, ГР – глутатіонредуктаза, 
ГПР – глутатіонпероксидаза. 

Таблиця 2 – Показники тіол-дисульфідного балансу у сироватці крові об-
стежених осіб залежно від групи (M±m) 

Показники  
вмісту  

у сироватці 
 крові 

Групи хворих 

Величина 
відмінностей 
між групами 

АГ, 
n = 18 

ХОЗЛ, 
n = 18 

ХОЗЛ  
на тлі АГ, 

n = 23 

1 2 3 

Відновленого 
глутатіону,  
мкмоль/г білка 

8,89±1,36  
(6,22-11,56) 

6,14±1,01  
(4,16-8,11) 

4,66±0,74  
(3,21-6,12) 

Р1-2 > 0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 >0,05 

Окисненого 
глутатіону,  
мкмоль/г білка 

1,13±0,18  
(0,78-1,49) 

1,24±0,31  
(0,64-1,84) 

1,99±0,51  
(0,98-3,01) 

Р1-2 > 0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 >0,05 

Співвідношення  
від./окис. форм 
глутатіону, у.о. 

7,97±0,15  
(7,68-8,25) 

6,45±0,41 
 (5,66-7,25) 

3,81±0,34 
 (3,15-4,47) 

Р1-2 < 0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 <0,05 

SH-групи,  
мкмоль/г білка 

74,67±14,42  
(46,4-102,95) 

55,9±6,55 
 (43,07-68,74) 

36,73±4,21 
(28,47-44,99) 

Р1-2 >0,05 
Р1-3 <0,05 
Р2-3 <0,05 

Примітки: АГ – артеріальна гіпертензія, ХОЗЛ – хронічне обструктивне за-
хворювання легень, від./окис. форм глутатіону – відновлені / окиснені форми 
глутатіону. 
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ХОЗЛ – 6,14±1,01 мкмоль/г білка. При поєднанні АГ 
та ХОЗЛ виявлено найнижчі рівні відновленого 
глутатіону – 4,66±0,74 мкмоль/г білка, що статисти-
чно значимо (Р<0,05) нижче від рівнів відновленого 
глутатіону в групі із АГ на 90,8%.  

Вміст окисненого глутатіону (з окисненим селе-
ном Se-), як ознака функціональної декомпенсації 
антиоксидантної активності тіол-дисульфідної сис-
теми, навпаки, був максимальним при захворюван-
ні на АГ та ХОЗЛ – 1,99±0,51 мкмоль/г білка, пере-
вищуючи аналогічний показник груп із монопатоло-
гією АГ на 43,2% статистично достовірно (Р<0,05). 
Вміст окисненого глутатіону визначався на рівні 
1,13±0,18 мкмоль/г білка при АГ, та 1,24±0,31 
мкмоль/г білка при ХОЗЛ, при цьому реєструвала-
ся лише недостовірна тенденція до зростання цьо-
го показника при ХОЗЛ. 

Співвідношення відновлених/ окиснених форм 
глутатіону цілком відображає вищеозначену дина-
міку даних показників по групам, демонструючи 
найбільший потенціал тіол-дисульфідної системи 
при АГ – 7,97±0,15 у.о., а найнижчі значення при 
коморбідності – 3,81±0,34 у.о., причому відсоткова 
різниця між трьома групами була статистично зна-
чущою у кожному випадку щодо даного співвідно-
шення: АГ vs. ХОЗЛ – 23,6% (Р<0,05), АГ vs. 
АГ+ХОЗЛ – 109,2% (Р<0,05), ХОЗЛ vs. АГ+ХОЗЛ – 
69,3% (Р<0,05). 

Вміст SH-груп виявлено на рівні 74,67±14,42 
мкмоль/г білка при АГ, що на 33,6% вище аналогіч-
ного показника в групі з ХОЗЛ (55,9±6,55 мкмоль/г 
білка), та на 103,3% вище статистично достовірно 
(Р<0,05) в групі ХОЗЛ+АГ (36,73±4,21 мкмоль/г 
білка). Різниця між другою та третьою групами що-
до значень SH-груп також була статистично значи-
мою на рівні 52,2% (Р<0,05). 

Обговорення. Патогенетичні механізми АГ і 
ХОЗЛ багато в чому подібні, тому при асоціації цих 
захворювань можливий взаємно потенційний нега-
тивний вплив, що ускладнює перебіг кожного із них 
та обумовлює важливість пошуку нових аспектів 
патофізіологічної спряженості порушень кардіовас-
кулярної системи та бронхолегеневих змін. Крім 
того, наявність АГ при ХОЗЛ має відомі обмеження 
як на вибір і комбінування антигіпертензивних пре-
паратів, так і на стратегію терапії бронхообструкції. 
Не дивлячись на це, проблема як формування, так 
і лікування у хворих на ХОЗЛ з АГ патологічних 
кардіоваскулярних змін, основної детермінанти 
підвищеного ризику появи кінцевих точок перебігу 
коморбідного захворювання, залишається недо-
статньо вивченою. 

При поєднаному перебігу ХОЗЛ та АГ система 
антиоксидантів визначає сумарну антиокислюваль-
ну активність тканини, яка залежить як від віднос-

ної кількості біоантиоксидантів і їх взаємодії, так і 
від наявності речовин, здатних посилювати чи пос-
лаблювати дію біоантиоксидантів, а також від при-
сутності компонентів, здатних до радикалоутворен-
ня або прискорення окислювальних реакцій в мо-
дельних системах. В умовах, коли антиоксидантні 
системи не в змозі нормалізувати клітинний рівень 
АФК, в тканинах накопичуються продукти їх взає-
модії з клітинними компонентами. Це є сигналом 
до вступу в дію систем клітинної репарації. Метіоні-
нсульфоксидредуктази зупиняють процес окиснен-
ня метіоніну, протеази руйнують необоротно окис-
нені білки, сприяючи їх заміні новоутвореними мо-
лекулами. Фосфоліпази видаляють пошкоджені 
жирнокислотні хвости фосфоліпідів, а ацил-СоА 
трансферази репарують мембранні структури клі-
тин. Ендонуклеази видаляють окиснені нуклеїнові 
основи, сприяючи процесу репарації нуклеїнових 
кислот. Наскільки ці процеси можуть встигнути під-
тримати клітинну цілісність залежить від співвідно-
шення ефективності утворення і нейтралізації АФК. 
Некомпенсоване підвищення рівня АФК свідчить 
про виснаження антиоксидантної системи і загро-
жує клітині небезпекою мутагенних змін [17]. 

Значний інтерес на сучасному етапі представ-
ляє погляд на суттєвий вплив метаболізму глутаті-
ону на стан апоптозу та наступні зміни у вегетатив-
ному забезпечені серця зі зміною симптато-
вагального балансу. На сьогодні, якщо підсумувати 
літературні дані та результати проведених дослі-
джень, можна зазначити, що оцінка системи глута-
тіону в деякій мірі вивчена у хворих на АГ, у хворих 
з ХОЗЛ існують лише поодинокі дослідження, а при 
коморбідному перебігу майже відсутні [18]. Інтенси-
вність окислювально-відновних процесів відобра-
жає тіол-дисульфідний обмін, досягає 0,5%  
SH-сполук у хв. від загального пулу клітинних  
тіолів, що грає важливу роль в життєздатності клі-
тини. SH-групи залишків цистеїну вельми значущі 
для функціонування ферментів і процесів, що ле-
жать в основі відповідей на фактори навколишньо-
го середовища і внутрішньоклітинної передачі ін-
формації – клітинного сигналінгу. Ключовим меха-
нізмом основної ролі тіол-опосередкованого окис-
лювально-відновного контролю у клітинному мета-
болізмі є здатність тіольних груп зворотньо зміню-
вати свій редокс-статус з подальшою зміною кон-
формаційних, каталітичних або регуляторних функ-
цій білка [19]. 

Основу клітинного окислювально-відновного 
гомеостазу, за допомогою якого може підтримува-
тися редокс-стан тіольних груп білків, становить 
співвідношення відновленого (GSH) і окисненого 
(GSSG) глутатіону, присутнього в більшості клітин. 
Слід зазначити, що найважливішу роль редокс-
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процесів у регуляції фаз активності клітин, тобто 
зміна редокс-стану може виступати одним з основ-
них факторів перемикання клітинної активності, в 
тому числі і при ініціюванні процесів проліферації, 
диференціювання та апоптозу аж до процесів нек-
розу, набуваючи концептуальне значення (у формі 
редокс-гіпотези) при ряді патологічних станів орга-
нізму і, насамперед, в ангіології, кардіології та 
пульмонології. Отже, редокс-потенціал тіол-
дисульфідної пари цистеїн/цистин в плазмі крові є 
прогностичним тестом кардіоваскулярного ризику 
при наявності визнаних факторів ризику і в багато-
факторному регресійному аналізі набуває вирі-
шального значення [20]. 

Депривація глутатіонової системи в умовах 
комбінованого захворювання на ХОЗЛ та АГ приз-
водить до зниження показників антиоксидантної 
системи, формування мітохондріальної дисфункції. 
Очевидно, дефіцит відновленого глутатіону в міто-
хондріях призводить до посилення утворення ак-
тивних форм кисню та азоту і окиснення цистеїн-
залежних ділянок білків, що утворюють мітохонд-
ріальну пору. Надлишок активних форм азоту 
(пероксинітрит, іон нітрозонію), що утворюються 
при дефіциті глутатіону в мітохондріях, призводить 
до окисної модифікації супероксиддисмутази 
(СОД), зниження її активності. Зниження активності 
Mn-СОД сприяє вторинній активації вільноради-

кальних реакцій та посиленню окисної деструкції 
чутливих ділянок мітохондріальної мембрани та 
формуванню стійкої мітохондріальної дисфункції. 

Висновки. В результаті проведених дослідже-
но встановлено, що коморбідна патологія хронічно-
го обструктивного захворювання легень та артері-
альної гіпертензії призводить до значних змін глу-
татіонового ланцюга тіол-дисульфідної системи за 
рахунок зменшення її відновлених інтермедіатів 
(значно падає рівень відновленого глутатіону, від-
новлених тіольних груп), зростання рівня окиснено-
го глутатіону і загальної кількості окиснених тіолів 
на фоні зменшення активності ферментів глутатіон-
S-трансферази, глутатіонредуктази і глутатіонпе-
роксидази в сироватці крові, більш суттєво, ніж 
наявність одного захворювання у вигляді хронічно-
го обструктивного захворювання легень або арте-
ріальної гіпертензії.  

Перспективи подальших досліджень. З огля-
ду на отримані результати, що розкривають ключо-
ву роль глутатіонової системи організму як страте-
гічної мішені антиоксидантної та антигіпоксичної 
терапії, перспективною є подальша оцінка асоціації 
клінічних проявів коморбідності та параметрів глу-
татіонової ланки тіол-дисульфідної системи на тлі 
проведеного лікування, що потенційно може бути 
теоретичним фундаментом для виявлення предик-
торів позитивності традиційної терапії цих хворих. 
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СОСТОЯНИЕ ГЛУТАТИОНОВОГО ЗВЕНА ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ  
В УСЛОВИЯХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Тяглая А. С. 
Резюме. Изучение инициальной роли оксидативного стресса в патогенезе хронического обструктивно-

го заболевания легких на фоне гипертонической болезни дает перспективы адекватной фармакокорекции. 
Целью исследования была оценка глутатионового звена тиол-дисульфидной системы у пациентов с 

хроническим обструктивным заболеванием легких при артериальной гипертензии. 
В рамках исследования было обследовано 59 больных, которые были распределены на 3 субкогор-

ты: 23 больных было с диагнозом гипертоническая болезнь II стадии и хроническое обструктивное забо-
левание легких II стадии без клинически значимой сопутствующей патологии, средний возраст 
51,72±1,22 (49,33-54,09) года (гендерный состав: 22 мужчины и 1 женщина), статус курения можно срав-
нить с больными хроническим обструктивным заболеванием легких. 

Также обследовано 18 больных с гипертонической болезнью обоего пола в возрасте от 33 до 67 лет 
(средний возраст 50,74±1,49 (47,81-53,76), соотношение мужчины/ женщины 17/83%), II стадии заболева-
ния с уровнем артериальной гипертензии I-III степени, различного кардиоваскулярного риска, без адек-
ватной систематической антигипертензивной терапии. 

У 18 пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких II стадии средний возраст соста-
вил 50,32±0,99 (48,22-52,16) лет (гендерный состав: 14 мужчин и 4 женщины), длительность заболевания 
7,52±1,14. При этом 80% были активные курильщики, индекс пачко-лет 17,23±2,69, на вредоносный про-
фессиональный фактор (производственный) указали 23,53%. Состояние тиол-дисульфидной системы 
изучали по содержанию окисленного и восстановленного глутатиона, SH-групп и активности фермен-
тов – глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы в сыворотке крови. 

Соотношение восстановленных / окисленных форм глутатиона демонстрирует наибольший потенци-
ал тиол-дисульфидной системы при артериальной гипертензии – 7,97±0,15 у.е. и низкие значения при 
коморбидности – 3,81±0,34 у.е., причем процентная разница между тремя группами была статистически 
значимой в каждом случае по данному соотношению: АГ vs. ХОЗЛ – 23,57% (Р <0,05), АГ vs. АГ + ХОЗЛ – 
109,19% (Р <0,05), ХОЗЛ vs. АГ + ХОЗЛ – 69,29% (Р <0,05). 

Коморбидная патология хронического обструктивного заболевания легких и артериальной гипертен-
зии приводит к значительным изменениям глутатионовой цепи тиол-дисульфидной системы за счет 
уменьшения ее восстановленных интермедиатов (значительно падает уровень глутатиона, восстанов-
ленных тиольных групп), роста уровня окисленного глутатиона и общего количества окисленных тиолов 
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на фоне уменьшения активности ферментов глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктазы и глутатион 
пероксидазы, более существенно, чем наличие одного заболевания в виде хронического обструктивного 
заболевания легких или артериальной гипертензии. 

Ключевые слова: тиол-дисульфидная система, хроническое обструктивное заболевание легких, 
артериальная гипертензия, глутатион, антиоксидантная система. 

 
UDC 616-008: 547.367: 616.24-007.272-036.1 
Condition of Glutationion Chain of the Thiol-Disulphide System  
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Arterial Hypertension 
Tyaglaya O. S. 
Abstract. Studying the initial role of oxidative stress in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary 

disease on the background of arterial hypertension gives prospects for adequate pharmacological correction of 
this comorbid pathology taking into account all pathogenetic aspects. This is due to oxidative stress which is the 
causative factor in the delicate balance of the thiol-disulfide system, and also triggers the launch of the caspase 
mechanism of neutrophil apoptosis with progression and mutual burdening of nosologies.  

The aim of the study was to evaluate the metabolism of a biologically active tripeptide (consisting of γ-
glutamic acid residues, cysteine and glycinute) and thiol-disulfide balance in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease and arterial hypertension. 

Material and methods. During the study we examined 59 patients. They were divided into 3 subgroups: 23 
patients were diagnosed with stage II hypertension disease and stage II chronic obstructive pulmonary disease 
without a clinically significant concomitant pathology, average age 51.72±1.22 (49.33-54.09) years, gender com-
position: 22 men and 1 woman, smoking status can be compared with patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease. 

The 2nd group comprised 18 patients with hypertension disease of both sexes aged from 33 to 67 years 
(average age 50.74±1.49 (47.81-53.76), the ratio of men/ women 17/83%), stage II hypertension disease I-III 
degree, and different cardiovascular risk, without adequate systematic antihypertensive therapy. 

The 3rd group included 18 patients with chronic obstructive pulmonary disease stage II, the average age 
was 50.32±0.99 (48.22-52.16) years (gender: 14 men and 4 women), the disease duration was 7.52±1.14. At 
the same time, 80% were active smokers, the pack-year index was 17.23±2.69, and 23.53% indicated a harmful 
professional factor (production). The state of the thiol-disulfide system was studied on the content of oxidized 
and reduced glutathione, SH-groups and the activity of enzymes - glutathione-S-transferase, glutathione reduc-
tase and glutathione peroxidase in serum. 

Results and discussion. Enzymatic activity of glutathione-S-transferase, glutathione reductase and glu-
tathione peroxidase in the group of patients with hypertension was maximum, while it was significantly higher 
than the corresponding indicators of groups of patients with chronic obstructive pulmonary disease and espe-
cially with comorbidity. The ratio of reduced/ oxidized forms of glutathione demonstrates the greatest potential of 
the thiol-disulfide system in hypertension – 7.97±0.15 u. and low values for comorbidity – 3.81±0.34 u., and the 
percentage difference between the three groups was statistically significant in each case according to this ratio: 
arterial hypertension vs. chronic obstructive pulmonary disease – 23.57% (P<0.05), arterial hypertension vs ar-
terial hypertension + chronic obstructive pulmonary disease – 109.19% (P<0.05), chronic obstructive pulmonary 
disease vs. arterial hypertension + chronic obstructive pulmonary disease – 69.29% (P<0.05). 

Conclusion. We found that comorbid pathology of chronic obstructive pulmonary disease and arterial hyper-
tension leads to significant changes in the glutathione chain of the thiol-disulfide system due to a decrease in its 
reduced intermediates (the level of glutathione and reduced thiol groups decreases significantly), an increase in 
the level of oxidized glutathione and the total amount of oxidized thiols against a background of decreasing en-
zyme activity glutathione-S-transferase, glutathione reductase and glutathione peroxidase, more significantly 
than the presence of a single disease in the form of chronic obstructive pulmonary disease or hypertension. 

Keywords: thiol-disulfide system, chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension, glutathione, 
antioxidant system. 
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В останні роки численні епідеміологічні дослі-
дження повідомляють про зростання захворювано-
сті на серцево-судинну патологію у пацієнтів з по-
єднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби 
печінки та захворювань серцево-судинної системи, 
що є головною причиною смерті цих пацієнтів. 

Мета роботи – встановити клініко-біохімічні 
особливості перебігу неалкогольного стетогепати-
ту за коморбідності із ожирінням І-ІІ ступеня та іше-
мічною хворобою серця у порівнянні з перебігом 
неалкогольного стетогепатиту на тлі ожиріння без 
супровідної ішемічної хворобм серця. 

Обстежено 86 хворих на неалкогольний стето-
гепатит: з яких 30 хворих на неалкогольний стето-
гепатит із ожирінням І-ІІ ступеня (1 група), 56 хво-
рих на неалкогольний стетогепатит із коморбідним 
ожирінням І-ІІ ступеня та ішемічною хворобою сер-
ця (стабільна стенокардія напруження І-ІІ функціо-
нального класу) (2 група). Для визначення залеж-
ності перебігу неалкогольного стетогепатиту від 
наявності ішемічної хвороби серця групи хворих 
були рандомізовані за віком, статтю, ступенем 
ожиріння. Середній вік пацієнтів склав 55,9±5,68 
років. Групу контролю склали 30 практично здоро-
вих осіб відповідного віку. 

У результаті дослідження було виявлено, що 
для клінічної картини неалкогольного стетогепати-
ту характерна багатосимптомність проявів та неви-
сока інтенсивність клінічної маніфестації синдромів 
із переважанням астено-вегетативного, диспепсич-
ного синдромів, гепатомегалії, гіпер- та дисліпіде-
мії, інсулінорезистентності на тлі м’яких проявів 
цитолізу та мезенхімального запалення.  

Основними факторами розвитку та прогресу-
вання неалкогольного стетогепатиту на тлі комор-
бідної ішемічної хвороби серця є порушення ліпід-
ного спектру крові (підвищення вмісту загального 
холестеролу, тригліцеридів, проатерогенної фрак-
ції ліпопротеїнів низької щільності на тлі зниження 
антиатерогенних ліпопротеїнів високої щільності) 
та метаболізму глюкози (постпрандіальна гіперглі-

кемія, інсулінорезистентність), що в кінцевому ра-
хунку сприяє ранньому розвитку несприятливих 
серцево-судинних подій. 

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, 
ішемічна хвороба серця, інсулінорезистентність, 
дисліпідемія, цитоліз. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри внутрішньої медицини, клінічної фа-
рмакології та професійних хвороб ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет» 
«Особливості коморбідного перебігу захворювань 
внутрішніх органів: чинники ризику, механізми роз-
витку та взаємообтяження, фармакотерапія», № 
державної реєстрації 0114U002475.  

Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба 
печінки (НАЖХП) все частіше діагностується у 
всьому світі та вважається найбільш розповсюдже-
ною патологією печінки у західних країнах [3, 4, 7, 
9]. Реальна поширеність даної патології достемен-
но невідома, оскільки НАЖХП часто не є діагносто-
ваною, і більшість пацієнтів з даною патологією 
мають нормальний рівень амінотрансфераз печін-
ки [3, 4, 9, 11].  

В останні роки численні епідеміологічні дослі-
дження повідомляють про зростання захворювано-
сті на серцево-судинну патологію у пацієнтів з по-
єднаним перебігом НАЖХП та захворювань серце-
во-судинної системи, що є головною причиною 
смерті цих пацієнтів [1, 2, 5, 6, 8]. Зв'язок між 
НАЖХП та серцево-судинними захворюваннями 
можна розглядати з багатьох точок зору, з ураху-
ванням численних досліджень, які оцінюють серце-
во-судинний ризик з точки зору широкого кола фак-
торів ризику [1, 2, 6, 8]. У хворих з кардіоваскуляр-
ною патологією, поширеним атеросклерозом, дис-
ліпопротеїнемією в 90 % випадків виявляється жи-
рова інфільтрація печінки з елементами фіброзу, 
яка, на думку багатьох авторів, є передстадією 
стеатогепатиту [1, 3, 6, 8]. Однак точні механізми 
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цих складних взаємозв’язків і досі залишаються до 
кінця не зрозумілими. 

Мета роботи: встановити клініко-біохімічні осо-
бливості перебігу неалкогольного стетогепатиту 
(НАСГ) за коморбідності із ожирінням І-ІІ ступеня 
та ішемічною хворобою серця (ІХС) у порівнянні з 
перебігом НАСГ на тлі ожиріння без супровідної 
ІХС. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 
86 хворих на НАСГ: з яких 30 хворих на НАСГ із 
ожирінням І-ІІ ступеня (1 група), 56 хворих на НАСГ 
із коморбідним ожирінням І-ІІ ступеня та ІХС 
(стабільна стенокардія напруження І-ІІ ФК) (2 гру-
па). Для визначення залежності перебігу НАСГ від 
наявності ІХС групи хворих були рандомізовані за 
віком, статтю, ступенем ожиріння. Середній вік па-
цієнтів склав 55,9 ± 5,68 років. Групу контролю 
склали 30 практично здорових осіб (ПЗО) відповід-
ного віку. 

Діагноз НАСГ встановлювали згідно з уніфіко-
ваним клінічним протоколом, затвердженим нака-
зом МОЗ України № 826 від 06.11.2014 р., згідно з 
рекомендаціями Європейської асоціації з вивчення 
печінки (EASL), Європейської асоціації з вивчення 
ожиріння (EASO), за наявності критеріїв виключен-
ня хронічного дифузного захворювання печінки 
вірусного, спадкового, автоімунного чи медикамен-
тозного ґенезу, а також результатів ультрасоногра-
фічного дослідження (УСГ). Діагностику ІХС здійс-
нювали відповідно до уніфікованого клінічного про-
токолу «Стабільна ішемічна хвороба серця» (Наказ 
МОЗ України №152 від 02.03.2016 р.). 

Ступінь пошкодження печінки оцінювали за 
активністю аланінамінотрансферази (АЛТ), аспар-
татамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази 
(ЛФ), гама-глутамілтранспептидази (ГГТП), вмістом 
у крові білірубіну та його фракцій, тимоловою про-
бою. Функціональний стан печінки оцінювали за 
вмістом у крові загального білка та альбумінів. Лі-
підний спектр крові вивчали за вмістом у крові за-
гальних ліпідів, загального холестеролу (ЗХС), три-
ацилгліцеролів (ТГ), ХС ліпопротеїнів низької щіль-
ності (ЛПНЩ), ХС ліпопротеїнів високої щільності 
(ЛПВЩ) за допомогою стандартних наборів ACCE-
NT-200 (PZ CORMAY S.A., Польща), розрахунку 
індексу атерогенності (ІА) за формулою ЗХС-
ЛПВЩ/ЛПВЩ. Стан вуглеводного обміну встанов-
лювали за рівнем глікемії натще та через дві годи-
ни після навантаження глюкозою, вмістом у крові 
інсуліну натще, вмістом у крові глікозильованого 
гемоглобіну (HbA1c), ступінь інсулінорезистентнос-
ті (ІР) установлювали за величиною ІМТ та індексу 
HOMA-IR. 

Визначення структурних змін паренхіми печінки 
здійснювали шляхом проведення УСГ досліджен-

ня. З метою кількісної оцінки змін ехогенності пе-
чінки використали метод еходенситометрії із обчи-
сленням ГРІ [10]. Для обчислення ГРІ на апараті 
візуалізували праву частку печінки, розташовуючи 
датчик у сагітальній площині по середньоключич-
ній лінії з виведенням у зріз правої нирки. На лінії, 
паралельній довгій осі правої нирки, вибирали дві 
ділянки з максимально можливою гомогенністю та 
без включення судин і біліарних трактів. Перша, 
розміром 3,5×4 см (зона А), локалізувалася побли-
зу передньої поверхні печінки. Другу ділянку, роз-
міром 2×2 см (зона В), локалізували в кірковій ре-
човині правої нирки між пірамідами. У кожній ділян-
ці реєстрували цифровий гістографічний показник 
середнього рівня інтенсивності ехосигналу − MN. 
ГРІ розраховували за формулою: ГРІ = MNА/MNВ 
[10]. 

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. 

Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили за допомогою параметричних (t-
критерію Стьюдента, F-критерію Фішера) та непа-
раметричних методів (U-критерій Манна-Уїтні, Т-
критерій Уілкоксона) варіаційної статистики. Для 
проведення статистичного та графічного 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. 
Для клінічної картини НАСГ характерна багатосим-
птомність проявів та невисока інтенсивність клініч-
ної маніфестації синдромів (табл. 1). Провідними 
клінічними синдромами у обстежених хворих на 
НАСГ були: астено-вегетативний (76,7% у 1 групі 
та 85,7% у 2 групі), диспепсичний − відриг повіт-
рям, нудота, метеоризм, розлади стільця (70% і 
73,2% у 1 та 2 групі відповідно), важкість у правому 
підребер’ї (60% у 1 групі й 64,2% у 2 групі), гепато-
мегалія (86,7% у 1 групі та 92,8% у 2 групі), сплено-
мегалія (16,7% і 19,6% у 1 та 2 групі відповідно), 
холестаз (у 20% і 21,4% хворих 1 та 2 групи), ней-
роендокринні розлади (ожиріння І-ІІ ступеня було 
присутнім у 100,0% хворих; у 83,3 % і 85,7% хворих 
1 та 2 груп відповідно було встановлено порушен-
ня толерантності до глюкози (ПТГ)), порушення 
харчової поведінки (зниження відчуття ситості піс-
ля їжі, синдром «нічної їди», ранкова анорексія). 
Таким чином, аналізуючи клінічні прояви НАСГ між 
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двома групами обстежених хворих не виявлено 
суттєвої різниці в клінічній симптоматиці з боку ор-
ганів шлунково-кишкового тракту в залежності від 
наявності супровідної ІХС. Проте варто відмітити 
вищу частоту та інтенсивність проявів астено-
вегетативного синдрому, гепато- та спленомегалії 
у пацієнтів 2 групи, що, імовірно, пов’язано із наяв-
ністю застійних явищ у великому колі кровообігу 
при ІХС та може свідчити про зростання ступеня 
стеатозу печінки, активності запального процесу, 
венозного застою, а також стадії фіброзування пе-
чінки.  

При аналізі біохімічних показників у обстеже-
них хворих було виявлено цитолітичний, холеста-
тичний, мезенхімально-запальний синдром, синд-
ром печінково-клітинної недостатності (ПКН), гіпер- 
та дисліпідемії, постпрандіальної гіперглікемії, інсу-
лінорезистентності (ІР). У 100% обстежених хворих 
виявлено синдром цитолізу м’якої активності, що 
проявлявся підвищенням середніх показників акти-
вності АЛТ у сироватці крові, які за ізольованого 
перебігу НАСГ перевищували показник ПЗО у 3,2 
рази (р<0,05), при коморбідності з ІХС – у 3,3 рази 
(р<0,05), та АсАТ у 2,7 рази та 2,9 рази відповідно 
(р<0,05) (табл. 2). Характерним було зниження 
коефіцієнта де Рітіса (АСТ/АЛТ) на 18 % (р<0,05), 
що, за відсутності позитивних маркерів вірусів ге-
патиту В та С у сироватці крові, вказує на неалко-
гольне дисметаболічне та запальне захворювання 
печінки. Аналізуючи активність АлАТ та АсАТ у 
хворих 1 та 2 групи між обстеженими групами паці-
єнтів не було виявлено статистично достовірної 
різниці між даними показниками (р>0,05). Вміст 

загального білірубіну у хворих 1-ї групи перевищу-
вав показник ПЗО у 2,16 рази (р<0,05) проти  
2,17 рази у хворих 2-ї групи (р<0,05) без статистич-
но вірогідної міжгрупової різниці (р>0,05). Рівень 
загального білірубіну у крові зростав завдяки підви-
щенню обох його фракцій: кон’югованої – у  
1,64 рази у хворих 1 групи та 1,76 рази у хворих  
2 групи у порівнянні з ПЗО (р<0,05), та некон’юго-
ваної у 2,5 рази та 2,4 рази відповідно (р<0,05). 

Про наявність синдрому холестазу свідчило 
підвищення активності ЛФ у 2,0 рази (р<0,05)  
у хворих 1 групи та у 1,98 рази (р<0,05) у хворих  
2 групи в порівнянні з ПЗО, а також активності 
ГГТП – у 2,3 рази у хворих обох груп (р<0,05).  

Для пацієнтів з НАСГ характерними були м’які 
прояви недостатності білоксинтезувальної функції 
печінки, що проявлялося тенденцією до зниження 
вмісту в крові загального білка та альбумінів у хво-
рих обох груп (р>0,05). Підтвердженням наявності 
мезенхімально-запального синдрому у хворих на 
НАСГ були гіперглобулінемія (у 1,24 рази та  
1,25 рази у 1 та 2 групі відповідно (р<0,05) у порів-
нянні з ПЗО) та підвищення показника тимолової 
проби (у 2,3 рази в обох групах (р<0,05)). 

Таблиця 1 – Частота виникнення основних клініко-
біохімічних синдромів неалкогольного стеатогепатиту 
залежно від наявності ІХС 

Синдроми 

Групи обстежених хворих 

НАСГ,  
n=30 

НАСГ + ІХС, 
n=56 

Абс. % Абс. % 

Астено-вегетативний 23 76,7 48 85,7 

Диспепсія 21 70 41 73,2 

Дискомфорт в правому 
підребер’ї 18 60 36 64,2 

Гепатомегалія 26 86,7 52 92,8 

Спленомегалія 5 16,7 11 19,6 

Цитоліз 30 100,0 56 100,0 

Холестаз 6 20,0 12 21,4 

Мезенхімально-
запальний 17 56,6 32 57,1 

Порушення толерантності 
до глюкози 25 83,3 48 85,7 

Гіпер-, дисліпідемія 30 100 56 100 

 Таблиця 2 – Результати біохімічного дослідження 
крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит залеж-
но від наявності ІХС, (M±m) 

Показники, 
од. 

вимірювання 

ПЗО,  
n=30 

Групи обстежених хворих 

НАСГ,  
n=30 

НАСГ + ІХС,  
n=56 

Білірубін 
заг.,  
мкмоль/л 

15,90 ± 0,83 34,41±1,12* 34,58 ± 1,14 * 

Білірубін 
прямий, 
мкмоль/л 

5,83 ± 0,31 9,55 ± 0,33* 10,27±0,29* 

Білірубін 
непрямий 
мкмоль/л 

10,07± 0,40 24,86 ± 0,98* 24,31±0,95* 

АЛТ, од/л 21,30 ± 1,01 68,52±4,46* 70,26 ± 4,96* 

АСТ, од/л 21,67 ± 1,10 57,81± 4,19* 63,74 ± 4,32 * 

ГГТП, од/л 24,72 ± 1,07 57,25±5,07* 56,74 ± 5,19* 

ЛФ, од/л 74,59±5,23 149,24±5,27* 147,80±5,17* 

Тимолова 
проба, у.о. 2,07 ± 0,06 4,75±0,09* 4,77 ± 0,13* 

Заг. білок,  
г/л 75,18±1,81 68,39±2,04 67,45±2,11 

Альбуміни, 
% 61,64±2,14 52,27±2,15 52,19±2,02 

Глобуліни, % 38,36±1,08 47,73±1,02* 47,81±1,04* 

А/Г коеф. 1,60±0,009 1,09±0,008* 1,07±0,008* 

Примітки: * - різниця вірогідна у порівнянні з показни-
ком у практично здорових осіб (р <0,05); ** - різниця віро-
гідна у порівнянні з показником у хворих на НАСГ 
(р<0,05). 
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У обстежених групах хворих виявлено істотні 
порушення ліпідного метаболізму: вмісту ЗХС, ТГ, 
антиатерогенних та атерогенних фракцій на користь 
останніх (табл. 3). Слід зазначити, що більш істот-
ними відповідні порушення були у групі хворих на 
НАСГ з коморбідною ІХС. Так, у хворих 1 групи рі-
вень ЗХС перевищував такий у ПЗО в 1,4 рази 
(р<0,05), у хворих 2 групи – у 1,6 рази (р<0,05), ТГ – 
2,7 у та 3,0 рази (р<0,05), ЛПНЩ – у 1,93 та 2,1 рази 
(р<0,05), ІА у 2,6 та 3,6 рази (р<0,05) відповідно із 
вірогідною міжгруповою різницею (р<0,05); при цьо-
му спостерігалося зниження фракції антиатероген-
них ЛПВЩ – у 1,4 та 1,64 рази (р<0,05) у хворих 1 та 
2 групи з наявністю статистично достовірної міжгру-
пової різниці (р<0,05). Таким чином, зазначені зміни 
підтведжують роль порушень ліпідного обміну в 
патогенезі НАСГ та ІХС. В свою чергу НАСГ можна 
вважати предиктором прогресування дисметаболіч-
них змін ліпідного профілю, що за принципом 
«хибного кола» призводить до виникнення атеро-
склерозу та ІХС в осіб працездатного віку [1, 3, 5]. 

При аналізі вуглеводного метаболізму у обсте-
жених груп хворих було виявлено статистично дос-
товірне підвищення рівня постпрандіальної глікемії 
у порівнянні з ПЗО: у 1 групі – в 1,3 рази (р<0,05), у 
2 групі – в 1,5 рази (р<0,05) із статистично достовір-
ною міжгруповою різницею (р<0,05). Рівень HbA1c 
перевищував показники у ПЗО в 1,5 та 1,53 рази 
(р<0,05) у 1 та 2 групі відповідно. У хворих усіх груп 
встановлено істотний ступінь ІР: індекс HOMA IR 
перевищував показники ПЗО у 2,07 рази (р<0,05) у 

1 групі та у 2,4 рази у 2 групі відповідно (р<0,05) із 
статистично достовірною міжгруповою різницею 
(р<0,05). Отримані дані узгоджуються з результата-
ми досліджень інших науковців [5, 6, 8], які вивчали 
зміни вуглеводного обміну при коморбідності НАСГ 
з ІХС, та підтверджують те, що ІР є одним з основ-
них патогенетичних факторів виникнення НАСГ, та 
асоціюється з атерогенною дисліпідемією, що під-
вищує серцево-судинний ризик. В ендотелії інсулін 
стимулює вивільнення оксиду азоту (NO), що приз-
водить до вазодилятації, а погіршення передачі 
сигналів інсуліну призводить до зменшення вазоди-
латаційної реакції на ацетилхолін. Стеатоз призво-
дить до порушення фосфорилювання ендотеліаль-
ної NO-синтази (eNOS) і, як наслідок, до порушення 
реакції NO на інсулін, що сприяє підвищенню печін-
кової інсулінорезистентності. Ці дані підтверджують 
роль ІР у виникненні стеатозу печінки та ендотелі-
альної дисфункції, що, в свою чергу, призводить до 
прогресування ІХС та виникнення несприятливих 
серцево-судинних подій [1, 5, 6]. 

Під час УСГ печінки у хворих на НАСГ були 
виявлені гепатомегалія, середньозерниста транс-
формація та гіперехогенність структури паренхіми 
печінки, дорзальне згасання ехосигналу як наслідок 
її дифузної жирової інфільтрації, а також порушен-
ня візуалізації внутрішньопечінкових судин та діаф-
рагми. У обстежених хворих спостерігали статисти-
чно достовірне зростання ГРІ (р<0,05). Так, медіана 
та 25-й і 75-й квартильні значення для ГРІ у  
ПЗО становили 1,15 (1,0–1,27), у 1-й групі − 1,97 
(1,76–2,19), у 2-й групі − 1,92 (95% ДІ 1,70–2,12). У 
обстежених хворих було встановлено прямий коре-
ляційний зв’язок між ГРІ та ІМТ (r=0,75; p<0,05),  
ОТ/ОС (r=0,73; p<0,05), АЛТ (r=0,36; p<0,05),  
ЛФ (r=0,31; p<0,05), ГГТП (r=0,30; p<0,05), вмістом 
ТГ у крові (r=0,52; p<0,05), індексом HOMA-IR 
(r=0,71; p<0,05). 

Висновки. Для клінічної картини НАСГ харак-
терна багатосимптомність проявів та невисока інте-
нсивність клінічної маніфестації синдромів із пере-
важанням астено-вегетативного, диспепсичного 
синдромів, гепатомегалії, гіпер- та дисліпідемії, 
інсулінорезистентності на тлі м’яких проявів цитолі-
зу та мезенхімального запалення.  

Основними факторами розвитку та прогресу-
вання НАСГ на тлі коморбідної ІХС є порушення 
ліпідного спектру крові (підвищення вмісту загаль-
ного холестеролу, тригліцеридів, проатерогенної 
фракції ЛПНЩ на тлі зниження антиатерогенних 
ЛПВЩ) та метаболізму глюкози (постпрандіальна 
гіперглікемія, інсулінорезистентність), що в кінцево-
му рахунку сприяє ранньому розвитку несприятли-
вих серцево-судинних подій. 

Перспективою подальших досліджень у цьо-
му напрямку є розробка ефективних методів ліку-
вання пацієнтів із коморбідним перебігом НАСГ та 
ІХС. 

Таблиця 3 – Показники ліпідного спектру крові та 
глікемії у хворих на неалкогольний стеатогепатит за-
лежно від ІХС, (M±m) 

Показники, од. 
вимірювання 

ПЗО,  
n=30 

Групи обстежених хворих 

НАСГ,  
n=30 

НАСГ + ІХС, 
n=56 

Заг. ХС, 
ммоль/л 4,26 ± 0,10 6,15 ± 0,19* 6,91 ± 0,18*/** 

ТГ, ммоль/л 1,05 ± 0,04 2,84 ± 0,06* 3,16 ± 0,06*/** 

ЛПНЩ,  
ммоль/л 2,21 ± 0,02 4,26 ± 0,08* 4,57 ± 0,07*/** 

ЛПВЩ,  
ммоль/л 1,67 ± 0,05 1,19 ± 0,02* 1,02 ± 0,03*/** 

Глюкоза на-
тще, ммоль/л 4,49 ± 0,11 5,73± 0,12* 5,87 ± 0,12* 

Глюкоза ч-з 2 
год., ммоль/л 6,70 ± 0,17 8,57±0,19 9,95 ± 0,25*/** 

Інсулін,  
мкОД/мл 9,40 ± 1,26 18,61 ± 1,80* 21,62 ± 1,84* 

HOMA2-IR 1,18 ± 0,08 2,45 ± 0,09* 2,85 ± 0,09*/** 

Примітки: * - різниця вірогідна у порівнянні з показником 
у практично здорових осіб (р <0,05); ** - різниця вірогідна 
у порівнянні з показником у хворих на НАСГ (р<0,05). 
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УДК 616.36-003.826:616.12-005.4]-036.1-071 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА  
ПРИ КОМОРБИДНОСТИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Хухлина О. С., Кузминская О. Б., Воевидка О. С.,  
Коцюбийчук З. Я., Кропива В. В. 
Резюме. В последние годы многочисленные эпидемиологические исследования сообщают о росте 

заболеваемости на сердечно-сосудистую патологию у пациентов с сочетанным течением неалкогольной 
жировой болезни печени и заболеваний сердечно-сосудистой системы, что является главной причиной 
смерти этих пациентов. 

Цель работы: установить клинико-биохимические особенности течения неалкогольного стеатогепатита 
при коморбидности с ожирением I-II степени и ишемической болезнью сердца по сравнению с течением 
неалкогольного стеатогепатита на фоне ожирения без сопроводительной ишемической болезни сердца. 

Материал и методы исследования. Обследовано 86 больных неалкогольным стеатогепатитом: из 
которых 30 больных неалкогольным стеатогепатитом с ожирением I-II степени (1 группа), 56 больных 
неалкогольным стеатогепатитом с ожирением I-II степени и ишемической болезнью сердца (стабильная 
стенокардия напряжения I-II ФК) (2 группа). Для определения зависимости течения неалкогольного стеа-
тогепатита от наличия ишемической болезни сердца группы больных были рандомизированы по возрас-
ту, полу, степени ожирения. Средний возраст пациентов составил 55,9±5,68 лет. Группу контроля соста-
вили 30 практически здоровых лиц соответствующего возраста. 

В результате исследования было выявлено, что для клинической картины неалкогольного стеатоге-
патита характерна многосимптомность проявлений и невысокая интенсивность клинической манифеста-
ции синдромов с преобладанием астено-вегетативного, диспепсического синдромов, гепатомегалии, ги-
пер- и дислипидемии, инсулинорезистентности на фоне мягких проявлений цитолиза и мезенхимального 
воспаления. 
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Основными факторами развития и прогрессирования неалкогольного стеатогепатита на фоне комор-
бидной ишемической болезни сердца является нарушение липидного спектра крови (повышение содер-
жания общего холестерина, триглицеридов, проатерогенной фракции липопротеинов низкой плотности 
на фоне снижения антиатерогенных липопротеинов высокой плотности) и метаболизма глюкозы 
(постпрандиальная гипергликемия, инсулинорезистентность), что, в конечном счете, способствует ранне-
му развитию неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. 

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, ишемическая болезнь сердца, инсулинорезистент-
ность, дислипидемия, цитолиз. 

 
UDC 616.36-003.826:616.12-005.4]-036.1-071 
Clinical Features of the Course of Non-Alcoholic Steatohepatitis  
with Comorbid Coronary Heart Disease 
Khukhlina O. S., Kuzminska O. B., Voievidka O. S.,  
Kotsiubiichuk Z. Ia., Kropyva V. V. 
Abstract. In recent years, numerous epidemiological studies have reported a rising incidence of cardiovas-

cular disease in patients with comorbid course of non-alcoholic fatty liver disease and cardiovascular diseases, 
which is the main cause of death of these patients. 

The purpose of the study was to establish the clinical and biochemical features of the course of non-
alcoholic steatohepatitis (NASH) with comorbid obesity of I-II degree and coronary heart disease (CHD) com-
pared with the course of NASH on the background of obesity without comorbid CHD. 

Material and methods. We examined 86 patients with NASH. 30 patients with NASH and obesity of I-II de-
gree (group 1), 56 patients with NASH, comorbid obesity of I-II degree and CHD (stable angina pectoris of I-II 
functional classes) (group 2). To determine the dependence of the course of NASH with CHD, the groups of 
patients were randomized according to age, sex and degree of obesity. The average age of patients was 55.9 ± 
5.68 years. The control group consisted of 30 practically healthy persons of the corresponding age. 

Results and discussion. The obtained results showed that the clinical picture of NASH was characterized by 
multi symptoms of manifestations and low intensity of clinical manifestation of syndromes with predominance of 
astheno-vegetative, dyspeptic syndromes, hepatomegaly, hyper- and dyslipidemia, insulin resistance on the 
background of mild cytolysis and mesenchymal inflammation. 

During ultrasonographic examination of the liver in patients with NASH, we detected hepatomegaly, medium
-grained transformation and hyperechogenicity of the liver parenchyma, dorsal fading of echoes as a result of 
diffuse fatty infiltration, visual impairment of the intrahepatic vessels and diaphragm. 

Conclusion. The main factors of the development and progression of NASH on the background of comorbid 
CHD are the violation of the lipid profile of the blood (increase in the content of total cholesterol, triglycerides, 
proatherogenic fraction of low density lipoproteins on the background of reduction of anti-atherogenic high-
density lipoproteins) and glucose metabolism (postprandial hyperglycemia, insulin resistance) which ultimately 
promote the early development of adverse cardiovascular events. 

Keywords: nonalcoholic steatohepatitis, coronary heart disease, insulin resistance, dyslipidemia, cytolysis. 
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Мета роботи полягала в оцінці ефективності 
групової та індивідуальної терапії у корекції харчо-
вих поведінкових реакцій пацієнтів з хронічними 
неінфекційними захворюваннями. Складові харчо-
вої поведінки оцінювалися на початку дослідження, 
а також аналізувалися їх зміни під впливом групо-
вої та індивідуальної терапії. Встановлено, що при 
наявності тенденції до позитивних змін харчової 
поведінки проведення як групової, так і індивіду-
альної терапії протягом 1 року, достовірно не змі-
нило такі її показники, як добове споживання ку-
хонної солі, овочів і фруктів, паління і вживання 
алкоголю, що підтверджує складність впливу на 
зазначений фактор ризику розвитку і прогресуван-
ня хронічних неінфекційних захворювань. 

Ключові слова: харчова поведінка, хронічні 
неінфекційні захворювання, групова терапія, інди-
відуальна терапія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом науково-
дослідної роботи відділу комплексного зниження 
ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ 
«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 
НАМН України» «Розробити комплексні програми 
профілактики серцево-судинних захворювань у 
пацієнтів з неінфекційними захворюваннями», № 
державної реєстрації 0116U003039. 

Актуальність. Харчова поведінка – це сукуп-
ність поведінкових дій людини, які є невід'ємною 
складовою його способу життя, спрямованих на 
вибір харчування, умови і режим прийому їжі для 
задоволення фізіологічних, психологічних і соці-
ально-економічних потреб [1, 7, 8, 14, 15]. 

Харчова поведінка формується під впливом 
сімейних, національних, психофізіологічних особ-
ливостей, соціально-культурного та етичних цінно-
стей, особливостей метаболізму в організмі і стану 
здоров'я. Вона залежить від взаємодії почуття го-
лоду і ситості, апетиту, співвідношення мотивацій-
них і емоційних компонентів [2, 3, 6, 10]. 

В даний час харчова поведінка розглядається 
не лише як компонент способу життя, направлений 
на задоволення фізіологічних та психологічних 
потреб, до складу якого входять: вибір, способи 
приготування та прийому їжі, умови та режим хар-
чування, а і як вагомий додатковий фактор ризику 
розвитку хронічних неінфекційних захворювань [4, 
5, 9, 12, 19].  

У Європейських і Національних рекомендаціях 
з діагностики і лікування різних хронічних неінфек-
ційних захворювань окрема роль приділяється 
впливу на харчову поведінку, як одному з компо-
нентів комплексної терапії пацієнтів та профілакти-
ки низки захворювань. Вважається, що вивчення 
особливостей харчової поведінки і розробка про-
грам її модифікації дозволить удосконалити пер-
винну і вторинну профілактику хронічних неінфек-
ційних захворювань [2, 19]. 

Враховуючи вагому роль харчової поведінки у 
розвитку і прогресуванні хронічних неінфекційних 
захворювань, метою даного дослідження була 
оцінка ефективності групової та індивідуальної 
терапії у корекції харчових поведінкових реакцій 
пацієнтів з хронічними неінфекційними захворю-
ваннями. 

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження 
проводилося на базі відділу комплексного знижен-
ня ризику хронічних неінфекційних захворювань 
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 
НАМН України », м. Харків протягом 2016–2018 рр. 
Навчання пацієнтів проводили або у «Школах здо-
ров’я», або в ходи індивідуального навчання. До 
дослідження було задіяні 5 лікарів (2 кардіологи, 
1 ендокринолог, 1 стоматолог та 1 дієтолог), 
1 інструктор з лікувальної фізкультури та 1 медич-
на сестра. 

Обсяг групового консультування склав 9 занять 
з частотою 1 раз на місяць. Тривалість заняття –  
1 час. Кожне заняття складалося з 4 лекцій  
(по 15 хвилин кожна) та було присвячено одному з 
найбільш поширених хронічних неінфекційних  
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захворювань: ішемічній хворобі серця, гіпертоніч-
ній хворобі, цукровому діабету, захворюванням 
опорно-рухового апарату, щитовидної залози, вік-
асоційовані ураженням центральної нервової сис-
теми. Особлива увага приділялася основним фак-
торам ризику даного захворювання і методам їх 
корекції. Заняття проводили кардіолог, дієтолог і 
інструктор з лікувальної фізкультури. На початку 
циклу пацієнтам видавались методичні матеріали 
та індивідуальний щоденник.  

Пацієнти індивідуальної групи також відвідува-
ли клініку 1 раз на місяць. Всього було 9 візитів. 
Пацієнта по черзі оглядали кардіолог, дієтолог та 
інструктор з лікувальної фізкультури (кожен фахі-
вець оглядав пацієнта 1 раз на 3 місяці). Трива-
лість консультації складала 30 хвилин. 

Пацієнти були проінформовані, щодо необхід-
ності вести харчовий щоденник як частину індиві-
дуального щоденника. Дієтолог відповідав деталь-
но на всі запитання після лекції або в ході індиві-
дуального навчання.  

У дослідження було включено 150 хворих висо-
кого і дуже високого кардіоваскулярного ризику. До 
першої групи увійшли 75 пацієнтів, які дали згоду 
на навчання у Школах здоров’я «Основи здорового 
способу життя». Другу групу склали 75 пацієнтів, 
яким було запропоновано індивідуальне консульту-
вання. Розподіл пацієнтів по групам проводився за 
допомогою рандомізації конвертами. Середній вік 
хворих з когорти групового консультування склав 
(63,68±8,44) роки, індивідуального – (61,63±10,74) 
роки (р=0,20). Кількість чоловіків у першій групі 
склала 21 (28%), жінок – 54 (72%); у другій – 25 
(33%) та 50 (67%) відповідно. Характеристика паці-
єнтів залежно від нозологічних форм представлена 
в табл. 1. 

Загальна тривалість участі в 
дослідженні – 1 рік.  

У даній роботі представлено 
фрагмент дослідження, в якому оці-
нювалася саме харчова поведінка 
(за допомогою опитувальника, роз-
робленого співробітниками відділу). 
Визначали добове споживання ку-
хонної солі (менше або більше 5 г 
на добу), овочів і фруктів (менше 
або більше 500 г на добу), фактор 
паління (у минулому і в даний час), 
а також вживання алкоголю. Опиту-
вальник заповнював лікар. 

Зазначені складові харчової 
поведінки оцінювалися на початку 
дослідження, а також аналізувалися 
їх зміни під впливом групової та 
індивідуальної терапії. 

Протокол дослідження був схвалений локаль-
ною етичною комісією ГУ «Національного інституту 
терапії імені Л.Т. Малої НАМН України». Дослі-
дження проводилося відповідно до принципів Гель-
сінської декларації. Всі пацієнти підписали згоду на 
участь у дослідженні. 

Статистична обробка результатів проведена за 
допомогою пакета статистичних програм «SPSS 
21» (IBM), Microsoft Office Exel-2003. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Оцінка ставлення до паління показала, що абсолю-
тна більшість учасників на початку групової терапії 
(92% респондентів) на питання в анкеті: «Чи Ви 
палите?», – відповіла «ні». 2,7% опитаних зазначи-
ли, що палять, і ще 5,3% палили в минулому, але 
кинули. При цьому поширеність паління серед жі-
нок і чоловіків не мала достовірних відмінностей. 
Середня кількість цигарок, які респонденти викурю-
вали протягом дня, також не мала достовірних ген-
дерних відмінностей. Проте середній стаж паління 
у чоловіків був достовірно вищим, ніж у жінок (21 
рік проти 7 років, відповідно, р<0,05). 

Серед учасників індивідуальної терапії перева-
жна більшість респондентів заперечувала факт 
паління (90,7%), 4% відзначало, що палить, і ще 
5,3% палили в минулому, але кинули. Як і серед 
учасників групової терапії, в даній групі не було 
достовірних гендерних відмінностей у поширеності 
паління і кількості цигарок, що респонденти вику-
рювали протягом дня. При цьому середній стаж 
паління у чоловіків був також достовірно вищим, 
ніж у жінок (24 рік проти 9 років, відповідно, 
р <0,05). 

Аналіз іншої складової харчових поведінкових 
реакцій, а саме вживання міцного алкоголю у по-
мірній кількості, показав, що абсолютна більшість 

Таблиця 1 – Характеристика пацієнтів залежно від нозологічних форм 

Нозологічні 
форми 

Групове 
навчання, 

(n =75) 

Індивідуальне  
навчання,  

(n =75) 
χ2, р 

Гіпертонічна  
хвороба 

1 ступінь 0 3 (4,0 %) 1,36 р=0,244 

2 ступінь 45 (60,0%) 46 (61,3 %) 0,03, р=0,867 

3 ступінь 24 (32,0 %) 16 (21,3 %) 2,18 р=0,14 

ІХС 

Стабільна 
стенокардія 
напруження 

І ФК 4 (5,3 %) 7 (9,3 %) 0,39 р=0,531 

ІІ ФК 52 (69,3 %) 47 (62,7 %) 0,74 р=0,389 

ІІІ ФК 8 (10,7 %) 3 (4,0 %) 1,57 р=0,210 

Інфаркт міокарда в 
анамнезі 22 (29,3 %) 18 (24,0%) 0,55 р=0,46 

Реваскуляризація 11 (14,7%) 10 (4,0 %) 0,06 р=0,81 

І ФК 6 (8,0 %) 6 (8,0 %) 0,09 р=0,763 

ІІ ФК 45 (60,0 %) 50 (66,7 %) 0,72 р=0,397 

ІІІ ФК 8 (10,7 %) 3 (4,0 %) 1,57 р=0,210 

Цукровий діабет 2 типу 21 (28,0 %) 23 (30,7 %) 0,13 р=0,720 

Серцева  
недостатність 
(NYHA)  
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респондентів як групової, так і індивідуальної тера-
пії (94,7% і 92% відповідно) заперечувала вживан-
ня алкоголю як в даний час, так і в минулому. Про-
те об’єктивність таких відповідей є дещо сумнів-
ною, та може бути пояснена тим, що для нашого 
сучасного суспільства не типове зізнання у вжи-
ванні алкоголю. При цьому 82% респондентів гру-
пової терапії і 78% учасників індивідуальної терапії 
підтвердило періодичне вживання слабоалкоголь-
них спиртних напоїв (пива і сухого вина). 

Одним з компонентів оцінки харчової поведінки 
був аналіз добового споживання овочів. Слід за-
значити, що за даними анкетування лише 24% рес-
пондентів групової терапії (до початку проведення 
терапії) відповіли, що щоденно вживають більше 
500 г овочів на добу, тоді як у більшості пацієнтів у 
добовому харчуванні овочі були присутні в меншій 
кількості. Подібний розподіл респондентів щодо 
кількості овочів у харчуванні був характерним і для 
групи індивідуальної терапії (лише 20% опитаних 
відзначило, що щоденно вживають більше 500 г 
овочів на добу). Гендерний аналіз присутності ово-
чів у добовому раціоні показав, що серед респон-
дентів, які отримували достатню (кількість овочів 
більше 500 г овочів на добу) відсоток жінок був 
достовірно більшим, ніж чоловіків (74% і 26%, 
р<0,05 у пацієнтів групової терапії та 78% і 22%, 
р<0,05 – у групі індивідуальної терапії). 

Іншою складовою аналізу харчової поведінки 
була оцінка обізнаності пацієнтів про кількість спо-
живаної солі. Серед учасників групової терапії на 
початку її проведення лише 29,3% респондентів 
відзначило, що обізнані про кількість споживаної 
солі і намагаються обмежувати її вміст до менш 
ніж 5 г (неповна чайна ложка) у добовому раціоні. 
Подібні дані відзначені і на початку індивідуальної 
терапії: 33,3% респондентів, за даними анкетуван-
ня, обмежували вміст солі у добовому раціоні. При 
проведенні групової та індивідуальної терапії з 
пацієнтами були проведені бесіди (відповідно у 
«Школах здоров’я» та індивідуально), в яких, в то-
му числі, аналізувалися результати анкетування 
відносно харчової поведінки, були роз’яснені поми-
лки у поведінкових реакціях і зазначені можливі 
наслідки виявлених порушень харчової поведінки. 
Проте необхідно зазначити, що дотримання нада-
них пацієнтам рекомендацій у групах індивідуаль-
ної і групової терапії відрізнялася. 

Аналіз обох варіантів терапії показав, що кіль-
кість пацієнтів, які палять, не змінилася ні серед 
учасників групової терапії, ні серед учасників інди-
відуальної терапії. 

 Щодо впливу обох варіантів терапії на корек-
цію іншої складової поведінкових харчових реак-
цій – вживання алкоголю, слід зазначити, що кіль-

кість пацієнтів, які заперечували вживання міцного 
алкоголю, після проведеної групової терапії недо-
стовірно зросла з 94,7 до 96% (р>0,05), а в групі 
індивідуальної терапії – недостовірно збільшилася 
з 92 до 94,7% (р>0,05). При цьому в групі пацієнтів, 
з якими була проведена індивідуальна терапія, 
знизилася кількість осіб, які підтвердили періодич-
не вживання слабоалкогольних спиртних напоїв (з 
78% до 64%, р>0,05). Серед респондентів групової 
терапії відсоток пацієнтів, які періодично вживали 
слабоалкогольні спиртні напої, не змінився.  

Аналіз добового споживання овочів після про-
веденої терапії показав, що у пацієнтів групової 
терапії кількість осіб, які щоденно вживають більше 
500 г овочів на добу, недостовірно збільшилася з 
24% до 29,3% (р>0,05). При проведенні індивідуа-
льної терапії кількість осіб, які щоденно вживають 
більше 500 г овочів на добу, збільшилася з 20% до 
28%, проте недостовірно (р>0,05), як і при першо-
му варіанті терапії. Слід зазначити, що в обох гру-
пах пацієнтів, серед осіб, які збільшили вміст ово-
чів у раціоні харчування, переважали жінки (72% 
серед учасників групової терапії та 78% серед уча-
сників індивідуальної терапії) (рис. 1). 

Оцінка впливу двох варіантів терапії на обізна-
ність пацієнтів про кількість споживаної солі пока-
зала, що кількість пацієнтів як групової, так і індиві-
дуальної терапії, які обмежували вміст солі у добо-
вому раціоні, мала тенденцію до збільшення, проте 
різниця показників до і після проведеної терапії не 
була достовірною: у пацієнтів групової терапії кіль-
кість осіб, які обмежували вміст солі до 5 г/доб, 
зросла з 29,3% і 34,7%, а у групі індивідуальної 
терапії – з 33,3% до 40%, р>0,05 (рис. 2). Слід від-
значити наявність гендерних відмінностей у поліп-
шенні обізнаності пацієнтів про кількість спожива-
ної солі: при обох варіантах терапії серед осіб, які 
обмежували вміст солі у добовому раціоні, перева-
жали жінки (76% серед учасників групової терапії 
та 84% серед учасників індивідуальної терапії). 

Таким чином, незважаючи на те, що проведен-
ня як групової, так і індивідуальної терапії, істотно 

Рис. 1. Вплив проведеної терапії на кількість овочів  
у добовому раціоні 
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не вплинуло на зміну харчової поведінки пацієнтів, 
проте відзначалася тенденція до її позитивних 
змін.  

Недостовірність змін компонентів харчової по-
ведінки можна пояснити тим, що розлади харчової 
поведінки відносяться до одних з найбільш склад-
них у діагностичному і лікувальному аспектах. Про-
ведення групової терапії, та навіть індивідуальної 
терапії протягом 1 року, виявилося недостатнім 
для корекції розладів харчової поведінки, так як 
вплив на психологічний компонент формування 
зазначених розладів потребує тривалої програми. 
Харчова поведінка формується в ранньому дитинс-
тві, в родині, частково обумовлена генетично, але 
в більший мірі залежить від соціо-культурного се-
редовища та матеріального стану людини [11, 15, 
17]. Тому зміни не можуть бути раптовими, а меди-
каментозні методи корекції метаболічних розладів 
є все більш актуальними, навіть для осіб з низьким 
та помірним розвитком серцево-судинних усклад-
нень. В сучасній дієтології все більша увага приді-
ляється не обмеженню вживання тих чи інших мак-
ронутрієнтів, а ефективній заміні на “корисні анало-
ги”. Наприклад, ефективною може бути заміна со-
лодощів у перекушуваннях на мигдальні горіхи 
[11]. Наші дані погоджуються з результатами, що 
отримали Mumu S.J. et. al. [13]. Дослідники оціню-
вали прихильність до рекомендацій щодо здорово-
го способу життя у хворих на цукровий діабет. 
Більш 80% пацієнтів не дотримувались правил 
харчування при цукровому діабеті, незважаючи не 
то, що знали про них. Прихильність до інших ком-
понентів здорового способу життя також була 

вкрай низькою, незважаючи на знання. Так, більше 
70% пацієнтів не виконували рекомендації щодо 
гігієни ніг, більше 30% не мали рекомендованої 
фізичної активності [13]. 

Отримані результати можна пояснити також 
обмеженнями, пов’язаними з дизайном досліджен-
ня. В опитувальнику оцінювалися такі компоненти 
харчової поведінки, як споживання кухонної солі, 
овочів і фруктів, фактор паління і вживання алкого-
лю, при відсутності інформації про всі нутрієнти 
добового раціону, кількість і кратність прийомів їжі, 
спосіб приготування їжі, харчові звички та фактор 
стресу. 

Серед особливостей харчової поведінки типо-
вих представників ХХІ століття слід відзначити на-
ступне: вживання фаст-фудів, легких вуглеводів, 
напівфабрикатів, генно-модифікованих продуктів 
харчування, транс жирів, консервантів, звичка 
«заїдати» стрес. На формування харчової поведін-
ки значно впливають соціально-економічні, культу-
рно-обумовлені, генетичні і психологічні фактори, а 
також харчові звички в конкретній родині [4, 14, 
16-19].  

Висновок. При наявності тенденції до позитив-
них змін харчової поведінки проведення як групо-
вої, так і індивідуальної терапії протягом 1 року, 
достовірно не змінило такі її показники, як добове 
споживання кухонної солі, овочів і фруктів, паління 
і вживання алкоголю, що підтверджує складність 
впливу на зазначений фактор ризику розвитку і 
прогресування хронічних неінфекційних захворю-
вань. Саме тому вплив на формування правильно-
го харчового стереотипу є складною і мультидис-
циплінарною проблемою, яка потребує комплекс-
ного і довготривалого вирішення з урахування низ-
ки факторів, на які важко впливати. 

Перспективи подальших досліджень. 
Оскільки харчова поведінка формується під впли-
вом низки факторів, для профілактики і підвищення 
ефективності лікування пацієнтів з хронічними неі-
нфекційними захворюваннями команді лікарів-
спеціалістів слід призначати індивідуально-
розроблені рекомендації з урахуванням типу пору-
шення харчової поведінки, особливостей оточую-
чого середовища, генетики і способу життя конк-
ретної людини.  

Рис. 2. Вплив проведеної терапії на обмеження солі  
у добовому раціоні 
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УДК 616.1/.4 – 036.12:612.39 
ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
НА КОРРЕКЦИЮ ПИЩЕВЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Шалимова А. С., Исаева А. С., Вовченко М. Н., Резник Л. А., 
Буряковская А. А., Емельянова Н. Ю. 
Резюме. Цель работы заключалась в оценке эффективности групповой и индивидуальной терапии в 

коррекции пищевых поведенческих реакций пациентов с хроническими неинфекционными заболевания-
ми. Составляющие пищевого поведения оценивались в начале исследования, а также анализировались 
их изменения под влиянием групповой и индивидуальной терапии. Установлено, что при наличии тен-
денции к позитивным изменениям пищевого поведения проведение как групповой, так и индивидуальной 
терапии в течение 1 года, достоверно не изменило такие показатели, как суточное потребление поварен-
ной соли, овощей и фруктов, курение и употребление алкоголя, что подтверждает сложность влияния на 
указанный фактор риска развития и прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: пищевое поведение, хронические неинфекционные заболевания, групповая тера-
пия, индивидуальная терапия. 
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UDC 616.1/.4 – 036.12:612.39 
The Impact of Group and Individual Therapy on the Correction  
of Food Behavioral Reactions of Patients with Chronic Non-Communicable Diseases  
Shalimova A., Isayeva A., Vovchenko M., Rieznik L.,  
Buriakovska O., Emelyanova N. 
Abstract. Currently, eating behavior is considered not only as a component of lifestyle aimed at satisfying 

physiological and psychological needs (food choices, methods of cooking and eating food choices, methods of 
cooking and eating, conditions and diet), but also as a significant additional risk factor for the development of 
chronic non-communicable diseases.  

The purpose of the study was to assess the effectiveness of group and individual therapy in the correction 
of food behavioral reactions in patients with chronic non-communicable diseases. 

Material and methods. The research was conducted at the Department of Complex Risk Reduction of 
Chronic non-Communicable Diseases of the Government Institution “L.T. Malaya Therapy National Institute of 
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, during 2016-2018. The study included 150 pa-
tients with high and very high cardiovascular risk. The first group included 75 patients who agreed to study at 
the School of Health "Fundamentals of Healthy Livestyle". The second group consisted of 75 patients who were 
offered individual counseling. The average age of patients from the cohort of group counseling was  
(63.68 ± 8.44) years, and the individual - (61.63 ± 10.74) years (p = 0.20). The number of men in the first group 
was 21 (28%), women - 54 (72%); in the second - 25 (33%) and 50 (67%) respectively. 

The statistical processing of the results was carried out using the package of statistical software "SPSS 
21" (IBM), Microsoft Office Exel-2003. 

Results and discussion. We assessed the feeding behavior food behavioral reactions using a questionnaire 
developed by the department staff. We determined the daily consumption of salt (less than or equal to 5 g per 
day), vegetables and fruits (less than or equal to 500 g per day), the smoking factor (in the past and now), as 
well as the use of alcohol. 

The assessment of the attitude towards smoking showed that the absolute majority of participants at the 
beginning of group therapy (92% of respondents) answered no. However, the average length of smoking in men 
was significantly higher than in women (21 years vs. 7 years, respectively, p <0.05). 

Among the participants in individual therapy, the vast majority of respondents denied the fact of smoking 
(90.7%), 4% said that they smoke, and 5.3% smoked in the past, but got rid of it. The average length of smoking 
in men was also significantly higher than in women (24 years vs. 9 years, respectively, p <0.05). 

The analysis of another component of food behavioral reactions, namely the use of strong alcohol in moder-
ate quantities, showed that the absolute majority of respondents in both group and individual therapy (94.7% 
and 92% respectively) denied the use of alcohol at present and in the past. However, the objectivity of such re-
sponses is somewhat dubious, and may be explained by the fact that for our modern society, there is no typical 
admission to the use of alcohol. At the same time, 82% of respondents in group therapy and 78% of participants 
in individual therapy confirmed the periodic use of low-alcohol beverage (beer and dry wine). 

Conclusion. We found out that there was a tendency towards positive changes in eating behavior. Both 
group and individual therapy did not significantly change their indicators such as the daily consumption of salt, 
vegetables and fruits, smoking and alcohol consumption. This confirms the complexity of the effect on noted risk 
factor for the development and progression of chronic non- communicable diseases. For this reason, the effect 
on the formation of a correct dietary stereotype is a complex and multidisciplinary problem, which requires a 
comprehensive and long-term solution, taking into account a number of factors that are difficult to influence. 

Keywords: eating behavior, chronic non-communicable diseases, group therapy, individual therapy. 
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Клінічно ізольований синдром розсіяного скле-
розу відносно недавно виділений в самостійну но-
зологічну одиницю, тому кількість робіт присвяче-
них особливостям клінічно ізольованому синдрому 
є недостатньою.  

Метою роботи було оцінити клінічні та морфо-
функціональні особливості головного мозку у паці-
єнтів з клінічно ізольованим синдромом розсіяного 
склерозу. 

Проведено динамічне дослідження 30 пацієн-
тів, які звертались у Волинську обласну клінічну 
лікарню з приводу клінічно ізольованого синдрома. 
Оцінювали демографічні, клінічні та візуалізаційні 
особливості. Для оцінки атрофічних процесів у хво-
рих з клінічно ізольованим синдромом було вико-
нано вимірювання 23 лінійних параметрів та 14 
індексів атрофії для кожного пацієнта. 

Обстежено 30 пацієнтів з клінічно ізольованим 
синдромом розсіяного склерозу, віком 32,07±8,54 
років. Серед обстежених переважали жінки - 27 
(90%) осіб. Мультифокальний дебют захворювання 
спостерігався в 18 (60%) обстежених. Оцінка за 
шкалою EDSS на час клінічно ізольованого синдро-
ма становила 2,98±0,55 бали. Середній час до ви-
никнення другої атаки склав 6,33±3,46 місяців. Ти-
повою локалізацією вогнищ демієлінізації у пацієн-
тів з клінічно ізольованим синдромом є перивент-
рикулярні ділянки, в тому числі в ділянці мозолис-
того тіла, найкраще візуалізовані в режимі Т2 за 
даними магнітно-резонансної томографії. Значно 
рідше при КІС вогнища демієлінізації були розмі-
щені інфратенторіально.  

Для клінічно ізольованого синдрому розсіяного 
склерозу характерна мультифокальна симптомати-
ка, з переважним залученням пірамідної та мозоч-
кової систем. Активні вогнища демієлінізації на 
етапі клінічно ізольованого синдрому наявні майже 
в половині випадків. Щонайменше одне вогнище 
демієлінізації на етапі клінічно ізольованого синд-
рому спостерігали в мозолистому тілі.  

Ключові слова: клінічно ізольований синдром, 
розсіяний склероз. 

 

Вступ. Клінічно ізольований синдром (КІС) роз-
сіяного склерозу (РС) – це монофазний клінічний 
епізод (повідомляється пацієнтом) з характерними 
симптомами та об'єктивною симптоматикою, що 
характеризується гострим або підгострим почат-
ком, триває більше 24 годин, з повним/частковим 
відновленням функцій, за відсутності інфекції. КІС 
подібний до атаки (загострення/екзацербації) РС, у 
пацієнта який не має РС. Відповідно типу перебігу, 
виділяють монофокальний або мультифокальний 
КІС. КІС найчастіше зустрічається у віці 20-50 ро-
ків; в осіб старше 60 років частота КІС становить 
0,5%. Типові симптоми КІС включають унілатера-
льний неврит зорового нерву, фокальний супрате-
нторіальний синдром, фокальний стовбуровий або 
мозочковий синдром та часткову мієлопатію. До 
атипових симптомів КІС відносять білатеральний 
неврит зорового нерву, повну офтальмоплегію, 
енцефалопатію, головний біль, розлади свідомості, 
менінгізм, ізольовану втому [3, 9, 14]. 

Діагноз КІС вимагає виключення запальних 
демієлінізуючих захворювань нервової системи. 
Проведення магнітно-резонансно томографії для 
оцінки локалізації вогнищ та визначення лаборато-
рних показників в крові та лікворі значно зменшує 
ймовірність діагностичних помилок. Вогнища демі-
єлінізації при КІС зазвичай мають розміри >3 мм в 
повздовжній осі, з локалізацію перивентрикулярно 
(мінімум 1 вогнище) довкола бокових шлуночків, 
включаючи вогнища в мозолистому тілі, однак не 
включаючи вогнища в сірій речовині мозку; в корі 
(типи I-III) – локалізовані лейкокортикально, інтра-
кортикально та субпіально; інфратенторіально 
(стовбур мозку, ніжки мозку, мозочок), у спинному 
мозку та в зоровому нерві. Юкстакортикальні вог-
нища – гіперінтенсивні в режимі Т2 вогнища, розмі-
щені ближче до кори, однак не розділені з нею бі-
лою речовиною [14]. 

До вивчених факторів ризику трансформації в 
РС належить мультифокальний КІС, симптоми ура-
ження мозочка/стовбура та значна кількість вогнищ 
на МРТ на початковому рівні, а також позитивний 
IgG в лікворі та молодий вік пацієнта [13]. Слабкі та 
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до кінця не вивчені фактори ризику трансформації 
КІС в РС: недостатність вітаміну D, вірус Епштейн–
Барра, паління та комбінації HLA генів [5].  

Досліджень, присвячених КІС в світі та в Украї-
ні небагато, оскільки як окрему нозологічну одини-
цю КІС винесли лише в 2008 році. Єдине доступне 
нам вітчизняне проспективне дослідження КІС 
включало 130 пацієнтів [2], однак атрофічні зміни 
головного мозку в ньому не вивчались. Атрофічні 
зміни при РС вивчались більше, при цьому жодне з 
проведених досліджень не було проспективним [1].  

Мета дослідження: оцінити клінічні та морфо-
функціональні особливості головного мозку у паці-
єнтів з КІС.  

Матеріал і методи дослідження. Дане дослід-
ження проводиться вперше в Україні. Дослідження 
є обсерваційним, проспективним, подвійним 
(пацієнт, дослідник) дослідженням пацієнтів з кліні-
чно ізольованим синдромом РС. В дослідження 
залучались пацієнти, що перебували на лікуванні в 
неврологічному відділенні з діагнозом клінічно ізо-
льованого синдрому розсіяного склерозу в період з 
01.03.2013 по 01.03.2018 з діагнозом КІС.  

Критерії включення в дослідження: вік дослі-
джуваних 18-55 років; діагноз КІС та РС встановле-
ні відповідно критеріїв McDonald 2010 року з поп-
равкою Polman [12]; учасники дослідження не по-
винні мати будь-яке інше неврологічне захворю-
вання, психічні захворювання чи будь-яке інше 
захворювання, що спричинює вогнища в головному 
мозку; об’єктивне дослідження повинно проводи-
тись до прийму курсу в/в метилпреднізолону; МРТ 
головного мозку повинно проводитись після оцінки 
об’єктивного статусу пацієнта на одному і тому ж 
сканері в динаміці; відсутність клаустрофобії; маса 
тіла ≥40 кг; відсутність алкогольної або наркотичної 
залежності; ініціально ізольована спінальна симп-
томатика у пацієнта; мінімальна тривалість спосте-
реження 3 місяці; пацієнти підписали добровільно 
інформовану згоду на участь в дослідженні. Будь-
який стан, що не підходив до критеріїв включення, 
вважався критерієм виключення.  

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. 

Для зменшення розбіжностей неврологічне об-
стеження проводилось за шкалою Expanded Disabil-
ity Status Scale (EDSS) [7] одним сертифікованим 
спеціалістом. Для зменшення можливих розбіж-

ностей для результатів МРТ, дослідження проводи-
лось на одному і тому ж сканері, підрахунки прово-
дились за єдиною методикою одним спеціалістом.  

Усім пацієнтам з метою безпеки проводились 
рутинні лабораторні дослідження (гематологічні, 
біохімічні), включаючи печінкові проби, креатинін, 
сечовину при кожному зверненні пацієнта до поча-
тку проведення процедури МРТ головного мозку.  

МРТ головного мозку проводилось на 1,5 Т 
сканері Toshiba Titan Octave з використанням  
наступних режимів: T1 (800 мс, час ехо 12 мс, тов-
щина зрізу 5 мм), T2 (5992 мс,час ехо 105 мс, тов-
щина зрізу 4 мм), FLAIR (9000 мс, час ехо 90 мс, 
товщина зрізу 3 мм) в аксіальній, сагітальній та 
коронарній проекції. Контрастування проводилось 
гадолінієм в розрахунку 0,1 мл/кг маси тіла. T2-
зважені та T1-зважені вогнища оцінювались відпо-
відно локалізації як перивентрикулярні, інфратен-
торіальні, юкстакортикальні та кортикальні, а також 
«чорні дірки» на Т1-режимі. Оцінювались також 
вогнища, що накопичували контраст. Для оцінки 
атрофічних процесів кожному пацієнту двічі в дина-
міці проводилось вимірювання 23 лінійних параме-
трів. Також було обчислено 14 індексів для кожного 
МРТ, а саме індекс мозолистого тіла, ширина боко-
вих шлуночків (правий і лівий), ширина III шлуноч-
ка, індекс фронтальної атрофії, бікаудальний ін-
декс, індекс серединних структур, індекс Еванса, 
індекс Гукмана, шлуночковий парієто-окципіталь-
ний індекс та шлуночковий темпоральний індекс [4, 
8, 10-11]. Для проведення лінійних вимірів викорис-
товувалась програма RadiAnt DICOM Viewer, що є 
у вільному доступі в мережі.  

Статистичний аналіз здійснено за допомогою 
програми Microsoft Excel, SPSS for Windows, вико-
ристовуючи стандартні описові статистики.  

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про від-
сутність конфлікту інтересів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проведено в три етапи. На етапі спо-
стереження оцінено 56 пацієнтів з діагнозом КІС. 
Враховуючи критерії включення, до етапу спосте-
реження було вилучено 14 осіб (з них – 2 дітей 
віком до 18 років, 5 осіб з пірамідною та/або мозоч-
ковою симптоматикою в анамнезі без звернення до 
спеціаліста, а також 7 пацієнтів, яким МРТ прово-
дилось на іншому сканері). На етапі спостереження 
з групи 42 осіб, у 8 з них РС не розвинувся. До фі-
нального аналізу з обрахунком показників було 
включено 30 пацієнтів.  

Так, за результатами нашого дослідження, сере-
дній вік пацієнтів склав 32,07±8,54 років. Початок 
захворювання в після 30 років є характерним  
для жителів західних областей країни, однак  
прогностично пізній дебют захворювання пов'язаний 
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з більш несприятливим перебігом хвороби. Генде-
рний склад групи був переважно представлений 
жінками - 27 (90%) осіб. В 18 (60%) пацієнтів спо-
стерігали мультифокальний початок. Оцінка за 
шкалою EDSS на час КІС становила 2,98±0,55 ба-
ли. Середній час до виникнення другої атаки склав 
6,33±3,46 місяців. Клінічна симптоматика представ-
лена в таблиці 1.  

МРТ головного мозку на етапі КІС в середньо-
му проводилось протягом 7 днів від появи симпто-
матики та до прийому курсу глюкокортикоїдів. Згід-
но з нашими даними, наведеними в таблиці 2, у 
пацієнтів з КІС в найчастіше спостерігались пери-
вентрикулярні вогнища, найбільш видимі в Т2 ре-
жимі. Значно менше спостерігалось вогнищ в корі 
головного мозку та вогнищ, локалізованих в інфра-
тенторіальних структурах. Активні вогнища, що 
накопичували контрастну речовину були наявні 
менше ніж в половини пацієнтів.  

Цікавим було з’ясувати локалізацію вогнищ в 
типових для КІС та РС структурах мозку. Так, за 
даними сагітальної проекції головного мозку, ре-
зультати якої представлені в таблиці 3, найчастіше 
вогнища демієлінізації були локалізовані в мозолис-
тому тілі, значно рідше в мозочку чи стовбурі мозку. 
Орієнтовно в кожного пятого пацієнта в цих структу-
рах вогнища накопичували контрастну речовину.  

В літературі наявні суперечливі дані щодо  
атрофічних процесів головного мозку при КІС [6]. 
Індекси атрофії на етапі КІС наведені у таблиці 4.  

Одним з основних недоліків роботи є невелика 
кількість залучених пацієнтів, однак вибірка є дос-
татньою для оцінки результатів.  

Результати нашого дослідження можна викори-
стовувати для планування та оптимізації медичної 
допомоги хворим з КІС та РС неврологами та сі-
мейними лікарями. Також особливості перебігу КІС 
необхідно враховувати в навчально-виховному 
процесі студентів медичних університетів.  

Висновки 
1. Для клінічно-ізольованого синдрому розсіяного 

склерозу характерна мультифокальна симптомати-
ка, з переважним залученням пірамідної та мозоч-
кової систем. 

2. Типовою локалізацією вогнищ демієлінізації у паці-
єнтів з клінічно ізольованим синдромом є перивент-
рикулярні ділянки, найкраще візуалізовані в режимі 
Т2 за даними магнітно-резонансної томографії. 
Активні вогнища демієлінізації на етапі клінічно 
ізольованого синдрому наявні майже в половині 
випадків. Щонайменше одне вогнище демієлінізації 
на етапі клінічно ізольованого синдрому спостеріга-
ли в мозолистому тілі. Значно рідше спостерігалось 
ураження інфратенторіальних структур – стовбуру 
мозку та мозочку.  

3. Визначення атрофічних змін головного мозку на 
етапі клінічно ізольованого синдрому є доцільним 
для оцінки процесів атрофії, моніторингу ефекту 
імуномодулюючої терапії в динаміці 
Перспективи подальших досліджень. В май-

бутньому доцільним є проведення масштабних 
досліджень з оцінкою структурних змін головного 
мозку на етапі КІС та в динаміці захворювання, з 
оцінкою атрофічних процесів та впливу їх комбіна-
ції на ефективність терапії.  

 

Таблиця 1 – Клінічні характеристики пацієнтів 

Характеристика Показник 
Клінічна симптоматика: 
Очна 
Пірамідна 
Мозочкова 
Тазові порушення 
Церебральні порушення 

  
0,833±1,09 
1,33±0,96 
1,33±1,12 
0,23±0,63 
0,17±0,38 

 

Таблиця 2 – Локалізація вогнищ головного мозку при 
КІС в режимах Т1, Т2, Т1PostGad 

  T2 T1 T1 Post Gd 

Перивентрикулярно 3±0,15 0,36±0,14 0,5±0,16 

Юкстакортикально 2±0,26 0,29±0,11 0,42±0,13 

Кортикальні 2,18±0,28 0,00±0,00 0,13±0,11 

Інфратенторіальні 0,68±0,18 0,14±0,07 0,33±0,10 

Таблиця 3 – Локалізація вогнищ демілінізації в мозо-
листому тілі, мозочку та стовбурі 
Структура мозку T2 T1 T1 Post Gd 

Мозолисте тіло 1,82±0,24 0,21±0,13 0,17±0,09 

Мозочок 0,46±0,14 0,18±0,07 0,25±0,08 

Стовбур 0,32±0,14 0,04±0,04 0,08±0,05 

 

 

Таблиця 4 – Індекси атрофії головного мозку у пацієн-
тів з КІС 

Індекси атрофії Показник 
Індекс мозолистого тіла 0,43±0,36 

Індекс фронтальної атрофії 0,30±0,03 

Індекс серединних структур 0,17±0,02 

Ширина правого рогу бокового шлуночка 4,50±4,14 

Ширина лівого рогу бокового шлуночка 3,33±2,90 

Ширина III шлуночка 4,93±1,78 

Індекс Еванса 0,25±0,03 

Індекс Гукмана 0,63±0,91 

Бікаудатний індекс 0,11±0,02 

Шлуночковий парієто-окципітальний  
індекс правий 0,29±0,20 

Шлуночковий парієто-окципітальний  
індекс лівий 0,08±0,02 

Шлуночковий темпоральний індекс правий 11,25±3,12 

Шлуночковий темпоральний індекс лівий 10,28±2,08 
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УДК 616.832-004.21 
КЛИНИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИНДРОМ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА:  
КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Шульга О. Д. 
Резюме. Клинически изолированный синдром рассеянного склероза (РС) относительно недавно вы-

делен в самостоятельную нозологическую единицу, поэтому количество работ, посвященных особенно-
стям клинически изолированного синдрома, недостаточное. Целью исследования было оценить клиниче-
ские и морфофункциональные особенности головного мозга у пациентов с клинически изолированным 
синдромом. Проведено динамическое исследование 30 пациентов, обратившихся в Волынскую област-
ную клиническую больницу по поводу клинически изолированного синдрома. Оценивали демографиче-
ские, клинические и визуализационные особенности. Для оценки атрофических процессов у больных с 
клинически изолированным синдромом были выполнены измерения 23 линейных параметров и 14 ин-
дексов атрофии для каждого пациента. Обследовано 30 пациентов с клинически изолированным синдро-
мом рассеянного склероза в возрасте 32,07±8,54 лет. Среди обследованных преобладали женщины - 27 
(90%) человек. Мультифокальный дебют заболевания наблюдался в 18 (60%) обследованных. Оценка по 
шкале EDSS на время клинически изолированного синдрома составила 2,98±0,55 балла. Среднее время 
до возникновения второй атаки составил 6,33±3,46 месяцев. Типичной локализацией очагов демиелиниза-
ции у пациентов с клинически изолированным синдромом является перивентрикулярные зоны, а также 
мозолистое тело, лучше визуализированы в режиме Т2 по данным магнитно-резонансной томографии. 
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Значительно реже при клинически изолированном синдроме очага локализации были размещены ин-
фратенториально. В результате проведенного исследования установлено, что для клинически изолиро-
ванного синдрома рассеянного склероза характерно мультифокальная симптоматика, с преимуществен-
ным вовлечением пирамидной и мозжечковой систем. Активные очаги демиелинизации на этапе клини-
чески изолированного синдрома имеются почти в половине случаев. По меньшей мере, один очаг демие-
линизации на этапе клинически изолированного синдрома наблюдали в мозолистом теле. 

Ключевые слова: клинически изолированный синдром, рассеянный склероз. 
 

UDC 616.832-004.21 
Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis: Clinical and Paraclinical Features 
Shulga O. D. 
Abstract. Clinically isolated syndrome is the first clinical attack of multiple sclerosis. Clinical signs of clini-

cally isolated syndrome depend on anatomical location of foci/focus of demyelination and are manifested as 
unilateral neuritis of the optic nerve, focal supratentorial or brainstem, cerebellar syndrome or partial myelopa-
thy. Up to 70% of patients with clinically isolated syndrome will develop multiple sclerosis in future. There are 
five phenotypes of clinically isolated syndrome. In case of clinically isolated syndrome lesions can be present or 
absent on brain MRI. Clinically isolated syndrome is relatively recently isolated in an independent nosological 
unit, so the number of works dealing with its features is insufficient, in Ukraine as well.  

The purpose of the study was to determine the clinical and structural features of the brain in patients with 
clinically isolated syndrome.  

Material and methods. We conducted a longitudinal study of 30 patients who attended Volyn Regional Clini-
cal Hospital. We developed universal inclusion and exclusion criteria to enroll the patients into the study. This 
study was conducted in Ukraine for the first time. The research is an observatory, prospective, double (a patient, 
a researcher) examination of patients with clinically isolated syndrome of multiple sclerosis. We examined the 
associations between demographic, clinical, imaging features in patients with clinically isolated syndrome. MRI 
of the brain was performed on 1.5 T scanner Toshiba Titan Octave with a standard protocol. To assess atrophic 
processes, we measured 23 linear parameters for each patient twice in dynamics. Besides, 14 indices were 
calculated for each MRI, namely, corpus callosum index, width of lateral ventricles (right and left), width of III 
ventricle, frontal atrophy index, bicaudate index, and index of medial structures, Evans’ index, Huckman index, 
ventricular parieto-occipital index and ventricular temporal index. To conduct linear measurements, RadiAnt 
DICOM Viewer program was used, which is available free online (https://www.radiantviewer.com/). Statistical 
analysis was performed by means of the program Microsoft Excel, SPSS for Windows; standard descriptive 
statistics were used. Routine laboratory investigations (hematological, biochemical), as a safety measures, were 
performed during each visit of a patient before conducting MRI of the brain. 

Results and discussion. 30 patients with clinically isolated syndrome were examined aged 32.07±8.54 years 
old. Women predominated and comprised 27 (90%) patients. The multifocal debut of the disease was observed 
in 18 (60%) subjects. The EDSS score at the time of clinically isolated syndrome was 2.98±0.55 points. The 
average time before the second attack was 6.33±3.46 months. We revealed demyelinating lesions in 30 (100%) 
patients. The typical localization of demyelinating lesions in patients with clinically isolated syndrome is periven-
tricular (including corpus callosum), juxtacortical and cortical zones according to magnetic resonance imaging. 
Infratentorial lesions were observed much less frequently in the clinically isolated syndrome. Contrast enhance-
ment lesions were located in periventricular regions most frequently. Limited lesions located in cerebral cortex 
were active. In general, despite of clinical symptoms, active lesions of demyelination were present less than in 
half of patients with clinically isolated syndrome. Linear measures and indices of atrophy were also calculated.  

Conclusion. Clinically isolated syndrome in studied patients was presented with multifocal symptoms, with 
the predominant involvement of the pyramidal and cerebellar systems. Active lesions of demyelination on the 
stage of clinically isolated syndrome were present in almost half of cases. Periventricular (with at least one le-
sion involving corpus callosum) and juxtacortical lesions were the most typical in patients with clinically isolated 
syndrome. Further investigations are needed to describe changes of demyelination and atrophy in patients with 
clinically isolated syndrome in dynamics.  

Keywords: clinically isolated syndrome, multiple sclerosis. 
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Часте поєднання хронічного обструктивного 
захворювання легень та ішемічної хвороби серця 
зумовлюють актуальність подальшого вивчення 
загальних патогенетичних механізмів їх коморбід-
ності і методів ефективної корекції виявлених пору-
шень. 

Метою роботи було вивчення ефективності 
впливу комплексного лікування з додаванням до 
базисної терапії препаратів омега-3 поліненасиче-
них жирних кислот та L-аргініну на вміст ейкозаної-
дів - лейкотрієну В4 і тромбоксану А2 (щодо ста-
більного метаболіту В2) в сироватці крові і сечі па-
цієнтів з хронічним обструктивним захворюванням 
легень, поєднаним з ішемічною хворобою серця. 

Під наглядом перебувало 87 хворих у віці 
(54,6±3,3) років із загостренням хронічного обстру-
ктивного захворювання легень (кл. Гр. В, GOLD ІІ), 
асоційованим з ішемічною хворобою серця 
(стабільної стенокардією напруги II функціонально-
го класу), які були розділені на підгрупи А і Б за-
лежно від обсягу лікування. 

Медикаментозна терапія хворих, які входять в 
підгрупу А, складалася з базисних засобів відповід-
но до протоколів лікування обох захворювань; хворі 
підгрупи Б додатково отримували препарати омега-
3 поліненасичених жирних кислот і L-аргініну. 

У всіх пацієнтів, крім рутинного обстеження, в 
сироватці крові і сечі визначали рівні лейкотрієна 
(LT) В4 і тромбоксана А2 (по стабільному метаболі-
ту В2) імуноферментним методом сертифіковани-
ми реактивами в динаміці стаціонарного лікування. 

Результати. У пацієнтів із загостренням хро-
нічного обструктивного захворювання легень, асо-
ційованим з ішемічною хворобою серця, відзнача-
лося підвищення концентрації LTB4 і ТХВ2 в сиро-
ватці крові в 20,3 і 22,1 рази відповідно (p <0,001). 

На тлі комплексного лікування із включенням 
до базисної терапії препаратів омега-3 поліненаси-

чених жирних кислот і L-аргініну було досягнуто 
більш значне зниження концентрації обох ейкоза-
ноїдів у сироватці крові, ніж при застосуванні тільки 
базисних засобів. 

Виявлені позитивні зміни спрямованості і сили 
кореляційних зв'язків між концентрацією LTB4 і 
ТХВ2 в сироватці крові і FEV1 у пацієнтів з хроніч-
ним обструктивним захворюванням легень, асоці-
йованим з ішемічною хворобою серця, до та після 
диференційованого лікування доводять ефектив-
ність застосування препаратів омега-3 поліненаси-
чених жирних кислот і L-аргініну в терапії таких 
хворих. 

Ключовi слова: лейкотрієни, тромбоксани, 
хронічне обструктивне захворювання легень, іше-
мічна хвороба серця, омега-3 поліненасичені жирні 
кислоти, L-аргінін. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Особливості коморбідного перебігу захворю-
вань внутрішніх органів: чинники ризику, механізми 
розвитку та взаємообтяження, фармакотерапія» № 
держ. реєстрації 0114U002475. 

Актуальність. В умовах глобального постарін-
ня населення практичний лікар в повсякденній 
практиці часто стикається с ко- або поліморбідніс-
тю. Співіснування двох або декількох захворювань 
у одного пацієнта обтяжує перебіг кожного з них, 
ускладнює вибір лікування, підвищує ризик розвит-
ку ускладнень, погіршує прогноз. Частота виник-
нення хронічного обструктивного захворювання 
легень (ХОЗЛ) [9] та ішемічної хвороби серця (ІХС) 
[1] зростає у віці старше 40 років. Спільні фактори 
ризику, такі як табакокуріння, стреси, несприятлива 
екологія приводять до збільшення чисельності хво-
рих як на ХОЗЛ так і на ІХС, що сприяє їх поєдна-
ному перебігу. 

DOI: 10.26693/JMBS04.01.166  
УДК: 616.24-007.242-06:616.12-005.4]-036.1-08-035:577.175.8 
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Серед провідних, але не завжди вчасно вста-
новлених причин смерті хворих на ХОЗЛ є ішеміч-
на хвороба серця (ІХС) і серцева недостатність 
(СН). За даними масштабних популяційних дослід-
жень, ризик смерті від серцево-судинних захворю-
вань у хворих на ХОЗЛ підвищений в 2-3 рази і 
становить близько 50% від загальної кількості сме-
ртельних випадків [15]. У пацієнтів з ХОЗЛ частота 
госпіталізацій з приводу серцево-судинних захво-
рювань значно вища. При цьому найчастішими 
причинами виникнення необхідності у стаціонарній 
допомозі стають СН і ІХС [6]. Поглиблення уявлень 
про механізми розвитку коморбідності і ускладнень 
при ХОЗЛ, а також розробка медикаментозної ко-
рекції цих порушень можуть поліпшити результати 
лікування і прогноз для пацієнта. 

Найбільш визначним предиктором фатальних 
ускладнень при ХОЗЛ, поєднаному з ІХС, є інфаркт 
міокарда як наслідок тромботичних процесів в мік-
роциркуляторному руслі. Агрегація тромбоцитів 
стимулюється ейкозаноїдом тромбоксаном 
(ТХВ2) – продуктом метаболізму арахідонової кис-
лоти. Системне хронічне запалення при ХОЗЛ сти-
мулює продукцію значної кількості запальних меді-
аторів, серед яких важлива роль належить лейкот-
рієнам, зокрема, лейкотриєну В4 (LTB4) – продукту 
активованих нейтрофільних лейкоцитів [13], що 
негативно впливає на бронхіальну прохідність паці-
єнтів. При ХОЗЛ [8], при ІХС [7], а також при поєд-
нанні бронхообструктивних захворювань з ІХС [6] 
була показана негативна роль підвищення агрега-
ційної здатності тромбоцитів у розвитку порушень 
мікрогемоциркуляції. Вивчення ролі ейкозаноїдів – 
медіаторів запального каскаду при ХОЗЛ, поєдна-
ному з ІХС, а також пошук ефективних шляхів ко-
рекції цих порушень покращить результат лікуван-
ня і якість життя пацієнтів з коморбідністю ХОЗЛ і 
ІХС. На сучасному етапі значна увага приділяється 
протизапальному [16] та антиагрегантному ефек-
там омега-3 поліненасичених жирних кислот [5, 17] 
та препаратам L-аргініну в терапії бронхообструк-
тивних та кардіоваскулярних захорювань [14]. 

Мета роботи – вивчення ефективності впливу 
комплексного лікування з додаванням до базисної 
терапії препаратів омега-3 поліненасичених жир-
них кислот та L-аргініну на вміст ейкозаноїдів – 
лейкотрієну В4 і тромбоксану А2 (по стабільному 
метаболіту В2) в сироватці крові і сечі пацієнтів з 
ХОЗЛ, поєднаним з ІХС.  

Матеріал і методи дослідження. Досліджен-
ню підлягали 87 хворих у віці (54,6±3,3) років із 
загостренням ХОЗЛ (клінічна група В, GOLD ІІ), 
асоційованим з ІХС (стабільною стенокардією на-
пруги II функціонального класу). Діагнози ХОЗЛ і 
ІХС, обсяг їх лікування встановлювалися відповід-

но до існуючих протоколів. Всі пацієнти основної 
групи в залежності від обсягу отримуваної терапії 
були розділені на дві репрезентативні підгрупи А 
та Б. Пацієнті підгрупи А (42 особи) отримували 
лікування згідно існуючим протоколам обох захво-
рювань, яке було позначене як «базисне». Хворим 
підгрупи Б (45 осіб) впродовж стаціонарного етапу 
лікування базисну терапію доповнювали препара-
тами омега-3 поліненасичених жирних кислот 
(ПНЖК) у дозі 1,0 г 4 рази на добу та L-аргініну 
(«Тівортін») внутрішньовенно крапельно у дозі 100 
мл 1 раз на добу протягом 10 днів. Для розробки 
референтної норми були обстежені 32 практично 
здорові добровольці такого ж гендерного та віково-
го складу. 

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. 

Всім хворим проводилося спірометричне об-
стеження спірометром «Spirobank» (MIR, Італія), 
електрокардіографічне обстеження. 

У всіх обстежених хворих, а також здорових 
добровольців вивчали рівень ТХВ2 та LTB4 в сиро-
ватці крові та сечі із застосуванням сертифікова-
них в Україні реагентів виробництва «ТХВ2 ELISA 
kit» та «LTB4 ELISA kit» (Enzo Life Sciences, USA) 
методом імуноферментного аналізу.  

Статистична обробка отриманих даних здійс-
нювалася з використанням ліцензійних програмних 
продуктів пакету Microsoft Office Professional 2003 
ліцензія Russian Academic OPEN No Level 
 № 17016297. Для перевірки відповідності розподі-
лу величин серій вимірювань нормальному закону 
розподілу використовували функцію NORMSAMP-1 
в Microsoft Excel, на підставі чого вибирали пара-
метричні (t-тест достовірності Стьюдента) або не-
параметричні (тест Вілкоксона) статистичні методи 
[4] з оцінкою достовірності отриманих результатів 
досліджень при заданому рівні значущості р≤0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У всіх хворих на ХОЗЛ, асоційованого з ІХС, вклю-
чених в дослідження, на початку стаціонарного 
лікування було діагностовано інфекційне загост-
рення. Основними клінічними проявами у хворих 
були респіраторний і кардіальний синдроми у  
100% осіб, інтоксикаційний – у 76 пацієнтів (87,4%). 
Періодичне підвищення артеріального тиску від-
значали 26 (29,9%) хворих основної групи. Астено–
невротичний синдром мав місце у 74 пацієнтів 
(85,1%) основної групи. 



 Медичні науки 

 168 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

У хворих з ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, обсяг фор-
сованого видиху за першу сек. (FEV1) становив 
(67,7±3,4)%, постдилятаційний FEV1/FVC дорівню-
вав (65,3±3,7)%. Значущих змін при електрокардіо-
графічному обстеженні у пацієнтів виявлено не 
було. 

Вміст TхВ2 у сироватці крові досліджених обох 
підгруп до лікування був порівняним – відповідно – 
(3382,3±290,8) пг/мл та (3356,4±328,2) пг/мл, та 
вищим за показник здорових осіб (152,4±19,2) пг/
мл, в середньому, у 22,1 рази (р<0,001). 

Концентрація TхВ2 у сечі пацієнтів обох підгруп 
до лікування також не відрізнялася і дорівнювала 
відповідно (183,6±23,8) пг/мл та (198,8±26,6) пг/мл 
при показнику здорових осіб (131,5±12,7) пг/мл. 

Значне підвищення показнику ТхВ2 може пояс-
нюватися більш значущою продукцією цього ейко-
заноїда активованими клітинами крові при ХОЗЛ 
через приєднання порушень мікроциркуляції, по-
в’язаних зі сладжем еритроцитів та схильності тро-
мбоцитів до агрегації при ХОЗЛ та ІХС [7, 8]. 

Після курсу лікування у пацієнтів підгрупи Б 
вміст TхВ2 у сироватці крові знизився у відношенні 
до попереднього у 2,7 рази до (1238,3±126,3) пг/
мл, при цьому в підгрупі А це зниження було менш 
суттєвим – у 1,7 рази, що пояснювалося антиагре-
гантною та протизапальною дією омега-3 ПНЖК та 
препарату L-аргініну [2], які додавалися до базис-
ної терапії. Проте, концентрація ТхВ2 у сироватці 
крові пацієнтів підгрупи Б норми не досягала і збе-
рігалася вищою за неї майже у 13 разів (р<0,001), 
хоча і виявилася нижчою за аналогічний показник у 
підгрупі А у 1,6 разу (р<0,05). 

Вміст ТхВ2 у сечі пацієнтів підгрупи Б підвищи-
вся у 3,1 разу (р<0,05) від початкового до 
(566,3±32,6) пг/мл, та був вищим за норму у 4,3 
разу (р<0,001) і вищим за аналогічний показник 
підгрупи А у 1,3 разу (р<0,05), що, на наш погляд, 
відображало підвищене виведення даного ейкоза-
ноїду під впливом комплексного лікування 
(табл. 1). 

Таким чином, у пацієнтів підгрупи Б під впли-
вом комплексного лікування із додаванням до ба-
зисних засобів препаратів омега-3 ПНЖК та L-
аргініну було досягнуто більш ефективне зниження 

ТхВ2 у сироватці крові та підвищення його виведен-
ня із сечею, ніж у хворих, які такого лікування не 
отримували. Незважаючи на позитивний ефект 
комплексного лікування, підвищений рівень ТхВ2 
свідчив про збереження системного запалення у 
пацієнтів, що створювало підстави для проведення 
медичної реабілітації у періоді амбулаторного ліку-
вання даних пацієнтів. 

У хворих підгруп А та Б вміст LTВ4 в сироватці 
крови досягав (6678,0±375,4) пг/мл та 
(6659,2±388,4) пг/мл відповідно, перевищуючи умо-
вну норму в 20,3 рази (р<0,001). 

Початковий вміст LTB4 в сечі пацієнтів підгруп 
А та Б становив, в середньому, (208,5±12,9) пг/мл, 
що було в 3,5 рази (р<0,01) більше референтної 
норми.  

Після проведеного лікування у хворих підгрупи 
Б рівень LTB4 у сироватці крові зменшився від по-
чаткового до (1648,2±168,3) пг/мл або у 4,0 рази 
(р<0,001) та залишився майже в 5,0 разів (р<0,001) 
вищим за норму, але нижчим за аналогічний в підг-
рупі А, у середньому, у 1,4 рази (р<0,05) що, очеви-
дно, пов’язано із додатковим протизапальним ефе-
ктом омега-3 ПНЖК [16] та L-аргініну [14]. Така ди-
наміка LTB4 відповідає даним інших дослідників 
[10], але більша інтенсивність зниження його кон-
центрації у сироватці крові в нашому випадку, оче-
видно, пов’язана із нейтрофільним характером 
запалення при ХОЗЛ та дією антибактеріальних 
препаратів. 

Концентрація LTB4 у сечі пацієнтів підгрупи Б 
зросла до (753,1±22,6) пг/мл або у 3,6 разу 
(р<0,001) від вихідної, була вищою за норму у 12,6 
рази (р<0,001), та за аналогічну в підгрупі А – у 1,4 
разу (р<0,05) (табл. 2). 

Зменшення вмісту LTВ4 та ТхВ2 відбулося за 
рахунок перерозподілу вмісту окремих класів жир-
них кислот у мембранах клітин у бік омега-3 ПНЖК, 
що спостерігалося у інших дослідженнях [2, 12] і, 
очевидно, супроводжувалося зміною спектру про-
дукції лейкотрієнів, тромбоксанів та простациклінів 
інших серій. 

При аналізі кореляційних зв’язків між FEV1 і 
рівнем LTВ4 у підгрупах А та Б на початку дослі-
дження була виявлена негативна кореляційна за-

Таблиця 1 – Вміст ТхB2 у досліджених хворих до та після лікування (M ± m) 

ТхB2, 
пг/мл 

Показник 
здорових 

осіб 
(n=32) 

Підгрупа А 
(n=42) 

Підгрупа Б 
(n=45) 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Сироватка крові 152,4±19,2 3382,3±290,8* 1975,6±168,4*) 3356,4±328,2* 1238,3±126,3*) 

Сеча 131,5±12,7 183,6±23,8* 423,2±26,7*) 198,8±26,6* 566,3±32,6*) 

Примітки: * – р<0,001 при порівнянні з показниками здорових осіб; __ – р<0,01 при порівнянні показників поміж 
підгрупами; ) – р <0,01 при порівнянні показників до та після лікування. 
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лежність середньої сили (r=-0,543, p<0,05) та  
(r=-0,527, p<0,05) відповідно. На негативну дію під-
вищеного рівня LTВ4 на стан бронхіальної прохід-
ності при ХОЗЛ вказувалося і в дослідженнях Шме-
лева Е.И. [13], Чумак Ю. Ю. [10]. Між показником 
бронхіальної прохідності FEV1 та концентрацією 
ТхВ2 в сироватці крові осіб обох підгруп А та Б та-
кож була встановлена слабка негативна кореляція 
(r=–0,347, p<0,05) та (r=–0,354, p<0,05) відповідно. 
В той же час між сироватковими концентраціями 
досліджених ейкозаноїдів в обох підгрупах була 
виявлена позитивна кореляційна залежність 
(r=+0,614, p<0,05) та (r=+0,623, p<0,05) відповідно. 
Наявність кореляційних зв’язків поміж концентраці-
ями у сироватці крові вивчених ейкозаноїдів у паці-
єнтів із ХОЗЛ в асоціації з ІХС, з урахуванням спря-
мованості їх біологічних ефектів, підтверджує їх 
взаємопідсилюючу прозапальну дію. 

Наприкінці стаціонарного періоду лікування між 
рівнем LTB4 у сироватці крові та показником FEV1 у 
пацієнтів підгрупи Б негативна кореляційна залеж-
ність середньої сили, яка існувала до лікування, 
ставала слабкою негативною (r = –0,335; р<0,05), а 
в підгрупі А вона зменшувала свою силу  
(r = –0,472; р<0,05). Кореляційний зв’язок між пока-
зником ТхВ2 і рівнем FEV1, який був слабким нега-
тивним до лікування у пацієнтів обох підгруп, зник 
у пацієнтів підгрупи Б, в підгрупі А – дещо зменшив 
свою силу (r= –0,324, p<0,05). 

Кореляційна залежність, яка існувала між сиро-
ватковими рівнями обох ейкозаноїдів у хворих обох 
підгруп на початку спостереження, змінила свою 
спрямованість в осіб підгрупи Б на слабку позитив-
ну (r=+0,317, p<0,05), що очевидно, має позитивне 
патогенетичне значення - може свідчити про роз-
рив взаємопідсилення дії обох ейкозаноїдів на тлі 
лікування та вказувати на значний протизапальний 

ефект додатково запропонованої комбінації препа-
ратів. У підгрупі А кореляційний зв’язок між цими 
показниками став слабшим (r= –0,301, p<0,05). 

Таким чином, у хворих, які отримували компле-
ксне лікування із додаванням до базисної терапії 
препаратів омега-3 ПНЖК та L-аргініну, був відзна-
чений більш виразний позитивний вплив на зни-
ження рівнів LTB4 і ТхВ2 у сироватці крові та, відпо-
відно, на збільшення їх виведення з сечею, що су-
проводжувалося зменшенням сили кореляційного 
зв’язку між концентраціями у сироватці крові LTB4, 
ТхВ2 та показником FEV1. Це свідчить про знижен-
ня активності системного запалення у пацієнтів та 
потенційно може знизити вірогідність наступного 
загострення та покращити прогноз для хворих із 
вказаною коморбідністю. 

Висновки 
1. У пацієнтів із загостренням ХОЗЛ, асоційованого з 

ІХС, відзначається значне підвищення концентрації 
LTB4 та ТхВ2 у сироватці крові з прискоренням їх 
виведення з сечею. 

2. На тлі комплексного лікування із включенням до 
базисної терапії препаратів омега-3 ПНЖК та L-
аргініну було досягнуто більш значне зниження кон-
центрації обох ейкозаноїдів у сироватці крові паціє-
нтів, ніж при застосуванні тільки базисних засобів. 

3. Динаміка кореляційних зв’язків між концентрацією 
LTB4 та ТхВ2 у сироватці крові та FEV1 у пацієнтів із 
ХОЗЛ, асоційованим з ІХС, до та після диференці-
йованого лікування доводить ефективність додатко-
вого застосування препаратів омега-3 ПНЖК та L-
аргініну у хворих із такою коморбідністю. 

Перспективи подальших досліджень. Врахо-
вуючи отримані нами результати та дані літератури 
доцільно в подальшому поглиблено вивчити вплив 
запропонованої комплексної терапії коморбідного 
перебігу ХОЗЛ та ІХС на стан агрегаційної здатнос-
ті тромбоцитів у такої категорії хворих на стаціонар-
ному та амбулаторному етапах лікування. 

Таблиця 2 – Динаміка вмісту LTB4 у досліджених хворих на тлі лікування (M ± m) 

LTB4, 
пг/мл 

Показник 
здорових 

осіб 
(n=32) 

Підгрупа А 
(n=42) 

Підгрупа Б 
(n=45) 

до 
лікування 

після 
лікування 

до 
лікування 

після 
лікування 

Сироватка крові 329,4±31,6 6678,0±375,4* 2389,1±331,4*) 6659,2±388,4* 1648,4±168,3*) 

Сеча 59,7±5,1 208,5±12,9* 527,4±18,9*) 210,7±14,1* 753,1±22,6*) 

Примітки: * – р < 0,001 при порівнянні із показниками здорових осіб; __ – р < 0,01 при порівнянні показників поміж 
підгрупами; ) – р < 0,01 при порівнянні показників до та після лікування. 
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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ЭЙКОЗАНОИДОВ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИМ,  
СОЧЕТАННЫМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  
Шупер С. В., Шупер В. А, Рыкова Ю. А., Трефаненко И. В., Шумко Г. И. 
Резюме. Частое сочетание хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни 

сердца обусловливают актуальность дальнейшего изучения общих патогенетических механизмов их ко-
морбидности и методов эффективной коррекции выявленных нарушений. 

Целью работы явилось изучение эффективности влияния комплексного лечения с добавлением к 
базисной терапии препаратов омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и L-аргинина на содержание 
эйкозаноидов - лейкотриена В4 и тромбоксана А2 (по стабильному метаболиту В2) в сыворотке крови и 
моче пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких, сочетанным с ишемической болез-
нью сердца. 

Под наблюдением находилось 87 больных в возрасте (54,6±3,3) лет с обострением хронического 
обструктивного заболевания легких (кл. гр. В, GOLD ІІ), ассоциированным с ишемической болезнью 
сердца (стабильной стенокардией напряжения II функционального класса), которые были разделены на 
подгруппы А и Б в зависимости от объема лечения. 

Медикаментозная терапия больных, входящих в подгруппу А, состояла из базисных средств соглас-
но протоколам лечения обоих заболеваний; больные подгруппы Б дополнительно получали препараты 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и L-аргинина. 

У всех пациентов, помимо рутинного обследования, в сыворотке крови и моче определяли уровни 
лейкотриена (LT) В4 и тромбоксана А2 (по стабильному метаболиту В2) иммуноферментным методом 
сертифицированными реактивами в динамике стационарного лечения. 
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Результаты. У пациентов с обострением хронического обструктивного заболевания легких, ассо-
циированным с ишемической болезнью сердца, отмечалось повышение концентрации LTB4 и ТхВ2 в сы-
воротке крови в 20,3 и 22,1 раза соответственно (p<0,001). 

На фоне комплексного лечения с включением к базисной терапии препаратов омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот и L-аргинина было достигнуто более значительное снижение концентрации обоих 
эйкозаноидов в сыворотке крови, чем при применении только базисных средств.  

Выявленные позитивные изменения направленности и силы корреляционных связей между концен-
трацией LTB4 и ТхВ2 в сыворотке крови и FEV1 у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием 
легких, ассоциированным с ишемической болезнью сердца, до и после дифференцированного лечения 
доказывает эффективность применения препаратов омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и L-
аргинина в терапии таких больных. 

Ключевые слова: лейкотриены, тромбоксаны, хроническое обструктивное заболевание легких, ише-
мическая болезнь сердца, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, L-аргинин. 
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The Effect of Differentiated Therapy on the Condition of Eicosanoids  
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Combined  
with Ischemic Heart Disease 
Shuper S. V., Shuper V. A., Rykova Yu. A., Trefanenko I. V., Shumko G. I. 
Abstract. Frequent combination of chronic obstructive pulmonary disease and coronary heart disease de-

termine the relevance of further investigations of the general pathogenic mechanisms of their comorbidity and 
methods of effective correction of the revealed violations. 

The purpose of the work was to study the effectiveness of the complex treatment with the addition of omega-3 
polyunsaturated fatty acids and L-arginine to the basic therapy on the content of eicosanoids - leukotriene B4 
and thromboxane A2 (be the stable metabolite B2) in the blood serum and urine of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease combined with coronary heart disease. 

Material and methods. The study included 87 patients aged (54.6 ± 3.3) with exacerbation of chronic ob-
structive pulmonary disease (clinical group B, GOLD II) associated with coronary heart disease (stable angina II 
functional class), which were divided into subgroups A and B depending on the amount of treatment. 

Drug therapy of patients in subgroup A consisted of the basic means according to the protocols for the treat-
ment of both diseases; subgroup B patients additionally received omega-3 polyunsaturated fatty acids and  
L-arginine medications. 

Results and discussion. All patients underwent in addition to routine examination, and checked the levels of 
leukotriene (LT) B4 and thromboxane A2 (be the stable metabolite B2) in the blood serum and urine by the immu-
noassay method with certified reagents in the dynamics of inpatient treatment. 

In patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease associated with coronary artery dis-
ease, there was an increase in the concentration of LTB4 and TxB2 in the blood serum by 20.3 and 22.1 times 
respectively (p <0.001). 

On the background of complex treatment with the inclusion of omega-3 polyunsaturated fatty acids and  
L-arginine to the basic therapy, patients achieved a more significant decrease in the blood serum concentration 
of both eicosanoids while using only the basic means. 

Conclusion. The identified positive changes in the direction and strength of the correlation between the con-
centration of LTB4 and TxB2 in serum and FEV1 in patients with chronic obstructive pulmonary disease associ-
ated with coronary artery disease before and after differentiated treatment proves the effectiveness of using of 
omega-3 polyunsaturated fatty acids and L-arginine in the treatment of such patients. 

Keywords: leukotrienes, thromboxane, chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, 
omega-3 polyunsaturated fatty acids, L-arginine. 
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Незважаючи на значний прогрес у лікуванні 
хворих з переломами, даної патологія залишаєть-
ся важливою проблемою. Переломи проксималь-
ного відділу стегнової кістки тісно пов’язані із сис-
темним остеопорозом і ускладнення найчастіше 
призводять до втрати працездатності, а також да-
на медична проблема пов’язана із значними затра-
тами. Тому доцільним є проведення комплексного 
статистичного аналізу фармакотерапії остеопоро-
тичних переломів для надання рекомендацій щодо 
розробки та удосконалення фармацевтичних фор-
мулярів. 

Метою роботи стало проведення клініко-
економічного аналізу стану фармацевтичного за-
безпечення хворих з переломами внаслідок остео-
порозу. 

Загальна вартість фармакотерапії основного 
ускладнення остеопорозу – перелом шийки стегно-
вої кістки – становила в цілому 259296,10 грн. 

Враховуючи дороговартісність основного 
ускладнення, можна вважати, що оптимізувати 
витрати можливо за рахунок своєчасної профілак-
тики ЛЗ зі статусом N, а саме кальційвмісних пре-
паратів. 

Отже для зменшення витрат на лікування пе-
реломів необхідне своєчасне проведення профі-
лактики остеопорозу групою ЛЗ, що містять кальцій 
у поєднанні з вітаміном Д3. 

Ключовi слова: остеопороз, клініко-економіч-
ний аналіз, частотний аналіз.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є продовженням 
комплексних досліджень науково-дослідної теми 
кафедри фармації Вищого державного навчально-
го закладу України «Буковинський державний ме-
дичний університет» «Фармакологічне та фармако-
економічне обґрунтування застосування засобів з 
антиоксидантною активністю за ушкодження нирок 
та органів травлення», № державної реєстрації 
0116U002932. 

Актуальність. Щорічно реєструється близько 
70 тис. переломів, а за прогнозами, до 2040 року 
кількість хворих із переломами досягне 500 тис. на 
рік. Переломи залишаються важливою проблемою, 
особливо для населення старших вікових груп. У 
молодих осіб переломи зустрічаються рідко, 80 % 
випадків виникають саме в жінок, з них 90 % – у 
пацієнток старше від 50 років [6]. Незважаючи на 
значний прогрес у лікуванні хворих даної патології, 
50 % пацієнтів потребують сторонньої допомоги, 
третина втрачає здатність до самообслуговування 
[8, 9]. Оскільки чисельність населення старших 
вікових груп протягом останніх десятиріч стрімко 
зростає, передбачають, що й кількість переломів 
буде прогресивно збільшуватись [1-4].  

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

DOI: 10.26693/jmbs04.01.172  
УДК 616.71-007.234-001.5-08-039.38 

Матущак М. Р.1, Горошко О. М.1, Захарчук О. О.1,  
Ежнед М. А.1, Паламар А. О.2 

КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  
СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ  

З ПЕРЕЛОМАМИ ВНАСЛІДОК ОСТЕОПОРОЗУ 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
унiверситет», Чернiвцi, Україна 

1Кафедра фармацевтичної ботанiки та фармакогнозiї  
2Кафедра фармації 

gorolesya@ukr.net 



  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 173  

Одним із ускладнень є переломи проксималь-
ного відділу стегнової кістки, які тісно пов’язані із 
системним остеопорозом і ускладнення найчасті-
ше призводять до втрати працездатності. Також 
слід відмітити, що дана медична проблема пов’яза-
на із значними затратами. 

Імовірність основних остеопоротичних перело-
мів в Україні була на середньому рівні серед країн 
Європи, нижчою, ніж у Словаччині, але вищою, ніж 
в Угорщині, Румунії, Польщі та Чехії [6, 9]. Серед 
українських жінок найбільш високі темпи старіння 
кісткової тканини відзначені в Західному регіоні, 
найбільш низькі – у Південному [8]. 

Згідно з літературними даними визначено фак-
тори, які можуть впливати на остеопоротичні пере-
ломи, так, вживання алкоголю є відносно слабким 
фактором ризику в чоловіків, оскільки воно збіль-
шувало ймовірність основних остеопоротичних 
переломів з 2,6 до 4,2 %. Куріння також є відносно 
слабким фактором ризику щодо виникнення пере-
ломів. У чоловіків віком 50–70 років наявність цьо-
го клінічного фактору ризику зовсім не збільшувала 
ризик основних остеопоротичних переломів порів-
няно з пацієнтами без клінічного фактору ризику. У 
жінок понад 50 років куріння має дещо більший 
вплив на розвиток як основних остеопоротичних 
переломів, так і переломів стегнової кістки порівня-
но з показниками в чоловіків [5, 7]. Одним із факто-
рів ризику є недостатність кальцію в організмі, що 
власне впливає на структуру та мінералізацію кіс-
ток і як наслідок виникнення остеопорозу. 

Тому доцільним є проведення комплексного 
статистичного аналізу фармакотерапії остеопоро-
тичних переломів проксимального відділу стегно-
вої кістки для надання рекомендацій щодо розроб-
ки та удосконалення фармацевтичних формулярів 
і страхових переліків лікарських засобів (ЛЗ) щодо 
профілактики остеопорозу. 

Метою роботи стало проведення клініко-
економічного аналізу стану фармацевтичного за-
безпечення хворих з переломами внаслідок остео-
порозу, для подальшого використання одержаних 
результатів при розробці організаційно-еконо-
мічних заходів щодо підвищення доступності ме-
дичної та фармацевтичної допомоги визначеній 
категорії хворих. 

Матеріали та методи дослідження. Методо-
логія клініко-економічного аналізу передбачає 
спільне використання ретроспективних аналізів за 
даними історій хвороб: аналізу частоти призначень 
ЛЗ, ранжування призначених ЛЗ за ступенем їх 
важливості (VEN-аналіз). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Ретроспективний клініко-економічного аналізу лі-
карських призначень проведено на основі 55 карт 

стаціонарних хворих на переломи різної локаліза-
ції, які лікувалися в травматологічному відділенні 
лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці 
впродовж 2017 року. Курс лікування становив в 
середньому 2 місяці. 

До уваги брали такий розподіл вікової катего-
рії:чоловіки та жінки 30-49 років, 50-69 і 70-79 років. 
Віковий аналіз розподілу пацієнтів, які мали перело-
ми різної локалізації в анамнезі, встановив їх най-
більшу кількість в осіб віком 70-79 років. Попередні 
переломи в пацієнток віком 30-49 років зареєстро-
вано не було, проте їх виявлено у 41,2 % жінок ві-
ком 50-69 років, 58,8 % осіб віком 70-79 років. На 
відміну від вищезазначеного при віковому розподілі 
чоловіків із переломами в анамнезі 40,2 % обстеже-
них були віком 50-69 років, 50,9 % – 70-79 років. 
Чоловіки з переломами до 50 років становили 8,9%, 
та вони носилив основному травматичний характер. 

Більшою серед жінок (13,6 %) була частка осіб, 
що приймала глюкокортикостероїди (у дозі 5 мг і 
більше протягом 3 місяців і більше) порівняно з 
відповідними показниками в чоловіків (2,9 %). Біль-
шість пацієнтів (85,3 % чоловіків і 80,7 % жінок від-
повідно) вважали себе фізично активними перед 
настанням перелому, лише 26,5 % чоловіків і 
28,4 % жінок скаржились на низький рівень фізич-
ної активності (менше 30 хвилин на добу). 

За даними листків призначень лікарями-
травматологами було здійснено 334 призначення 
32 найменувань ЛЗ за товарними назвами (ТН). 
Загальна вартість фармакотерапіїосновного ускла-
днення остеопорозу – перелом шийки стегнової 
кістки – становила в цілому 259296,10 грн. 

Найбільша кількість призначень (110 або  
32,93 % від їх кількості) припадає на фармакотера-
певтичну групу «Засоби, які впливають на травну 
систему і метаболізм». Кількість ЛЗ за ТН зазначе-
ної фармакотерапевтичної групи становила 11 або 
34,37 % від усього асортименту.Серед даної групи 
кількість призначень розподілилася на підгрупи 
«Вітаміни» та «Мінеральні добавки» і становила 
від їх загальної кількості 50 (45,45 %) та 60  
(54,55 %) відповідно. Витрати на дану фармакоте-
рапевтичну групу становили 40993,50 грн, що у 
відсотковому співвідношенні склало 15,81 % від 
загальної суми витрат. 

Другою за частотою призначень була фармако-
терапевтична група «Засоби, що впливають на 
опорно-руховий апарат»: 59 або 17,66 % від зага-
льної кількості призначень. Було призначено 7 ЛЗ 
за ТН (21,88 %), а витрати на фармакотерапію да-
ними препаратами дорівнювали 61416,00 грн – 
23,68 %. 

Першим етапом дослідження був частотний ана-
ліз, проведений за ТН ЛЗ і фармакотерапевтичними 
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групами. Частотний аналіз листків призначень про-
демонстрував, що одним із напрямів фармакотера-
пії є призначення ЛЗ, що впливають на структуру 
та мінералізацію кіток, препаратів, які містять каль-
цій і вітамін D3, а також комплекс інших мікроеле-
ментів та вітамінів. До лідерів за ТН були віднесені 
такі таблетовані лікарські форми «Алєндра» № 4 
(13 призначень), «Остемакс» №4 (5 призначень), 
«Остеогенон» № 40 (34 призначення), «Кальцемін 
адванс» № 60 (14 призначень), «Кальцій-Д3 Ніко-
мед форте» № 60 (25 призначень), «Кальцемін 
сільвер» № 60 (20призначень), «Кальцій-Д3 Ніко-
мед остеофорте» № 60 (17 призначень), «Вітрум-
остеомаг» № 60 (9 призначень),«Вітрум-кальціум 
600 + Д 400» № 60 (9 призначень) та «Вітрум-
кальціум з вітаміном Д3» № 60 (8 призначень). 

Результати статистичних досліджень щодо реа-
лізації даних лікарських засобів дозволили зробити 
висновок, що основну масу витрат становили ЛЗ 
групи «Антимікробні засоби системного застосуван-
ня» – 25,72 %, друге місце посіли «Засоби, що впли-
вають на опорно-руховий апарат» – 23,68 %, третє 
місце – «Антитромботичні ЛЗ» – 23,12 %, передос-
таннє місце зайняли препарати кальцію – 15,82 %. 

Наступним завданням була оцінка ступеня ва-
жливості препаратів, що призначали для фармако-
терапії остеопорозу. При проведенні VEN-аналізу 
був використаний формальний підхід. Розподіл ЛЗ 
на групи V («Vital» - життєво необхідні), E 

(«Essential» - необхідні) та N («Non-essential» - дру-
горядні, неважливі)здійснювався відповідно до 
складу «Державного формуляру ЛЗ» (Наказ МОЗ 
України від 10.05.2018 р. № 868) та з урахуванням 
Національного переліку ЛЗ (Постанова КМУ від 
16.03.2017 року № 180). При наявності ЛЗ у складі 
Національного переліку ЛЗ та «Державного форму-
ляру ЛЗ», препарат набував V. Якщо ЛЗ був прису-
тній тільки у складі Національного переліку ЛЗ або 
у «Державному формулярі ЛЗ», то препарат набу-
вав статусу E, а при відсутності в обох нормативно-
правових документах – статусу N. 

За результатами проведеного VEN-аналізу 
встановлено, що в групі «V» налічується 6 ЛЗ за 
ТН, в групі «Е» - 10, а в групі «N»- 16 ЛЗ від усього 
асортименту, а співвідношення між кількістю ЛЗ у 
групах V, E, N у відсотках становило 18,75 : 31,25 : 
50 %. Найбільша кількість ЛЗ зі статусом N складає 
16 або 50 % від загальної кількості призначених 
ЛЗ. Частка витрат, яка припадає на другорядні ЛЗ 
зі статусом N, складає 40,65 %, серед яких препа-
рати, що впливають на опорно-руховий апарат 
(зомета, золедронат, остеогенон), нестероїдні про-
тизапальні засоби (ксефокам, фламідез), в тому 
числі мікроелементи з вітаміном Д (кальцемін ад-
ванс, кальцемін сільвер, кальцій-Д3 Нікомед фор-
те, вітрумостеомаг та ін.). Лікарі здебільшого нада-
ють перевагу імпортним ЛЗ (таблиця). Серед пе-
релічених препаратів найбільш доступним є 

Таблиця 1 – Лідери лікарських призначень за результатами частотного аналізу 

Фармакотерапевтична 
група (АТС код) 

ТН препарату, лікарська 
форма,  

фірма-виробник (країна) 

Ціна за 
упаковку, 

грн 

Середня 
вартість ЛЗ 
на курс  
терапії  

1 хворого, 
грн 

% від  
загальної 
суми  
витрат 

Частота 
призна-
чень 

% при-
значень 

1 2 3 4 5 6 7 

Кальцій в комбінації з 
вітаміном D та/або інши-
ми препаратами (A12AX) 

«Кальцемін адванс»,  
табл. п/о № 60 («Байер», 
Німеччина) 

134,50 269,00 1,45 14 4,19 

Кальцій в комбінації з 
вітаміном D та/або інши-
ми препаратами (A12AX) 

«Кальцемін сільвер»,  
табл. п/о № 60 («Байер», 
Німеччина) 

137, 25 274,50 2,12 20 5,99 

Кальцій в комбінації з 
вітаміном D та/або інши-
ми препаратами (A12AX) 

«Кальцій-Д3 Нікомед  
форте», табл. жув. № 60 
(Такеда, Норвегія) 

120,00 240,00 2,31 25 7,49 

Вітаміни в комбінації з 
мінералами (А11JB) 

«Вітрумостеомаг»,  
табл. п/о № 60 
(«Юніфарм», США) 

232,95 931,80 3,23 9 2,69 

Вітаміни в комбінації з 
мінералами (А11JB) 

«Вітрум-кальціум 600 +  
Д 400», табл. п/о № 60 
(«Юніфарм», США) 

167,60 167,60 0,58 9 2,69 

Кальцій в комбінації з 
вітаміном D та/або інши-
ми препаратами (A12AX) 

«Кальцій-Д3 Нікомед осте-
офорте», табл. жув. № 60 
(Такеда, Норвегія) 

254,65 254,65 1,67 17 5,09 
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«Вітрум-кальціум 600 + Д 400», табл. п/о № 60 
(вартість на одного хворого складає 167,60 грн). 

Враховуючи дороговартісність основного ускла-
днення, можна вважати, що оптимізувати витрати 
можливо за рахунок своєчасної профілактики ЛЗ зі 
статусом N, а саме кальцієвмісних препаратів. 

Отже слід зазначити, що для зменшення ви-
трат на лікування переломів необхідне своєчасне 
проведення профілактики остеопорозу групою ЛЗ, 
що містять кальцій у поєднанні з вітаміном Д3, а 
також вітамінні комплекси з мінералами, що приве-
де до зменшення не тільки переломів, але і витрат 
під час лікувальної терапії. 

Для цього необхідно проводити просвітницькі 
бесіди як з лікарями, так і з фармацевтами щодо 
особливостей профілактики остеопорозу та пере-
ломів у більш ранньому віці. 

Висновки. Лікування переломів є довготрива-
лим і дороговартісним процесом, що свідчить про 
необхідність проведення профілактичних заходів 
щодо остеопорозу та його ускладнення, особливо 
у пацієнтів старших вікових груп. 

Враховуючи результати частотного аналізу 
найбільш доступним є препарат «Вітрум-кальціум 
600 + Д 400», табл. п/о № 60 («Юніфарм», США). 

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані під час дослідження результати в подальшій 
роботі можуть бути використані при розробці орга-
нізаційно-економічних заходів підвищення доступ-
ності медичної та фармацевтичної допомоги ви-
значеній категорії хворих, а також для розробки і 
впровадження рекомендацій щодо удосконалення 
фармацевтичних формулярів і страхових переліків 
лікарських засобів у профілактиці остеопорозу. 

Продовж. табл. 1  

1 2 3 4 5 6 7 

Вітаміни в комбінації з 
мінералами (А11JB) 

«Вітрум-кальціум з вітамі-
ном Д3», табл. п/о № 60 
(«Юніфарм», США) 

164,00 328,00 1,01 8 2,39 

Бісфосфонати (M05B A) 
«Алєндра», табл. № 4 
(«КусумХелтхкерПвт. 
Лтд.», Індія) 

136,30 272,60 1,37 13 0,90 

Бісфосфонати (M05BA) «Остемакс», табл. № 4 
(«Польфарма», Україна) 228,95 457,90 0,88 5 1,50 

Інші ЛЗ, що впливають на 
структуру та мінераліза-
цію кісток (M05BX) 

«Остеогенон», табл. № 40 
(«П’єр Фабр Медікамент-
Продакшн», Франція) 

462,40 1387,20 18,19 34 10,18 
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТЕОПОРОЗА 
Матущак М. Р., Горошко А. М., Захарчук О. И., Ежнед М. А., Паламар А. А.  
Резюме. Несмотря на значительный прогресс в лечении больных с переломами, данная патология 

остается важной проблемой. Переломы проксимального отдела бедренной кости тесно связаны с сис-
темным остеопорозом и осложнения чаще всего приводят к потере трудоспособности, а также данная 
медицинская проблема связана со значительными затратами. Поэтому целесообразным является прове-
дение комплексного статистического анализа фармакотерапии остеопоротических переломов для пре-
доставления рекомендаций по разработке и совершенствованию фармацевтических формуляров. 

Целью работы стало проведение клинико-экономического анализа состояния фармацевтического 
обеспечения больных с переломами в результате остеопороза. Общая стоимость фармакотерапии основ-
ного осложнения остеопороза – перелом шейки бедренной кости – составляла в целом 259296,10 грн. 
Учитывая дороговизну основного осложнения, можно считать, что оптимизировать затраты возможно за 
счет своевременной профилактики лекарственных средств со статусом N, а именно кальцийсодержащих 
препаратов. Так что для уменьшения расходов на лечение переломов необходимо своевременное про-
ведение профилактики остеопороза группой лекарственных средств, содержащих кальций в сочетании с 
витамином Д3. 

Ключевые слова: остеопороз, клинико-экономический анализ, частотный анализ. 
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Clinical and Economic Analysis of the Pharmaceutical Provision  
of Patients with Fractures caused by Osteoporosis 
Matuschak M., Horoshko A., Zakharchuk A., Ezhned M., Palamar A. 
Abstract. Despite the significant progress in treating patients with fractures, this pathology remains an im-

portant problem. The proximal femoral bone fractures are closely related to systemic osteoporosis and compli-
cations often cause disability, and this medical problem is associated with significant costs. Therefore, it is ad-
visable to carry out a comprehensive statistical analysis of the osteoporotic fractures pharmacotherapy to pro-
vide guidance on the development and improvement of pharmaceutical formulary. 

The purpose of the work was to carry out a clinical and economic analysis of the state of pharmaceutical 
provision of patients with fractures caused by osteoporosis. 

Material and methods. We used the retrospective clinical and economic analysis based on the history of 
diseases in this study. 

Results and discussion. Retrospective clinical and economic analysis of medical appointments was carried 
out on the basis of 55 patient charts of inpatient clinics. We chose the charts of patients with fractures of differ-
ent localization, which were treated in the traumatological department of the Emergency Medical Hospital of 
Chernivtsi during 2017. The total cost of the pharmacotherapy of the femoral neck fracture which is the main 
osteoporosis complication, was totally 259296.10 UAH. Here, the largest number of appointments belongs to 
the pharmacotherapeutic group "Medications affecting the digestive system and metabolism" which made up 
32.93%. This group includes the subgroups "Vitamins" and "Mineral supplements". This pharmacotherapeutic 
group costs were 40993.50 UAH. The second most frequent appointment was the pharmacotherapeutic group 
"Medications affecting the musculoskeletal system", the cost of pharmacotherapy with these drugs was 
61416.00 UAH. According to the statistical research results, regarding the implementation of medicinal products 
in this medical problem, the main part of the expenses was the drugs of the group "Antimicrobial drugs with sys-
temic use", the second place was taken by "Medications affecting the musculoskeletal system", the third place 
was taken by "Antithrombotic drugs", the penultimate place was taken by calcium-containing drugs. 

The next task was to assess the importance of drugs that were used for osteoporosis pharmacotherapy. 
Microelements with vitamin D relate to the status N, the cost of which is 40.65%. 

Conclusion. Taking into account the high cost of treating the main complication of osteoporosis, we can as-
sume that patients can optimize costs with the help of timely prevention with the status N drugs, namely calcium-
containing drugs. Therefore, to reduce the cost of fractures treatment it is necessary to timely prevent osteopo-
rosis by combination of calcium-containing drugs with vitamin D3. 

Keywords: osteoporosis, clinical and economic analysis, frequency analysis. 
 
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 10.11.2018 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 



 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 177  

DOI: 10.26693/jmbs04.01.177  
УДК 616.314-089.23-77 

Біда В. І., Дорошенко О. М., Радько В. І., Леоненко П. В., 
Клочан С. М., Гурін П. О., Омельяненко О. А., Паливода І. І.,  
Пальчиков А. В., Оснач Р. Г., Германчук С. М. 

ВПЛИВ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБАЗУВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ  
ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЛІКУВАННІ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ 

РЯДІВ ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ 

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

32zyba@ukr.net 

СТОМАТОЛОГІЯ  

У статті розглядається проблема безпосеред-
нього протезування дефектів зубних рядів частко-
во знімними протезами з ацеталовим базисом. 
Застосування часткових знімних зубних протезів у 
осіб із дефектами зубних рядів відновлює анато-
мічну цілісність зубного ряду, функцію жування, 
естетику та артикуляцію. Наряду із іншими, найва-
жливішою функцією є відновлення функції жуван-
ня. Отже, основним завданням в адаптації до част-
кових знімних зубних протезів с формування рухо-
вого стереотипу, за утворення якого встановлюєть-
ся складна, але досконала взаємодія між 
центральною нервовою системою і руховим апара-
том. Багато питань з цієї проблеми потребують 
подальшого вивчення.  

Мета дослідження – підвищення ефективності 
безпосереднього ортопедичного лікування дефек-
тів зубних рядів шляхом прискорення адаптації до 
ортопедичних конструкцій із застосування профіла-
ктичних заходів, що полягали у перебазуванні час-
ткових знімних протезів. 

Проведене електроміографічне обстеження 38 
осіб віком від 45 до 60 років, яким було проведене 
безпосереднє ортопедичне лікування дефектів 
зубних рядів частковими знімними протезами. Па-
цієнти були розділені на 2 групи: 1 групу склали 18 
осіб, яким виготовляли часткові знімні зубні проте-
зи із литими ацеталовими базисами та не проводи-
ли клінічного перебазування ортопедичних конс-
трукцій, а 2 групу – 20 осіб, яким проводили анало-
гічне ортопедичне втручання, але із клінічним пе-
ребазуванням протезів матеріалом холодного 
тверднення, на основі поліметакрилату через 

1 місяць від початку користування знімними проте-
зами. 9 пацієнтів із інтактними зубними рядами 
склали контрольну групу.  

Електроміографічні дослідження проводили за 
допомогою ком’ютерного нейроелектроміографа 
M-Test виробництва об’єднання “ДХ-системи” 
(м. Харків). Біоелектрична активність жувальних 
м’язів під час електроміографічних досліджень оці-
нювалася якісно і кількісно. При кількісній обробці 
електроміограм враховували такі показники: амплі-
туду стиснення та жування (у мкВ); час активності 
(мс); тривалість фази спокою (мс); співвідношення 
тривалості фаз активності й спокою. 

Через 3 місяці від початку користування знім-
ними протезами у пацієнтів дослідних груп ми за-
свідчили значну перевагу функціональних показни-
ків та відновлення активності зубощелепної систе-
ми у групі, де проводилося клінічне перебазування 
протезів матеріалом холодного тверднення, на 
основі поліметакрилату. 

Хоча запропонована методика підвищення 
ефективності адаптації до знімних протезів не ви-
кликає ніяких сумнівів, необхідно зазначити, що в 
жодному випадку при застосуванні знімних конс-
трукцій зубних протезів, особливо за умови їх виго-
товлення одразу після видалення зубів, функціона-
льні показники зубощелепної системи повністю не 
відновлюються та не відповідають показникам осіб 
із інтактними зубними рядами, що засвідчує про 
необхідність своєчасного проведення лікувально-
профілактичних заходів, спрямованих на збере-
ження цілісності зубного ряду, природніх зубів та 
пародонту. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукове дослідження проведе-
но в рамках НДР кафедри ортопедичної стомато-
логії НМАПО імені П. Л. Шупика «Сучасні методи 
реабілітації стоматологічних хворих із застосуван-
ням ортопедичних конструкцій», № держ. реєстра-
ції 0117U002587. 

Актуальність. Часткові дефекти зубних рядів 
призводять до зменшення пар зубів – антагоністів, 
механічного недовантаження та перевантаження 
зубів, їх травматичних ушкоджень при первинній та 
вторинній оклюзіях, гострих та хронічних запаль-
них явищ тканин пародонта [4, 6]. Заміщення де-
фектів зубних рядів знімними конструкціями зубних 
протезів з опорою на слизову оболонку та альвео-
лярні відростки щелеп, які філогенетично не прис-
тосовані до жувального навантаження, вимагають 
контролю ефективності проведеного постійного 
протезування як на адаптаційно-пристосувальних 
етапах реабілітаційного періоду так і проведення 
профілактики ускладнень протягом усього терміну 
користування ортопедичними конструкціями 
[1-3].  

Невідповідність між базисом протезу та протез-
ним ложем, яка виникає внаслідок процесів резор-
бції та перебудови кісткової тканини після вида-
лення зубів на адаптаційно-пристосувальних ета-
пах ортопедичного лікування веде до порушення 
фіксації та стабілізації знімних конструкцій проте-
зів, перенавантаженню тканин пародонта опорних 
зубів та втраті останніх, викликає з часом гострі та 
хронічні травми слизової оболонки, механічні поло-
мки протезів [4, 8]. 

Необхідною умовою профілактики ускладнень 
має бути інформованість пацієнтів про контрольні 
огляди та своєчасне проведення перебазувань 
знімних конструкцій протезів, яке має нівелювати 
невідповідність між базисом протеза та протезним 
ложем, яке спостерігається у всіх пацієнтів після 
проведення негайного протезування через певний 
проміжок часу [5, 9]. 

На сьогоднішній день пройшли клінічну апро-
бацію і набули широкого застосування в ортопеди-
чній стоматології та розглядаються як один з опти-
мальних варіантів для профілактики ускладнень 
ортопедичного лікування матеріали холодного 
тверднення на основі поліметакрилату. 

Клінічне перебазування ортопедичних конс-
трукцій знімних протезів дає можливість проведен-
ня перебазування безпосередньо в стоматологіч-
ному кріслі, протягом одного прийому у лікаря сто-

матолога-ортопеда, без залучення зуботехнічної 
лабораторії. Ця процедура, на відміну від прове-
дення лабораторного методу перебазування, не 
вимагає від пацієнта відмови користування проте-
зом на деякий час, та планування додаткового від-
відування лікаря. Перевагами сучасних матеріалів 
даної групи є мінімальний вміст монометакрилату, 
відсутність смаку та запаху, що мінімізує алергічні 
реакції слизової оболонки ротової порожнини, 
окрім того, полімеризація матеріалу в ротовій по-
рожнині відбувається з низьким ступенем екзотер-
мічної реакції, що підвищує точність перебазуван-
ня та забезпечує повну конгруентність внутрішньої 
поверхні протеза поверхні протезного ложа. 

Показаннями для використання матеріалів хо-
лодного тверднення, на основі поліметакрилату: 
проведення перебазувань знімних ортопедичних 
конструкцій протезів при безпосередньому проте-
зуванні, проведення перебазувань тимчасових та 
постійних часткових і повних знімних ортопедичних 
конструкцій протезів з метою покращення фіксації 
та стабілізації протягом усього терміну користуван-
ня знімними протезами у разі виникнення невідпо-
відності протезного ложа протезному базису вна-
слідок атрофії альвеолярних гребенів, уточнення 
меж протезів, відновлення базису протезів для 
штучних зубів, у разі необхідності видалення при-
родніх зубів, проведення лагодження знімних про-
тезів у разі їх поломки.  

Метою даного дослідження стало підвищення 
ефективності безпосереднього ортопедичного ліку-
вання дефектів зубних рядів шляхом прискорення 
адаптації до ортопедичних конструкцій із застосу-
вання профілактичних заходів, що полягали у кліні-
чному перебазуванні часткових знімних протезів 
матеріалом холодного тверднення, на основі полі-
метакрилату. 

Матеріал і методи дослідження. Було прове-
дене електороміографічне (ЕМГ) обстеження 38 
осіб віком від 45 до 60 років, яким було проведене 
безпосереднє ортопедичне лікування дефектів 
зубних рядів частковими знімними протезами. Дос-
лідження проводили до протезування, через 1 та 3 
місяці після виготовлення ортопедичних конструк-
цій. Пацієнти були розділені на 2 групи - 1 групу 
склали 18 осіб, яким виготовляли частково знімні 
протези (ЧЗП) із литими ацеталовими базисами та 
не проводили клінічного перебазування ортопедич-
них конструкцій, а 2 групу – 20 осіб, яким проводи-
ли аналогічне ортопедичне втручання, але із кліні-
чним перебазуванням протезів матеріалом холод-
ного тверднення, на основі поліметакрилату через 
1 місяць від початку користування знімними проте-
зами. 9 пацієнтів із інтактними зубними рядами 
склали контрольну групу.  
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Усім пацієнтам, яким виготовляли ортопедичні 
конструкції, був рекомендований ретельний догляд 
за порожниною рота та протезами (гігієна ротової 
порожнини та зрошення порожнини рота розчина-
ми антисептиків після кожного прийому їжі, оброб-
ка протезів дезінфікуючими розчинами). 

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. 

Електроміографічні дослідження проводили за 
допомогою ком’ютерного нейроелектроміографа  
M-Test виробництва об’єднання “ДХ-системи”  
(м. Харків) за спільно розробленою із співробітни-
ками кафедри ортопедичної стоматології Націона-
льної медичної академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика комп’ютерною програмою. Біоелек-
трична активність жувальних м’язів під час елект-
роміографічних досліджень оцінювалася якісно і 
кількісно. При кількісній обробці електроміограм 
враховували такі показники: амплітуду стиснення 
та жування (у мкВ); час активності (мс); тривалість 
фази спокою (мс); співвідношення тривалості фаз 
активності й спокою.  

Статистична обробка проводилась у програмі 
«Статистика 8.0» Достовірність результатів оціню-
валась за критерієм Ст’юдента. 

Результати дослідження. Середні величини 
електроміографічних показників у пацієнтів у різні 
терміни спостереження після ортопедичного ліку-
вання наведені в таблиці 1. 

Як показали наші дослідження, у пацієнтів кон-
трольної групи під час проведення проби трьохсе-
кундного вольового стиснення щелеп відзначалося 
миттєве включення великої кількості моторних оди-
ниць, що виражалося на записі високоамплітудни-
ми коливаннями біопотенціалів приблизно однієї 
величини. Середня амплітуда стиснення станови-
ла відповідно для правого і лівого жувального м'я-
зів - 621±12,9 і 677±12,6 мкВ (табл. 1). Проба із 
довільним жуванням (табл. 1) характеризувалася 
чітким чергуванням періодів активності із періода-
ми спокою. Амплітуда коливань поступово підви-
щувалася до середини біопотенціалу, а потім зни-
жувалася в кінці (табл. 1).  

Проведені ЕМГ дослідження показали, що у па-
цієнтів після видалення зубів відбувалися виражені 
функціональні зміни у діяльності жувальних м'язів, 
які полягали у значному зниженні активності серед-
ньої амплітуди їх біопотенціалів як при пробі стис-
нення, так і при проведенні проби довільного жуван-
ня. На записах не спостерігалося чергування боків 
жування. На тлі зниження амплітуди біопотенціалів 

Таблиця 1 – Середні величини електроміографічних показників у пацієнтів досліджуваних груп у різні терміни 
спостереження під час ортопедичного лікування частковими знімними протезами 

Досліджува-
ний показ-

ник 

Жуваль-
ний м'яз 

Контроль 
(інтактні 

зубні ряди) 
(n=9) 

Часткові знімні протези 

ЧЗП із литим ацеталовим  
базисом» (n=18) 

ЧЗП із литим ацеталовим базисом 
та перебазуванням (n=20) 

до протезу-
вання 

через  
30 діб 

через  
90 діб 

до проте-
зування 

через  
30 діб 

через  
90 діб 

Середня 
амплітуда 
стиснення 
(мкВ) 

Правий 621±12,9 449±9,8* 460±13,0* 472±8,5*® 425±2,8* 477±6,3* 580±10,6*® 

Лівий 677±12,6 437±12,5* 456±8,9* 478±10,2*® 405±4,5* 447±10,5* 554±7,9*® 

Середня 
амплітуда 
жування 
(мкВ) 

Правий 715±12,4 490±12,5* 510±14,2* 598±5,3*® 511±3,0* 519±6,3* 643±3,2*® 

Лівий 707±6,8 476±3,7* 525±5,3* 554±4,1* 496±8,1* 519±14,3* 602±7,9* 

Тривалість 
фази актив-
ності (мсек.) 

Правий 305±12,1 425±5,9* 410±8,1*® 367±2,2*® 388±4,6*® 368±8,1*® 324±7,7®∞ 

Лівий 310±4,8 477±2,5*® 450±11,4*® 426±5,2*® 397±2,8*® 383±4,9*® 326±4,9*® 

Тривалість 
фази спо-
кою (мсек.) 

Правий 300±4,7 208±4,1*® 224±6,8* 265±2,9*® 244±4,9*® 217±2,3* 287±7,8*® 

Лівий 298±8,0 236±17,3* 235±12,0* 266±12,5*® 247±14,5* 224±13,9* 289±14,9®∞ 

«К» 
Правий 1,02±0,01 2,05±0,02* 1,83±0,04* 1,6±0,03*® 2,0±0,01* 1,69±0,02* 1,12±0,02*® 

Лівий 1,04±0,09 2,09±0,01* 1,91±0,02* 1,6±0,07*® 2,01±0,01* 1,70±0,05* 1,13±0,09® 

Примітки: * – р≤0,05 – достовірність відмінностей із результатами контрольної підгрупи користування протезом; 
® - р≤0,05 – достовірність відмінностей із результатами 1-ої і 2-ої дослідних груп; ∞ - р≤0,05 – достовірність відмін-
ностей із результатами до лікування. 
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м'язів відбувалося різке зниження чіткості ЕМГ за-
писів, відсутність чіткого чергування фаз активності 
і спокою, що підтверджувалося даними коефіцієнта 
К (табл. 1), що не відрізняється від даних Дворника 
В. М. [4]. Так, середня амплітуда стиснення у паціє-
нтів, яким виготовляли ЧЗП, коливалася відповідно 
до правого і лівого жувального м'язів у межах від 
405±4,5 мкВ до 449±9,8 мкВ, що було достовірно 
нижчим від аналогічних показників контрольної 
групи (р≤0,05) (табл. 1).  

Через 30 діб від початку користування протеза-
ми ми спостерігали значно кращі показники усіх 
досліджуваних параметрів в обох групах порівняно 
із показниками до ортопедичного лікування 
(р≤0,05). Аналізуючи отримані результати ЕМГ у 
пробі максимального стиснення щелеп, ми вияви-
ли значно вищу амплітуду біоелектричних коли-
вань, включення більшої кількості моторних оди-
ниць під час жування порівняно із показниками до 
протезування. Аналогічні закономірності спостері-
галися і при проведенні проби довільного жування. 
На записах спостерігалося чітке чергування сторін 
жування, а також чітка послідовність періодів біое-
лектричної активності і спокою. Але треба відміти-
ти, що хоча досліджувані показники і мали позитив-
ну динаміку, але були значно гіршими за показники 
контрольної групи. 

Суттєві відмінності між групами спостереження 
ми отримали після перебазування протезів у 2 гру-
пі дослідження через три місяці після накладання 
протезів у ротову порожнину. 

Через 3 місяці від початку користування знім-
ними протезами у пацієнтів дослідних груп ми за-
свідчили значну перевагу функціональних показни-
ків у групі, де проводилося перебазування про-
тезів. 

Так, середня амплітуда стиснення у пацієнтів 1 
групи була значно нижчою порівняно із показника-

ми 2 групи, в якій проводили перебазування і скла-
дала 472±8,5 мкВ проти 580±10,6 мкВ – для право-
го і 478±10,2 мкВ проти 554±7,9 мкВ – лівого м'язу 
(р≤0,05). Отримані результати не суперечать да-
ним Онопа Е.Н. [8]. Аналогічні зміни відбувалися і 
при визначенні показників середньої амплітуди 
жування. Значно зменшувався час активності і по-
довжувався час спокою жувальної мускулатури, що 
засвідчили показники коефіцієнта К та підтвердили 
значне відновлення функціонування зубощелепної 
системи у пацієнтів, яким провели перебазування 
протезів.  

Натомість, у пацієнтів, яким не проводили пе-
ребазування протезів, через 90 діб функціональна 
активність ЗЩС не відновлювалася у достатній мірі 
і активність жувальної мускулатури була значно 
гірше порівняно із попередньою групою спостере-
ження. 

Висновки. Запропонована методика підвищен-
ня ефективності адаптації до знімних протезів ви-
явила свою високу клінічну ефективність та не ви-
кликає ніяких сумнівів, але необхідно зазначити, 
що в жодному випадку при застосуванні знімних 
конструкцій зубних протезів, особливо за умови їх 
виготовлення одразу після видалення зубів, функ-
ціональні показники ЗЩС повністю не відновлю-
ються та не відповідають показникам осіб із інтакт-
ними зубними рядами, що засвідчує про необхід-
ність своєчасного проведення лікувально-
профілактичних заходів, спрямованих на збере-
ження цілісності зубного ряду, природніх зубів та 
пародонту.  

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в розширені і доповненні отриманих даних, 
більш широкого використання ЕМГ досліджень в 
стоматологічній практиці для підвищення ефектив-
ності ортопедичного лікування дефектів зубних 
рядів. 
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УДК 616.314-089.23-77 
ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПЕРЕБАЗИРОВКИ  
НА АКТИВНОСТЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
Беда В. И., Дорошенко Е. Н., Радько В. И., Леоненко П. В.,  
Клочан С. Н., Гурин П. А., Омельяненко О. А., Паливода И. И., 
Пальчиков А. В., Оснач Р. Г., Германчук С. М. 
Резюме. Применение частичных съемных зубных протезов (ЧСП) у лиц с дефектами зубных рядов 

восстанавливает анатомическую целостность зубного ряда, функцию жевания, эстетику и артикуляцию. 
Наряду с другими, важнейшей функцией является восстановление функции жевания. Поэтому, основной 
задачей в период адаптации к ЧСП является формирование двигательного стереотипа. Многочисленные 
вопросы по этой проблеме требуют дальнейшего изучения. 

Цель исследования – повышение эффективности непосредственного ортопедического лечения де-
фектов зубных рядов путем ускорения адаптации к ортопедическим конструкциям с применением профи-
лактических мероприятий, заключающихся в перебазировке частичных съемных протезов. 

Проведено электромиографическое обследование 38 человек в возрасте от 45 до 60 лет, которым 
было проведено непосредственное ортопедическое лечение дефектов зубных рядов частичными съем-
ными протезами. Пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе было 18 человек, которым 
изготавливали частичные съемные протезы с литыми ацеталовыми базисами и не проводили клиниче-
ской перебазировки ортопедических конструкций. Вторую группу составили 20 человек, которым прово-
дили аналогичное ортопедическое вмешательство, но с клинической перебазировкой протезов материа-
лом холодного отверждения на основе полиметакрилата спустя 1 месяц пользования съемными проте-
зами. 9 пациентов с интактными зубными рядами составили контрольную группу. 

Электромиографические исследования проводили с помощью комъютерних нейроелектромиографа 
M-Test производства объединения "ДХ-системы" (г. Харьков). Биоэлектрическая активность жевательных 
мышц во время электромиографического исследования оценивалась качественно и количественно. При 
количественной обработке электромиограммы учитывали следующие показатели: амплитуду сжатия и 
жевания (в мкВ); время активности (мс); продолжительность фазы покоя (мс); соотношение длительно-
сти фаз активности и покоя. 

Спустя 3 месяца от начала пользования съемными протезами у пациентов выявили значительное 
преимущество функциональных показателей и восстановления активности зубочелюстной системы в 
группе, где проводилась клиническая перебазировка протезов материалом на основе полиметакрилата. 

Выводы. хотя предложенная методика повышения эффективности адаптации к съемным протезам 
не вызывает никаких сомнений, необходимо отметить, что в любом случае при использовании съемных 
зубных протезов, особенно при условии их изготовления сразу после удаления зубов, функциональные 
показатели зубочелюстной системы полностью не восстанавливаются и не соответствуют показателям 
лиц с интактными зубными рядами. Данный факт свидетельствует о необходимости своевременного 
проведения лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение целостности зубного 
ряда, естественных зубов и пародонта. 

Ключевые слова: съемные зубные протезы, непосредственное ортопедическое лечение, электро-
миография, материал холодной полимеризации. 
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The Effect of Clinical Relining on the Dentofacial System Activity  
in the Treatment of Dentition Defects with Removable Denture Structures 
Bida V., Doroshenko O., Radko V., Leonenko P., Klochan S., Gurin P., 
Omelyanenko O. , Palivoda I., Palchikov A., Osnach R., Hermanchuk S. 
Abstract. This article addresses the problem of direct denture treatment of dentition defects with partially 

removable dentures with an acetal base. Partial defects of the dentition lead to a decrease in pairs of opposing 
teeth, mechanical underloading and overloading of teeth, their traumatic damage during the primary and secon-
dary occlusions, acute and chronic inflammatory phenomena of periodontal tissues. Replacement of defects in 
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dentition with removable denture structures supported by the mucous membrane and alveolar processes of the 
jaws, which are not phylogenetically adapted to chewing load, require monitoring of the effectiveness of the on-
going prosthetics carried out both during the adaptation stages of rehabilitation period and the prevention of 
complications during the entire period of using orthopaedic constructions. 

The discrepancy between the prosthetic base and the prosthetic bed, which occurs as a result of the proc-
esses of resorption and restoration of bone tissue after tooth extraction during the adaptation stages of ortho-
paedic treatment leads to impaired fixation and stabilization of removable structures of denture, overloading of 
periodontal tissues of the supporting teeth and loss of the latter, causes over time acute and chronic damage to 
the mucous membrane and mechanical breakdown of the denture. 

The purpose of our study was to increase the effectiveness of direct orthopaedic treatment of defects in the 
dentition by accelerating the adaptation to orthopaedic structures using preventive measures, consisting in the 
clinical relocation of removable partial dentures with cold-cured material based on polymethacrylate. 

Material and methods. We conducted an electromyographic (EMG) examination of 38 people aged from 45 
to 60 who underwent direct orthopaedic treatment of dentition defects with partial removable dentures 1 and 3 
months after the manufacture of orthopaedic structures. Electromyographic studies were carried out with the 
help of a computer neuroelechemographer M-Test produced by the “DH-system” association (Kharkiv) using a 
computer program developed jointly with the staff of the Department of Prosthetic Dentistry of Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education. The bioelectric activity of masticatory muscles during electromy-
ographic studies was assessed qualitatively and quantitatively. Statistical processing was carried out in the pro-
gram “Statistics 8.0” The reliability of the results was evaluated by the Student’s-T criterion. 

Results and discussion. The conducted EMG studies showed that after the removal of the teeth, patients 
experienced pronounced functional changes in the activity of masticatory muscles. After 30 days from the begin-
ning of the use of dentures, we observed significantly better data of all the parameters studied in both groups 
compared with the ones before orthopaedic treatment. Significant differences between the study groups were 
obtained after relocating the denture in the 2nd study group three months after the implantation of dentures in 
the oral cavity, whereas in patients who did not undergo relocation of the denture, after 90 days the functional 
activity of the dentofacial system was not sufficiently restored and the activity of the masticatory muscle was 
much worse than the previous study group. 

Conclusion. The proposed methodology for increasing the efficiency of adaptation to removable dentures 
has shown its high clinical efficacy and is not in doubt. But it should be noted that in any case, when using re-
movable denture structures, especially if they are manufactured immediately after the removal of teeth, the func-
tional parameters of the dentofacial system are not completely restored and do not correspond to the indicators 
of persons with intact dentitions, which testifies to the necessity of timely medical and preventive measures, 
aimed to preservation of the integrity of the dentition, natural teeth and periodontium. 

Keywords: removable dentures, direct orthopaedic treatment, electromyography, cold-curing material.  
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Слинні залози чітко реагують на патологічні 
зміни гепатобіліарної системи, що проявляються 
зміною кількості та якості слиновиділення. Метою 
нашого дослідження було визначити ефективність 
застосування антидисбіотичного гепатопротектора 
«Лізоцим-форте» на стан слинних залоз та органів 
порожнини рота у хворих із сіалозом на тлі гепато-
біліарної патології. Обстежено 90 осіб, з яких у 66 
хворих, що знаходилися на лікуванні з приводу 
патології гепатобіліарної системи, діагностували 
сіалоз привушної залози. Для співставлення ре-
зультатів дослідження, були залучені 24 практично 
здорових особи. 

Стан гепатобіліарної системи оцінювали за 
допомогою біохімічного дослідження сироватки 
крові обстежених. Ступінь запального процесу ви-
значали на основі показника біохімічного маркера 
запалення (МДА), антиоксидантного ферменту ка-
талази. Визначали антиоксидантно-прооксидант-
ний індекс та ступінь дисбіозу. У порожнині рота 
визначали індекс гігієни, папілярно-маргінально-
альвеолярний індекс та індекс кровоточивості. 
Стан слинних залоз діагностували за допомогою 
даних біохімічного дослідження нестимульованої 
ротової рідини, швидкості слиновиділення та рH 
змішаної слини. 

За результатами проведених досліджень вста-
новлено, що у хворих із гепатобіліарною патологі-
єю спостерігається захворювання слинних залоз та 
органів порожнини рота. Доведено, що при гіпоса-
лівації збільшується ймовірність виникнення захво-
рювань пародонту. Включення до комплексної те-
рапії антидисбіотичного препарату «Лізоцим-
форте» значно покращує досліджувані показники у 
даних осіб, що дає підставу рекомендувати його 
для клінічного використання з метою профілактики 
та лікування сіалозу та патології гепатобіліарного 
тракту. 

Ключові слова: гепатобіліарна патологія, сіа-
лоз, ротова рідина, слинні залози. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття виконана у відповідності 
із планом НДР ДУ «Інститут стоматології та щеле-
по-лицьової хірургії НАМН» (м. Одеса): «Вивчити 
дисбіотичні аспекти патогенезу та антидисбіотич-
ної профілактики неінфекційних захворювань, 
включаючи стоматологічні» Шифр НАМН 100.17, 
№ держ. реєстрації 0117U007012.  

Актуальність. Було встановлено, що в патоге-
незі захворювань органів порожнини рота (твердих 
тканин зубів, ясен, пародонту, слинних залоз (СЗ) 
та інших), суттєву роль відіграють системні сома-
тичні патології макроорганізму, що призводять до 
порушення гомеостазу порожнини рота та струк-
турних уражень зубо-щелепової системи [1, 2, 3]. 
Важливий вплив на стан органів порожнини рота 
здійснює гепатобіліарна патологія [4]. Взаємозв’я-
зок між захворюваннями гепатобіліарної системи 
та стоматологічною патологією зумовлений пору-
шенням бар’єрної та антимікробної функції печінки, 
внаслідок чого відбувається транслокація умовно-
патогенних мікроорганізмів у органи та тканини 
порожнини рота [5, 6]. Було доведено, що у хворих 
із захворюваннями печінки (неалкогольний стеато-
гепатит, хронічний гепатит, холецистит) виявляли 
множинний карієс зубів, дистрофічно-запальні змі-
ни в пародонті та слинних залозах, які корелювали 
з тяжкістю основного захворювання [7]. Також відо-
мо, що стан тканин ротової порожнини значною 
мірою залежить від функціональної активності 
слинних залоз [8].  

Метою даного дослідження було вивчення 
впливу антидисбіотичного гепатопротектора 
«Лізоцим-форте» на рівень печінкових маркерів у 
сироватці крові, біохімічних показників запалення 
та дисбіозу у ротовій рідині, стан слинних залоз та 
органів порожнини рота у пацієнтів з гепатобіліар-
ною патологією (ГБП). 

Матеріал і методи дослідження. Проведено 
обстеження 90 осіб віком 19-47 років (47 жінок та 
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43 чоловіків). У 66 хворих діагностували сіалоз 
привушної залози, що розвинувся на тлі гепатобілі-
арної патології та знаходилися на стаціонарному 
лікуванні у терапевтичному відділенні ЦРЛ м. Зо-
лочева Львівської обл.  

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. 

Для співставлення результатів дослідження, 
були залучені 24 практично здорових особи без 
патології органів порожнини рота та слинних залоз 
із збереженими зубними рядами і без соматичних 
захворювань (3 група, контрольна). 

Стоматологічне обстеження хворих включало: 
суб’єктивне та об’єктивне (вивчали глибину присін-
ка порожнини рота, висоту прикріплення вуздечок 
верхньої та нижньої губи, стан тяжів, червоної об-
лямівки губ, визначали прикус. У власне ротовій 
порожнині оглядали слизову оболонку ясен, язика, 
твердого та м’якого піднебіння, зубні ряди. При 
клінічному обстеженні пацієнтів оцінювали стан 
пародонту за допомогою: спрощеного індексу гігіє-
ни порожнини рота за Гріном-Вермільоном (OHI – 
S, Oral Hygiene Index-Simlified; Green-Vermillion, 
1964); ступінь кровоточивості ясен – за методом 
Мюлемана (H.R. Muhlemann, 1971); для оцінки ви-
раженості запалення ясен визначали папілярно-
маргінально-альвеолярний індекс (PМА) за Парма 
(C. Parma, 1960). 

При зовнішньо-ротовому обстеженні визначали 
колір шкіри обличчя, очних склер, пропорційність, 
симетричність, здійснювали пальпацію шийних та 
підборідних лімфатичних вузлів. 

Стан слинних залоз (привушної та підщелепо-
вої) оцінювали методом пальпації вічок вивідних 
протоків та кількість нестимульованого слиновиді-
лення. Визначали швидкість салівації та рH рото-
вої рідини, біохімічні показники запалення та дисбі-
озу. Проводили ультразвукове дослідження стану 
слинних залоз. 

Стан гепатобіліарної системи оцінювали за 
допомогою біохімічного дослідження сироватки 
крові. Визначали рівень печінкових маркерів АлАТ, 
АсАТ, лужної фосфатази та загального білірубіну. 
Діагноз ставили лікарі-терапевти ЦРЛ. м. Золочева 
Львівська обл. Усім хворим було проведено  
антибактеріальну, противірусну, дезінтоксикаційну, 
протизапальну, загальнозміцнюючу терапію за 
протоколом лікування.  

Усім пацієнтам була проведена санація порож-
нини рота, надано рекомендації по догляду за зу-
бами, враховуючи індивідуальний підхід до кожно-
го хворого. За показами було проведене лікування 
карієсу зубів, його ускладнень та тканин паро-
донту.  

Результати досліджень та їх обговорення. У 
таблиці 1 представлено результати визначення у 
ротовій рідині маркерів запалення (МДА, каталази), 
антиоксидантного захисту (АПІ), мікробного обсіме-
ніння (уреази), активність лізоциму та ступінь дис-
біозу. З цих даних бачимо, що рівень маркерів за-
палення МДА, уреази та ступінь дисбіозу у хворих 
з ГБП значно зростає. Базове лікування знижує 
даний показник, проте, у осіб основної групи, у якій 
використовували окрім основного лікування, препа-
рат «Лізоцим-форте», більш вірогідно та наближе-
но до показників у групі практично здорових осіб. 
Рівень каталази, лізоциму та АПІ значно знижуєть-
ся у хворих з патологією гепатобіліарного тракту. 
Проведене лікування підвищує дані показники, од-
нак, більш вираженого ефекту ми досягли застосо-
вуючи «Лізоцим-форте», що наблизило їх до ана-
логічних даних у осіб контрольної групи.  

У таблиці 2 представлені результати визна-
чення в сироватці крові печінкових маркерів: актив-
ність АлАТ, АсАТ, ЗБ та ЛФ. Аналізуючи ці дані 
бачимо, що у хворих на ГБП значно зростає рівень 
усіх маркерів, які вірогідно знижуються після ліку-
вання, причому в більшій мірі при використанні 
«Лізоцим-форте».  

У таблиці 3 відтворені показники досліджень 
швидкості слиновиділення та pH ротової рідини. У 
хворих із ГБП знижується салівація та підвищуєть-
ся кислотність ротової рідини. Проведення курсу 
терапії наближає ці показники до норми у обох гру-
пах, проте, більш виражений результат спостеріга-
ємо у пацієнтів основної групи.  

У таблиці 4 зображені результати визначення 
пародонтальних та гігієнічного індексів. Аналізуючи 
ці дані , робимо висновок, що у хворих із сіалозом 
СЗ на тлі ГБП значно зростає індекс гігієни, який 
свідчить про збільшення мікробного обсіменіння 
ротової порожнини, в 1,7 рази зростає індекс кро-
воточивості ясен та в десятки разів збільшується 
індекс PMA, який свідчить про стан запалення па-
родонту. Лізоцим-форте знижує дані нормалізує 
дані показники до норми. 

За результатами проведених досліджень дове-
дено, що у пацієнтів із гепатобіліарною патологією 
збільшується ймовірність виникнення захворювань 
слинних залоз та стоматологічної патології. Вклю-
чення до базової схеми лікування антидисбіотич-
ного препарату «Лізоцим-форте», який володіє 
гепатопротекторною та пародонтопротекторною 
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Таблиця1 – Динаміка маркерів запалення у хворих з захворюваннями слинних залоз на тлі гепатобіліарної 
патології (M=m) 

  Терміни виконання Основна група 
n=36 

Група порівняння 
n=30 

Контрольна група 
n=24 

МДА, 
ммоль/кг 

До лікування 0,41±0,005* 0,40±0,006* 

0,19±0,03 Відразу після лікування 0,22±0,007# 0,33±0,02*# º 

6 міс. після лікування 0,21±0,005# 0,34±0,02*# º 

Каталаза, 
мк-кат/кг 

До лікування 0,11±0,03* 0,11±0,02* 

0,25±0,006 Відразу після лікування 0,23±0,005# 0,16±0,03* º 

6 міс. після лікування 0,25±0,003# 0,16±0,003* º 

Уреаза, 
мк-кат/кг 

До лікування 0,27±0,004* 0,26±0,01* 

0,07±0,003 Відразу після лікування 0,08±0,003# 0,13±0,01*# º 

6 місяців після лікування 0,07±0,002# 0,10±0,01# º 

Лізоцим, 
од/л 

До лікування 44,83±0,60* 44,20±0,92* 

158,6±1,87 Відразу після лікування 154,5±2,01# 105,3±3,01*#º 

6 місяців після лікування 156,2±1,92# 111,4±2,47*#º 

АПІ, од 

До лікування 2,45±0,06* 2,46±0,06* 

4,08±0,07 Відразу після лікування 4,15±0,06# 2,77±0,08*# º 

6 міс. після лікування 4,16±0,07# 3,29±0,14*# º 

СД, од 

До лікування 7,09±0,05* 6,96±0,06* 

1,10±0,03 Відразу після лікування 1,83±0,08#* 4,24±0,06*# º 

6 міс. після лікування 1,81±0,05#* 4,17±0,05*# º 

Примітки: вірогідних відмінностей між показниками у хворих основної групи та групи порівняння до лікування  
не виявлено; * – показник вірогідності (р˂0,05) порівняно із контрольною групою; # – показник вірогідності (р˂0,05)  
у порівнянні з показниками до лікування; º – показник вірогідності (р˂0,05) між основною групою та групою порів-
няння. 

Таблиця 2 – Динаміка печінкових маркерів в сироватці крові у хворих з захворюваннями слинних залоз на фоні 
патології гепатобіліарної системи (M=m) 

  Терміни виконання Основна група 
n=36 

Група порівняння 
n=30 

Контрольна група 
n=24 

ЗБ, 
мкмоль/л 

До лікування 40,94±0,52* 39,93±0,59* 

16,96±0,27 Відразу після лікування 17,37±0,31# 28,89±0,08*# º 

6 міс. після лікування 17,17±0,24# 27,19±0,72*# º 

АлАТ, 
од/л 

До лікування 37,08±0,44* 36,70±0,51* 

24,21±0,25 Відразу після лікування 24,53±0,19# 29,30±л0,47*# º 

6 міс. після лікування 24,33±0,17# 27,60±0,46 *#º 

АсАТ, 
од/л 

До лікування 57,10±1,45* 57,10±1,45* 

24,29±0,24 Відразу після лікування 24,67±0,19# 32,80±0,50*# º 

6 міс. після лікування 24,22±0,16# 31,33±0,70 *#º 

ЛФ, 
од/л 

До лікування 69,50±1,004* 67,97±1,50* 

31,88±0,71 Відразу після лікування 32,08±0,33# 47,83±0,59 *#º 

6 міс. після лікування 31,92±0,34# 44,60±1,23* #º 

Примітки: вірогідних відмінностей між показниками у хворих основної групи та групи порівняння до лікування  
не виявлено; * – показник вірогідності (р˂0,05) порівняно із контрольною групою; # – показник вірогідності (р˂0,05) 
у порівнянні з показниками до лікування; # – показник вірогідності (р˂0,05) між основною групою та групою порів-
няння. 

функціями, значно покращує стоматологічний ста-
тус у даної когорти пацієнтів.  

Висновки. За допомогою проведених клініко-
лабораторних досліджень встановлено, що ГБП 

сприяє розвитку захворювань СЗ та органів порож-
нини рота, про що свідчать результати проведених 
досліджень. Лізоцим-форте володіє гепатопротеко-
рною, стоматопротекторною та антидисбіотичною 
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діями, що дає підстави рекомендувати його для 
клінічного вживання з метою профілактики захво-
рювань слинних залоз у хворих на ГБП.  

Перспективи подальших досліджень. В ре-
зультаті проведених досліджень була встановлена 
поліфункціональність препарату «Лізоцим-форте», 

а саме: протизапальна, гепатопротекторна, стома-
топротекторна та антидисбіотична функції. Пода-
льші дослідження будуть присвячені вивченню дії 
«Лізоцим-форте» при синдромі Шегрена, який на-
лежить до запальної екзокринопатії.  

 

Таблиця 4 – Динаміка клінічних індексів у хворих з захворюваннями слинних залоз та гепатобіліарної системи 
(M=m) 

  Терміни виконання Основна група 
n=36 

Група порівняння 
n=30 

Контрольна група 
n=24 

OHI-S, 
од. 

До лікування 1,61 ± 0,04* 1,58 ± 0,03* 

0,44±0,07 Відразу після лікування 0,15 ± 0,02*# 0,36 ± 0,04# º 

6 міс. після лікування 0,21 ± 0,02# 0,42 ± 0,03# º 

PMA, % 

До лікування 47,19 ± 1,93* 46,36 ± 1,91* 

0 Відразу після лікування 5,18 ± 0,19*# 7,59 ± 0,75*# º 

6 міс. після лікування 6,00 ± 0,29*# 9,39 ± 0,91*# º 

PBI, бали 

До лікування 1,79 ± 0,04* 1,83 ± 0,03* 

0 Відразу після лікування 0,17 ± 0,01*# 0,34 ± 0,03*# º 

6 міс. після лікування 0,26 ± 0,03*# 0,56 ± 0,01*# º 

Примітки: вірогідних відмінностей між показниками у хворих основної групи та групи порівняння до лікування 
не виявлено; * – показник вірогідності (р˂0,05) порівняно із контрольною групою; # – показник вірогідності 
(р˂0,05) у порівнянні з показниками до лікування; # – показник вірогідності (р˂0,05) між основною групою та 
групою порівняння. 

Таблиця 3 – Динаміка показників ротової рідини хворих з захворюваннями гепатобіліарної системи (M=m) 

  Терміни виконання Основна група 
n=36 

Група порівняння 
n=30 

Контрольна група 
n=24 

Швидкість  
салівації, 
мл/хв 

До лікування 1,16±0,015* 1,18±0,02* 
  

1,76±0,06 Відразу після лікування 1,72±0,03# 1,44±0,02*# º 

6 міс. після лікування 1,74±0,04# 1,44±0,02* #º 

рН ротової рідини 
  

До лікування 5,42±0,015* 5,43±0,17* 
  

6,70±0,02 Відразу після лікування 6,68±0,02# 6,18±0,02*# º 

6 міс. після лікування 6,69±0,02# 6,21±0,02*# º 

Примітки: вірогідних відмінностей між показниками у хворих основної групи та групи порівняння до лікування 
не виявлено; * – показник вірогідності (р˂0,05) порівняно із контрольною групою; # – показник вірогідності 
(р˂0,05) у порівнянні з показниками до лікування; # – показник вірогідності (р˂0,05) між основною групою та 
групою порівняння. 
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УДК 616.316-06:616.366]-085.28 
КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АНТИДИСБИОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «Лизоцим-форте»  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ  
НА ФОНЕ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Борис Г. С., Фурдычко А. И. 
Резюме. Слюнные железы четко реагируют на патологические изменения гепатобилиарной системы, 

проявляющиеся изменением количества и качества слюноотделения. Целью нашего исследования было 
определить эффективность применения антидисбиотического гепатопротектора «Лизоцим-форте» на 
состояние слюнных желез и органов полости рта у больных с сиалозом на фоне гепатобилиарной пато-
логии. Было обследовано 90 человек, из которых у 66 больных, находившихся на лечении по поводу па-
тологии гепатобилиарной системы, диагностировали сиалоз околоушной железы. Для сопоставления 
результатов исследования были привлечены 24 практически здоровых лица. 

Состояние гепатобилиарной системы оценивали с помощью биохимического исследования сыворот-
ки крови обследованных. Степень воспалительного процесса определяли на основе показателя биохи-
мического маркера воспаления (МДА), антиоксидантного фермента каталазы. Определяли антиоксидант-
но-прооксидантный индекс и степень дисбиоза. В полости рта определяли индекс гигиены, папиллярно-
маргинально-альвеолярный индекс и индекс кровоточивости. Состояние слюнных желез диагностирова-
ли с помощью данных биохимического исследования нестимулированной ротовой жидкости, скорости 
слюноотделения и рН смешанной слюны. 

По результатам проведенных исследований установлено, что у больных с гепатобилиарной патоло-
гией наблюдается заболевание слюнных желез и органов полости рта. Доказано, что при гипосаливации 
увеличивается вероятность возникновения заболеваний пародонта. Включение в комплексную терапию 
антидисбиотического препарата «Лизоцим-форте» значительно улучшает исследуемые показатели у 
данных лиц, что дает основание рекомендовать его для клинического использования с целью профилак-
тики и лечения сиалоза и патологии гепатобилиарного тракта. 

Ключевые слова: гепатобилиарная патология, сиалоз, ротовая жидкость, слюнные железы. 
 
UDC 616.316-06:616.366]-085.28 
Clinical Rationale for Using Anti-dysbiotic Medicine "Lysozyme-Forte"  
in the Complex Treatment of Patients with the Salivary Glands Diseases  
on the Background of Hepatobiliary Pathology 
Boris G. S., Furdychko A. I.  
Abstract. Salivary glands clearly respond to pathological changes in the hepatobiliary system manifested 

by changes in the quantity and quality of salivation.  
The purpose of our study was to determine the effectiveness of the anti-dysbiotic hepatoprotector 

"Lysozyme-Forte" on the condition of salivary glands and oral organs in patients with sialosis on the background 
of hepatobiliary pathology.  

Material and methods. 90 people were examined, including 66 patients with treatment for pathology of the 
hepatobiliary system who were diagnosed with sialosis of the parotid gland. To compare the results of the study, 
24 healthy individuals were involved. The state of the hepatobiliary system was assessed by biochemical exami-
nation of the blood serum of the examined patients. The degree of inflammation was determined on the basis of 
biochemical marker of inflammation (MDA), antioxidant enzyme catalase. Antioxidant-prooxidant index and de-
gree of dysbiosis were determined. The oral hygiene index, papillary-marginal-alveolar index and bleeding index 
were determined. The condition of salivary glands was diagnosed using the data of biochemical study of un-
stimulated oral fluid, salivation rate and pH of mixed saliva. 

Results and discussion. The study presented the results of the determination of inflammation markers in the 
oral fluid (MDA, catalase), antioxidant defense (API), microbial contamination (urease), lysozyme activity and de-
gree of dysbiosis. The obtained results showed that the level of markers of inflammation of MDA, urease and the 
degree of dysbiosis significantly increased in patients with hyperkinesis. Basic treatment reduced this indicator. 
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However, the main group patients who used the drug "Lysozyme-Forte" in addition to the main treatment were 
more likely and close to the indicators in a group of practically healthy individuals. The level of catalase, ly-
sozyme and API was significantly reduced in patients with pathology of the hepatobiliary tract. The performed 
treatment increased these indicators. However, we achieved a more pronounced effect using "Lysozyme-Forte", 
which brings them closer to similar data in the control group. 

Conclusion. Taking into account the results of the studies, we assumed that patients with hepatobiliary pa-
thology had a disease of the salivary glands and oral organs. It was proved that hyposalivation increased the 
likelihood of periodontal disease. The inclusion in the complex therapy of the antidisbiotic drug "Lysozyme -
Forte" significantly improved the studied parameters in these individuals, which gave reason to recommend it for 
clinical use for the prevention and treatment of sialosis and pathology of the hepatobiliary tract. 

Keywords: hepatobiliary pathology, sialosis, oral fluid, salivary glands. 
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Цель – выявить характерные изменения клини-
ко-лабораторных показателей у пациентов с ин-
фекционно-воспалительным процессом челюстно-
лицевой области и шеи в зависимоси от их распро-
страненности.  

Проведено обследование группы пациентов 
(198 человек) с инфекционно-воспалительным 
процессом челюстно-лицевой области, которые 
были разделены на 4 подгруппы: 1 подгруппа (40 
человек) – с острым гнойным одонтогенным перио-
ститом челюсти; 2-я (96 человек) – с острым гной-
ным одонтогенным остеомиелитом челюсти, ос-
ложненным флегмоной одного клетчаточного про-
странства; 3-я (36 человек) – с острым гнойным 
одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложнен-
ным флегмоной нескольких клетчаточных про-
странств; 4-я (26 человека) – с острым гнойным 
одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти, 
осложненным флегмоной дна полости рта.  

Длительность стационарного лечения пациен-
тов с острым гнойным одонтогенным периоститом 
челюсти составила 6 (4,5–8) суток; пациентов с 
острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, 
осложненным флегмоной одного клетчаточного 
пространства – 9 (7–11) суток; пациентов с острым 
одонтогенным остеомиелитом, осложненным 
флегмоной 2-4 клетчаточных пространств – 10  
(8,5–14) суток; пациентов с острым одонтогенным 
остеомиелитом, осложненным флегмоной дна по-
лости рта – 13 (12–17) суток. Ядерный индекс и 
индекс соотношения лейкоцитов и скорости оседа-
ния эритроцитов статистически значимо увеличи-
ваются, а лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 
снижается при большем распространении инфек-
ционно-воспалительного процесса челюстно-
лицевой области и шеи. 

Ключевые слова: клинические показатели, 
лабораторные показатели крови, инфекционно-
воспалительный процесс, челюстно-лицевая об-
ласть 

 

Актуальность. В странах СНГ по данным раз-
личных авторов пациенты с инфекционно-
воспалительными процессами (ИВП) челюстно-
лицевой области и шеи составляют до 50% от об-
щего числа лиц, проходящих лечение в отделени-
ях специализированных стационаров [4, 5]. ИВП, 
связанные с одонтогенными патологическими про-
цессами в повседневной практике челюстно-
лицевых хирургов и стоматологов-хирургов пред-
ставляют важную социальную проблему обуслов-
леннуювесьма высокой заболеваемосью, которая 
варьирует в пределах от 60 до 67% [3]. При этом 
ряд авторов подчеркивает, что в структуре острых 
ИВП челюстно-лицевой области и шеи одонтоген-
ные процессы состаляют до 70% с постоянной 
тенденцией к их увеличению [2]. 

Несмотря на разнообразие методов исследова-
ния и успехи, достигнутые в оказании помощи паци-
ентам с одонтогенными инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями указанной локализации, 
число диагностических ошибок по данным совре-
менных авторов остается на достаточно высоком 
уровне [12, 14]. В тоже время в периодической пе-
чати встречаются только отдельные публикации 
акцентирующие внимание на индесах эндогенной 
интоксикации у пациентов с ИВП челюстно-лицевой 
области и шеи [1, 8]. Исследования, предоставляю-
щие информацию о сравнительной оценке индек-
сов эндогенной интоксиации у пациентов с инфек-
ционно-воспалительными осложнениями в челюст-
но-лицевой области в зависимости от распростра-
ненности процесса на текущий момент в аналах 
специальной литературы отсутствуют. В связи с 
этим совершенствование известных и разработка 
новых эффектных методов диагностики одонтоген-
ной инфекции на основании клинико-биохимичеких 
показателей не утратила своей актуальности. 

Цель исследования – выявить характерные 
изменения клинико-лабораторных показателей у 
пациентов с ИВП челюстно-лицевой области и 
шеи в зависимоси от их распространенности.  
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Объекты и методы исследования. Проведе-
но комплексное обследование 198 пациентов с 
ИВП челюстно-лицевой области и шеи, проходив-
ших лечении в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии УЗ «Витебская областная клиническая 
больница» в период с 2010 по 2018 год.  

Критериями включения пациентов в исследо-
вание были: диагноз – острый одонтогенный ИВП 
челюстно-лицевой области; возраст старше 18 
лет; наличие добровольного информированного 
согласия на участие в исследовании. Критериями 
исключения являлись: возраст меньше 18 лет; бе-
ременность; налчие сопутствующей соматической 
патологии в стадии обострения или декомпенса-
ции, а также других клинических ситуациях, при 
которых это могло бы негативно отразиться на 
результатах проводимого исследования; присут-
свие в анамнезе злоупотребления алкоголя и упот-
ребления наркотичеких средств; отсутствие добро-
вольного информированного согласия.  

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). 

Группа пациентов была разделена на 4 под-
группы: 1 подгруппа (40 человек) – пациенты с ост-
рым гнойным одонтогенным периоститом челюсти, 
2 подгруппа (96 человек) – пациенты с острым 
гнойным одонтогенным остеомиелитом челюсти, 
осложненным флегмоной одного клетчаточного 
пространства, 3 подгруппа (36 человек) – пациен-
ты с острым гнойным одонтогенным остеомиели-
том челюсти, осложненным флегмоной нескольких 
клетчаточных пространств, 4 подгруппа (26 чело-
века) – пациенты с острым гнойным одонтогенным 
остеомиелитом нижней челюсти, осложненным 
флегмоной дна полости рта.  

Состояние инфекционно-воспалительной раны 
оценивали ежедневно во время перевязок, фикси-
ровали: сутки, на которые пациент отмечал отсут-
ствие боли при пальпации очага воспаления; су-
тки, на которые восстанавливалась конфигурация 
лица, удавалось купировать гиперемию тканей и 
отек в области раны; сутки, на которые прекраща-
лась гнойная экссудация; а также сутки, на кото-
рые в ране визуально определяли рост грануляци-
онной ткани. Кроме того, регистрировали продол-
жительность антибактериальной терапии в сутках 
и длительность госпитализации пациентов (койко/
день). 

Из лабораторных исследований пациентам 
был выполнен общий анализ крови (ОАК). На ос-
нове OAK проводили расчет интегральных индек-
сов интоксикации с последующей интерпретацией 
результатов [6, 7]. Лечебные мероприятия у паци-
ентов с ИВП челюстно-лицевой области были ком-
плексными и включали хирургическое и медика-
ментозное лечение [13]. Полученные данные под-
вергались статистической обработке с помощью 
пакета прикладных таблиц «Statistica 10.0» и 
«Excel». Перед использованием методов описа-
тельной статистики определяли тип распределе-
ния количественных признаков с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. Для признаков с нормаль-
ным распределением рассчитывали среднюю 
арифметическую (М) и стандартное отклонение 
(σ). При распределении признака, отличном от 
нормального, вычисляли медиану (Ме), нижний 25-
й (LQ) и верхний 75-й квартили (UQ). Оценку стати-
стической значимости различий между зависимы-
ми группами проводили с учетом распределения 
признака с использованием непараметрического 
теста Вилкоксона и дисперсионного анализа по 
Фридмену. Для оценки статистической значимости 
между несвязанными группами применялся крите-
рий Манна-Уитни (U). При множественном сравне-
нии независимых групп использовались критерий 
Краскелла-Уоллиса и медианный тест, применя-
лась поправка Бонферони (р х количество сравне-
ний). При нормальном распределении признаков в 
сравниваемых группах использовался t-критерий 
Стьюдента-Фишера [9]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При развитии ИВП челюстно-лицевой области и 
шеи и шеи одонтогенной этиологии температура 
тела пациентов при обращении составила 37,8 
(37,5–38) 0С. ЧСС была равна 82 (74–90) ударов в 
минуту, ЧД – 17 (17–18) в минуту. При оценке ло-
кальных клинических проявлений выявлено отсут-
ствие боли при пальпации воспалительного очага 
на 7 (6–9) сутки, конфигурация лица восстанавли-
валась на 8 (6–10) сутки, отсутствие отека и гипе-
ремии в области раны констатировали на 6 (4–8) 
сутки, гнойная экссудация прекращалась на 6 (4–8) 
сутки, рост грануляций констатировали на 7 (5–9) 
сутки, что согласуется с данными И. О. Походень-
ко-Чудаковой и соавт. (2011) [10]. 

При этом клинические характеристики гнойной 
раны статистически значимо отличались между 
подгруппами пациентов с разной распространен-
ностью ИВП (р Краскелла-Уоллиса<0,0000001), 
что представлено в таблице 1.  

У пациентов с острым гнойным одонтогенным 
периоститом челюсти пальпация очага становилась 
безболезненной на 4 (2–5) сутки, конфигурация 
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лица восстанавливалась на 5 (4–7) сутки, гипере-
мия тканей и отек в области гнойного очага были 
купированы на 4 (3–5) сутки, гнойная экссудация 
прекращалась на 3 (3–4) сутки, рост грануляций в 
ране визуально определялся на 4 (4–5) сутки. 

У пациентов с острым одонтогенным остео-
миелитом челюсти, осложненным флегмоной од-
ного клетчаточного пространства, пальпация очага 
становилась безболезненной на 7 (6–9) сутки, кон-
фигурация лица восстанавливалась на 8 (7–9) су-
тки, гиперемия тканей и отек в области инфекцион-
но-воспалительного очага были купированы на  
5 (4–7) сутки, гнойная экссудация прекращалась на 
6 (5–7) сутки, грануляции в ране визуализирова-
лись на 7 (6–8) сутки. 

У пациентов с острым одонтогенным остео-
миелитом челюсти, осложненным флегмоной 2-4 
клетчаточных пространств, пальпация очага стано-
вилась безболезненной на 8 (7–9) сутки, конфигу-
рация лица восстанавливалась на 9 (7,5–12) сутки, 
гиперемия и отек в области инфекционно-
воспалительного очага были купированы на 7  
(5,5–11) сутки, гнойная экссудация прекращалась 
на 7 (6–9) сутки, рост грануляций в ране определя-
ли на 8 (7–10) сутки. 

У пациентов с острым одонтогенным остео-
миелитом челюсти, осложненным флегмоной дна 
полости рта, пальпация очага становилась безбо-
лезненной на 10,5 (9–12,5) сутки, конфигурация 
лица восстанавливалась на 12 (10,5–15) сутки, 
гиперемия и отек мягких тканей в области инфек-
ционно-воспалительного очага были купированы 
на 10,5 (9–14,5) сутки, гнойная экссудация прекра-
щалась на 9 (8,5–10) сутки, рост грануляций в ране 
определялся на 9 (8,5–10) сутки. 

Длительность стационарного лечения пациен-
тов с острым гнойным одонтогенным периоститом 

челюсти составила 6 (4,5–8) суток, что было стати-
стически значимо ниже, чем у пациентов 2, 3, 4 
подгрупп с острым одонтогенным остеомиелитом 
челюсти, осложненным флегмоной прилежащих 
клетчаточных пространства различной распро-
страненности (р<0,05). Длительность лечения па-
циентов с острым одонтогенным остеомиелитом 
челюсти, осложненным флегмоной одного клетча-
точного пространства, составила 9 (7–11) суток, 
что меньше (р<0,05), чем у пациентов с острым 
одонтогенным остеомиелитом, осложненным 
флегмоной 2-4 клетчаточных пространств (10 (8,5–
14) суток, р=0,002), и у пациентов с острым одон-
тогенным остеомиелитом, осложненным флегмо-
ной дна полости рта (13 (12–17) суток, 
р=0,0000001). Пациенты с острым одонтогенным 
остеомиелитом челюсти, осложненным флегмоной 
2-4 клетчаточных пространств, находились на ста-
ционарном лечении на 3 суток меньше, чем паци-
енты с острым одонтогенным остеомиелитом че-
люсти, осложненным флегмоной дна полости рта, 
р=0,003 (рисунок 1). 

Таким образом, клинические характеристики 
пациентов с инфекционной-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области и шеи 
ухудшаются по мере увеличения распространен-
ности ИВП.  

При развитии одонтогенного ИВП челюстно-
лицевой области и шеи лейкоцитарный индекс 
интоксикации Островского (ЛИИО) достигает 4  
(2,5–5,8), ядерный индекс (ЯИ) – 0,08 (0,05–0,12), 
индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) – 4,2  
(2,7–6,1), лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 
(ИЛГ) – 1,7 (1,05–3,04), индекс соотношения лейко-
цитов и скорости оседания эритроцитов (ИЛСОЭ) – 
2,9 (1,4–4,6), индекс соотношения нейтрофилов и 
моноцитов (ИСНМ) – 17,7 (11–32,5).  

В подгруппе 1 пациентов ЛИИО составил 3,6 
(2,7–5,6), ЯИ – 0,06 (0,03–0,09), ИСЛК – 3,9 (2,7–5,6), 

Таблица 1 – Клинические характеристики пациентов с 
одонтогенными инфекционно-воспалительными забо-
леваниями челюстно-лицевой области и шеи 

Клинические  
признаки 

Подгруппы наблюдаемых  
пациентов 

1 2 3 4 

Купирование боли, 
сутки 

4  
(2–5) 

7  
(6–9) 

8  
(7–9) 

10,5 
(9–12,5) 

Восстановление 
конфигурации ли-
ца, сутки 

5  
(4–7) 

8  
(7–9) 

9  
(7,5–12) 

12 
(10,5–15) 

Купирование отека, 
гиперемии, сутки 

4 
(3–5) 

5  
(4–7) 

7  
(5,5–11) 

10,5 
(9–14,5) 

Отсутствие экссу-
дации, сутки 

3  
(3–4) 

6  
(5–7) 

7 
(6–9) 

9  
(8,5–10) 

Рост грануляций, 
сутки 

4 
 (4–5) 

7 
(6–8) 

8  
(7–10) 

10  
(9,5–11) 

 

Рис. 1. Клинические характеристики пациентов с одон-
тогенными инфекционно-воспалительными заболева-

ниями челюстно-лицевой области и шеи 
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ИЛГ – 2,1 (1,5–3,5), ИЛСОЭ – 1,8 (1,1–3,1), ИСНМ – 
21,3 (16–39,5).  

В подгруппе 2 пациентов ЛИИО составил 3,8 
(2,5–5,2), ЯИ – 0,07 (0,04–0,12), ИСЛК – 4 (2,7–5,6), 
ИЛГ – 1,9 (1,1–3,1), ИЛСОЭ – 2,8 (1,5–4,2), ИСНМ – 
16,8 (10,7–36).  

В подгруппе 3 пациентов ЛИИО составил  
4,5 (2,5–7,3), ЯИ – 0,09 (0,06–0,1), ИСЛК – 4,8  
(2,8–8), ИЛГ – 1,5 (0,5–2,7), ИЛСОЭ – 3,7 (2–5,9), 
ИСНМ – 15,6 (9,5–28).  

В подгруппе 4 пациентов ЛИИО составил 4,6 
(2,6–7,3), ЯИ – 0,1 (0,07–0,1), ИСЛК – 4,6 (2,6–8,1), 
ИЛГ – 1,2 (0,7–2), ИЛСОЭ – 3,3 (2,3–5,4), ИСНМ – 
16,2 (10,1–29,3). 

Сравнение данных интегральных индексов 
интоксикации у выделенных подгрупп пациентов, 
выявило статистически значимые отличия крите-
рия Kruskal-Wallis Anova по показателям ЯИ 
(р=0,02), ИЛГ (р=0,01) и ИЛСОЭ (р=0,007). На ос-
новании полученных данных можно отметить, что 
ЯИ и ИЛСОЭ статистически значимо увеличивают-
ся, а ИЛГ снижается при большем распростране-
нии ИВП челюстно-лицевой области и шеи, что не 
противоречит сообщению Д. С. Аветикова и соавт. 
(2014) [11], но представляет более подробные све-
дения с точки зрения анализа клинико-лабора-
торных показателей, представленных в сравни-
тельном аспекте в зависимости от степени рас-
тпространенности патологического процесса.  

Заключение. Таким образом, клинические 
характеристики пациентов с инфекционной-
воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области и шеи ухудшаются по мере уве-
личения распространенности ИВП. Длительность 
стационарного лечения пациентов с острым гной-
ным одонтогенным периоститом челюсти состави-
ла 6 (4,5–8) суток; пациентов с острым одонтоген-
ным остеомиелитом челюсти, осложненным флег-
моной одного клетчаточного пространства – 9 (7–
11) суток; пациентов с острым одонтогенным ос-
теомиелитом, осложненным флегмоной 2-4 клет-
чаточных пространств – 10 (8,5–14) суток; пациен-
тов с острым одонтогенным остеомиелитом, ос-
ложненным флегмоной ДПР – 13 (12–17) суток. ЯИ 
и ИЛСОЭ статистически значимо увеличиваются, а 
ИЛГ снижается при большем распространении 
ИВП челюстно-лицевой области и шеи.  

Перспективы дальнейших исследований. 
Полученные результаты исследования отдельных 
клинико-лабораторных показателей позволят  
проводить оценку эффективности вновь предла-
гаемых и усовершенствованных методов лечения 
инфекционно-воспалительных заболеваний  
челюстно-лицевой области и шеи с использовани-
ем наиболее информативных диагностических 
тестов.  
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УДК [616. 716: 616. 743]: 616 - 002 
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ПАЦІЄНТІВ 
З ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ТА ШИЇ 
Кабанова А. А. 
Резюме. Метою дослідження було виявити характерні зміни клініко-лабораторних показників у паціє-

нтів з інфекційно-запальним процесом щелепно-лицевої ділянки та шиї в залежності від їх поширеності. 
Проведено обстеження групи пацієнтів (198 осіб) з інфекційно-запальним процесом щелепно-лицевої 

ділянки, які були розділені на 4 підгрупи: 1 підгрупа (40 осіб) - з гострим гнійним одонтогенним періости-
том щелепи; 2-га (96 осіб) - з гострим гнійним одонтогенним остеомієлітом щелепи, ускладненим флегмо-
ною одного клітковинного простору; 3-тя (36 осіб) - з гострим гнійним одонтогенним остеомієлітом щеле-
пи, ускладненим флегмоною декількох клітковинних просторів; 4-а (26 людини) - з гострим гнійним одон-
тогенним остеомієлітом нижньої щелепи, ускладненим флегмоною дна порожнини рота. 

Тривалість стаціонарного лікування пацієнтів з гострим гнійним одонтогенним періоститом щелепи 
склала 6 (4,5-8) діб; пацієнтів з гострим одонтогенним остеомієлітом щелепи, ускладненим флегмоною 
одного клітковинного простору - 9 (7-11) діб; пацієнтів з гострим одонтогенним остеомієлітом, ускладне-
ним флегмоною 2-4 клітинних просторів - 10 (8,5-14) діб; пацієнтів з гострим одонтогенним остеомієлітом, 
ускладненим флегмоною дна порожнини рота - 13 (12-17) діб. Ядерний індекс і індекс співвідношення 
лейкоцитів статистично значимо збільшуються, а лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс знижується при 
більшому поширенні інфекційно-запального процесу щелепно-лицевої ділянки та шиї. 

Ключові слова: клінічні показники, лабораторні показники крові, інфекційно-запальний процес, ще-
лепно-лицева ділянка. 
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Clinical and Laboratory Indicators in Patients with Infectious  
Processes of the Maxillofacial Area and Neck 
Kabanova A. A. 
Abstract. According to various authors, patients with infectious and inflammatory processes of the maxillofa-

cial area and neck make up to 50% of persons undergoing treatment in the departments of specialized hospitals. 
The purpose of the study was to identify clinical and laboratory changes in patients with infectious proc-

esses of the maxillofacial area and neck. 
Material and methods. The group of patients was divided into 4 subgroups: the 1st subgroup (40 people) 

comprised patients with the acute purulent odontogenic jaw periostitis, the 2nd subgroup (96 people) included 
patients with the acute purulent odontogenic jaw osteomyelitis complicated by phlegmon of one cellular space, 
the 3rd subgroup (36 people) had patients with the acute purulent odontogenic osteomyelitis of the jaw, compli-
cated with phlegmon of 2-4 cellular spaces, and the 4th subgroup (26 people) included patients with the acute 
purulent odontogenic osteomyelitis of the mandible, complicated with phlegmon of the mouth floor. 

We recorded the duration of hospitalization of patients, the rise in body temperature, the duration of antibi-
otic therapy, heart rate and respiration rate on the day of hospitalization. The state of the purulent wound was 
assessed daily, several terms were fixed: the day of pain ending, the day of face configuration recovery, the day 
of the skin hyperemia ending, the day of exudation ending, the day of granulation tissue growth. 
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Patients had general blood test for laboratory examination. On the basis of their results we made the calcu-
lation of the integral indices of intoxication was carried out with their subsequent interpretation. 

Results and discussion. With the development of infectious and inflammatory process of maxillofacial region 
and neck of odontogenic etiology, the body temperature of patients was 37.8 (37.5-38) °C during the treatment. 
Heart rate was equal to 82 (74-90) beats per minute, respiration rate was 17 (17-18) per minute. The assess-
ment of local clinical manifestations revealed the absence of pain in palpation of the inflammatory focus on the  
7-th (6-9) day, the facial configuration was restored on the 8-th (6-10) day, the absence of edema and hypere-
mia in the wound area was stated on the 6-th (4-8) day, purulent exudation was stopped on the 6th (4-8) day, 
the growth of granulations was stated on the 7-th (5-9) day. 

The duration of inpatient treatment for patients with the acute purulent odontogenic jaw periostitis was  
6 (4.5-8) days; for patients with the acute odontogenic osteomyelitis of the jaw complicated by phlegmon of one 
cellular space it was 9 (7-11) days; for patients with the acute odontogenic osteomyelitis complicated by phleg-
mon 2-4 cellular spaces it was 10 (8,5-14) days; and for patients with the acute odontogenic osteomyelitis com-
plicated by complicated by phlegmon of the mouth floor it was 13 (12-17) days. 

The nuclear index and index of the ratio of leukocytes and the erythrocyte sedimentation rate statistically 
significantly increased and lymphocytic-granulocyte index decreased with a greater spread of infectious and 
inflammatory process of the maxillofacial area and neck. 

Conclusion. The obtained results of the clinical and laboratory parameters allowed us to evaluate the effec-
tiveness of the newly proposed and improved methods of treatment of infectious and inflammatory diseases of 
the maxillofacial region and neck using the most informative diagnostic tests. 

Keywords: clinical indicators, laboratory blood parameters, infectious process, maxillofacial area. 
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Традиційні знімні пластинкові протези будуть 
лише тоді відповідати всім поставленим вимогам, 
якщо вони виготовлені з обліком всіх анатомо-
фізіологічних особливостей порожнини рота паціє-
нта. Зазвичай виготовити «ідеальний» знімний про-
тез дуже складно, а іноді і неможливо, бо ряд фізі-
ологічних і патологічних процесів, що виникають 
при втраті зубів, приводить до численних змін у 
тканинах ротової порожнини і їхнього рельєфу. 
Тому виникла необхідність використання адгезив-
них матеріалів для підвищення фіксації повних 
знімних протезів з перших днів накладання проте-
зу, що дозволить вирішити проблему достатньої 
фіксації протезу та співвідношення базису з ткани-
нами протезного ложа у процесі адаптації та довго-
тривалого користування. Вивчено зміну площ запа-
лення слизових оболонок протезних лож пацієнтів 
обох груп (у першій - з застосуванням стабілізую-
чого матеріалу «Стомафікс 1» (адгезивний матері-
ал на основі діметіл-карбдецілоксіметілу АМДК), у 
другій – адгезивного матеріалу «Корега» (адгезив-
ний матеріал на основі карбоксипептидази - АМКП) 
на момент виготовлення повних знімних пластин-
кових протезів з акриловими базисами, після кори-
стуванням ними на другий день, через 7 днів, 14 та 
21 днів користування протезами. Для візуалізації 
зон запалення, яке зумовлено підвищеним механі-
чним навантаженням на слизову оболонку протез-
них лож, а також динаміки змін зон запалення ко-
ристувались методикою Лісних Н.И. Критеріями 
оцінки були наступні параметри: відсутність запа-
лення, площа зони запалення не перевищує 1 см2, 
площа зони запалення перевищує 1 см2. Були 
отримані наступні дані: сумарна площа зон запа-
лення слизових оболонок, середня площа запален-
ня слизових оболонок протезних лож (см2) та сере-
дня похибка середньої площі запалення слизових 
оболонок протезних лож (см2) на кожному з етапів 
спостереження в обох групах. При ортопедичному 
лікуванні пацієнтів необхідно враховувати можли-
вість підвищення функціональної ефективності 
повних знімних пластинкових протезів за рахунок 

зменшення площ запалення слизової оболонки 
протезних лож пацієнтів при застосуванні стабілізу-
ючого матеріалу. Корекція акрилових базисів пов-
них знімних пластинкових протезів дозволяє змен-
шити площі запалення слизових оболонок протез-
них лож від первісного у межах (24,4÷1,2)% залеж-
но від застосовуваних матеріалів та терміну корис-
тування протезами. 

Ключові слова: запалення слизової оболонки, 
адгезивний матеріал, повні знімні пластинкові про-
тези, фіксація, стабілізація, беззубі щелепи. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження є фрагментом 
комплексної науково-дослідної програми Харківсь-
кого національного медичного університету МОЗ 
України (чл.-кор. АМН України, проф. В.М. Лісовий, 
завідувач кафедри ортопедичної стоматології 
проф. І.В. Янішен), зокрема НДР кафедри ортопе-
дичної стоматології «Характер, структура та ліку-
вання основних стоматологічних захворювань», № 
держ. реєстрації 0116U004975; 2016-2018 рр. 

Актуальність. Однією з актуальних проблем 
ортопедичної стоматології є підвищення функціона-
льної ефективності знімних протезів і профілактика 
атрофічних змін опорних тканин протезного ложа 
шляхом вдосконалення методів виготовлення про-
тезів. Вирішення цього питання знаходиться в пря-
мій залежності від конкретних клінічних умов. Вира-
жені кісткові виступи, покриті тонкою слизовою обо-
лонкою, наявність зон з великою різницею в ступені 
податливості, гострий альвеолярний гребінь і інші 
анатомо-фізіологічні і топографічні особливості 
беззубих ділянок викликають труднощі при користу-
ванні знімними протезами. При вищезгаданих кліні-
чних умовах ложа, базис протеза повинен бути ди-
ференційованим, тобто відповідний шар адгезивно-
го матеріалу повинен відновлювати амортизаційні 
властивості тонкого слизового шару з малою подат-
ливістю, причому неодмінною умовою є розванта-
ження зон, схильних до атрофічних процесів, і на-
вантаження ділянок, стійких до атрофії [1]. 
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Традиційні знімні пластинкові протези будуть 
лише тоді відповідати всім поставленим вимогам, 
якщо вони виготовлені з урахуванням всіх анатомо-
фізіологічних особливостей порожнини рота паціє-
нта. Зазвичай виготовити «ідеальний» знімний про-
тез дуже складно, а іноді і неможливо, бо ряд фі-
зіологічних і патологічних процесів, що виникають 
при втраті зубів, приводить до численних змін у 
тканинах ротової порожнини і їхнього рельєфу [2].  

Ступінь підвищення функціональної ефектив-
ності повних знімних протезів, поліпшення адапта-
ції пацієнтів до них можна визначити шляхом клі-
нічних диференційних досліджень: ступеня фікса-
ції, стабілізації під час функції жування, рівномірної 
передачі жувального тиску на підлеглі тканини, а 
саме від конструкційних особливостей знімних про-
тезів [3,4]. В клінічній практиці більшість знімних 
протезів виготовляється з жорстким, рідше з дво-
шаровим базисом, що обумовлено простотою виго-
товлення та меншою собівартістю [5]. Але ці конс-
трукції не завжди в змозі забезпечити позитивні 
результати лікування, особливо при несприятли-
вих анатомо-топографічних умовах протезного 
ложа [6]. Тому виникла необхідність використання 
адгезивних матеріалів для підвищення фіксації 
повних знімних протезів з перших днів накладання 
протезу, що дозволить вирішити проблему достат-
ньої фіксації протезу та співвідношення базису з 
тканинами протезного ложа у процесі адаптації та 
довготривалого користування [7]. 

Шляхом дослідження якісних характеристик (на 
базі Центральної заводської лабораторії вітчизня-
ного виробника стоматологічних матеріалів – АТ 
«Стома» та кафедри ортопедичної стоматології 
ХНМУ) був розроблений і впроваджений в вироб-
ництво АТ «Стома» новий адгезивний матеріал 
«Стомафікс 1» (адгезивний матеріал на основі ді-
метіл-карбдецілоксіметілу - АМДК) для фіксації і 
стабілізації повних знімних пластинкових протезів. 
Запропонована адгезивна композиція, яка створе-
на на основі вітчизняних інгредієнтів призначена 
для покращення якості фіксації, поліпшення стабі-
лізації повних знімних пластинкових протезів у по-
рожнині рота та прискорення адаптації до знімних 
протезів є біобезпечною, сприяє попередженню 
алергійних реакцій та знижає процес атрофії в кіст-
ковій тканині альвеолярного відростка [8]. 

Мета дослідження: скорочення періоду адап-
тації пацієнтів до повних знімних протезів та підви-
щення функціональної ефективності повних знім-
них пластинкових протезів за рахунок зменшення 
площ запалення слизової оболонки протезних лож 
пацієнтів при застосуванні адгезивних матеріалів. 

Об’єкт і методи дослідження. Нами вивчено 
зміну площ запалення слизових оболонок протез-

них лож 73 пацієнтів обох груп (у першій n=37 - з 
застосуванням стабілізуючого матеріалу АМДК, у 
другій n=36 – адгезивного матеріалу «Корега» 
(адгезивний матеріал на основі карбоксіпептідази - 
АМКП) на момент виготовлення повних знімних 
пластинкових протезів з акриловими базисами за 
традиційною методикою, після користуванням ни-
ми на другий день, через 7 днів, 14 та 21 днів кори-
стування протезами. Для візуалізації зон запален-
ня, яке зумовлено підвищеним механічним наван-
таженням на слизову оболонку протезних лож, а 
також динаміки змін зон запалення користувались 
методикою Лісних Н.И. [1990]. Дана методика за-
снована на оцінці забарвлених зон запалення сли-
зової оболонки та ділянок їх точних відображень на 
базисі протезу. Для виявлення зон функціонально 
перевантаженої і унаслідок цього запаленої слизо-
вої оболонки протезного ложа, наносили розчин 
Шиллера-Писарева. Ділянки запалення чітко конт-
растувались, набуваючи різне за інтенсивністю 
забарвлення. Топографічне відображення зон пе-
ревантаження на базисі протезу отримували шля-
хом нанесення на його внутрішню поверхню ему-
льсію крохмалю. Метод заснований на використан-
ні хімічної реакції крохмалю з йодом, в результаті 
якої крохмаль забарвлюється в більш чи менш ін-
тенсивний колір. Використовуючи планіметричну 
сітку, визначали площі зон запалення. Критеріями 
оцінки були наступні параметри: відсутність запа-
лення, площа зони запалення не перевищує 1см2, 
площа зони запалення перевищує 1см2. Були отри-
мані наступні дані: сумарна площа зон запалення 
слизових оболонок, середня площа запалення сли-
зових оболонок протезних лож (см2) та середня 
похибка середньої площі запалення слизових обо-
лонок протезних лож (см2) на кожному з етапів спо-
стереження в обох групах.  

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. 

При виконанні клініко–статистичного аналізу 
результатів дослідження, а також для розробки 
стандартизованих оціночних та діагностичних алго-
ритмів використано методи структурно-
функціонального аналізу, поліноміального моделю-
вання та ліцензовані програмні продукти 
(”STATISTICA”, “EXCEL”). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Базуючись на наших дослідженнях найбільша  
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наявність зон запалення спостерігалась в обох 
групах, коли пацієнти не використовували адгезив-
ні матеріали.  

З 1 доби використання адгезивних матеріалів 
спостерігалося підвищення кількості пацієнтів з 
відсутньою наявністю зон запалення. Враховуючи 
фази адаптації за Курляндським, то можна спосте-
рігати зменшення, а також і відсутність, кількості 
пацієнтів з наявністю зон запалення в залежності 
від строків використання протезів, а саме днів:  
1 доба – взагалі відсутні зони запалення – 18 паці-
єнтів, ≤ 1 см2 – 16 пацієнтів, > 1 см2 – 3 пацієнта, і 
якщо брати до уваги 21 добу, то спостерігається 
відсутня наявність зон запалення – 30 пацієнтів,  
≤ 1 см2 – 7 пацієнтів, > 1 см2 - немає. 

З’ясовано, що сумарна площа зон запалення 
слизових оболонок протезних лож пацієнтів двох 
клінічних груп була максимальною при користуван-
ні повними знімними пластинковими протезами з 
акриловими базисами, на другий день вона знизи-
лась та склала у пацієнтів першої та другої груп 
відповідно 24,4% та 25,6% від первісної; через  
7 діб спостережень – відповідно 1,82% та 6,5%; 
через 14 діб – 1,2% та 1,6%; через 21 діб сумарна 
площа зон запалення слизових оболонок протез-
них лож пацієнтів двох клінічних груп незначно під-
вищилась та склала відповідно 4,3% та 7,2% від 
первісної (рисунок). Крім того, у всіх періодах на 
тлі зменшення кількості пацієнтів з наявністю зон 
запалення слизової оболонки протезних лож, спо-
стерігалося зменшення кількості пацієнтів з площа-
ми зон запалення слизових оболонок протезних 
лож > 1см2. 

Оцінка площ зон запалення слизових оболонок 
протезних лож пацієнтів першої клінічної групи 

(таблиця) показала, що в середньому на другий 
день після використання стабілізуючого матеріалу 
спостерігається значне (t=3,6; р<0,050) зменшення 
площ запалення у порівнянні з користуванням про-
тезом без застосування стабілізуючого матеріалу: 
від (1,10±0,13)см2 до (0,52±0,09)см2. Через 7 діб 
після завершення ортопедичного лікування серед-
ня площа зон запалення зменшилась (t=3,6; 
р<0,050) та склала (0,19±0,04)см2. Через 14 діб цей 
показник склав (0,16±0,05)см2. Через 21 добу сере-
дня площа зон запалення дещо (p>0,05) підвищи-
лась та склала (0,25±0,05)см2, що свідчить на ко-
ристь можливого підвищення бактеріальної забру-
дненості конструкцій та потребує застосування 
заходів по знезаражуванню протезів. 

При оцінці площ зон запалення слизової обо-
лонки протезних лож пацієнтів другої клінічної гру-
пи (таблиця) спостерігається аналогічна закономі-
рність змін середньої площі зон запалення у визна-
чених періодах. У термін 7 діб середня площа зон 
запалення слизових оболонок протезних лож паці-
єнтів першої клінічної групи була достовірно 
(р<0,05) менша, ніж пацієнтів другої клінічної групи. 

Рис. Динаміка змін (%) площ запалення слизових 
оболонок протезних лож в залежності від адгезивного 
матеріалу та терміну спостереження (1 – на другий 

день; 2 –7 діб; 3 – 14 діб; 4 – 21 діб) 

 

Таблиця – Динаміка змін площ зон запалення слизової оболонки протезного ложа під впливом застосування 
адгезивних матеріалів у двох клінічних групах 

Наявність та площа 
зон запалення 

Назва стабілізуючого матеріалу 

АМДК (n=37) АМКП (n=36) 

Б. Крему 1 діб 7 діб 14 діб 21 діб Б. Крему 1 діб 7 діб 14 діб 21 діб 

відсутня – 18 33 34 30 – 19 18 36 26 

≤ 1 см2 18 16 4 3 7 19 13 8 3 10 

> 1 см2 19 3 – – – 17 4 – – – 

Всього 

пацієнти з зонами 
запалення 37 19 4 3 7 36 17 8 3 10 

S см2 40,6 9,9 0,74 0,49 1,74 39,9 10,2 2,62 0,62 2,86 

% від первісного – 24,4 1,82 1,2 4,3 – 25,6 6,5 1,6 7,2 

М 1,10 0,52 0,2 а 0,16 0,25 1,11 0,60 0,33 0,21 0,29 

±m 0,13 0,09 0,04 0,05 0,05 0,13 0,11 0,05 0,03 0,05 

Примітки: n – кількість пацієнтів; М – середня площа запалення слизової оболонки протезного ложа (см2); m – 
середня похибка площі запалення слизової оболонки протезного ложа (см2); а – середня площа зон запалення при 
застосуванні матеріалу АМДК, достовірно менша (р<0,050) ніж при застосуванні матеріалу АМКП в тотожний 
термін спостереження. 
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Доведено, що знімні протези викликають пато-
логічні зміни структурних елементів епітелію проте-
зного ложа, що веде до зниження бар’єрної функції 
епітелію слизової оболонки [9]. У 64% пацієнтів під 
базисами протезів розвиваються захворювання 
слизової оболонки травматичної етіології [10]. Крім 
того, у процесі ортопедичного лікування знімними 
пластинковими протезами площа протезного ложа 
зменшується. Величина зміни площі протезного 
ложа залежить від терміну користування знімними 
конструкціями: на верхній щелепі через 1 рік вона 
зменшується на 1,5%, на нижній щелепі – на 3,4% 
від первинної величини, через 3 роки - відповідно 
на 6,7% та 10,3% [11]. 

Висновок. При ортопедичному лікуванні пацієн-
тів необхідно враховувати можливість підвищення 
функціональної ефективності повних знімних плас-
тинкових протезів за рахунок зменшення площ за-
палення слизової оболонки протезних лож пацієнтів 
при застосуванні стабілізуючого матеріалу. Корекція 
акрилових базисів повних знімних пластинкових 
протезів дозволяє зменшити площі запалення сли-

зових оболонок протезних лож від первісного у ме-
жах (24,4÷1,2)% залежно від застосовуваних матері-
алів та терміну користування протезами. При вико-
ристанні стабілізуючого матеріалу АМДК для стабі-
лізації, можливо досягти достовірно (р<0,050) мен-
шої площі зон запалення слизових оболонок проте-
зних лож у перший тиждень користування протеза-
ми, ніж при використанні стабілізуючого матеріалу 
АМКП. У термін 21 діб клінічної експлуатації проте-
зів спостерігається зростання площі зон запалення 
слизових оболонок протезних лож, що потребує 
застосування заходів по знезаражуванню протезів. 

Перспективи подальших досліджень. Для 
покращення фіксації та стабілізації знімних проте-
зів доцільно рекомендувати використання адгезив-
них матеріалів, що зменшують больові відчуття у 
термін адаптації, скорочують період адаптації, а 
також показані у випадках стоншення слизової обо-
лонки, атрофії, вузьких та тонких альвеолярних 
відростків, після оперативних втручань у межах 
зубного ряду, рекомендовані пацієнтам, які вперше 
звернулися до ортопедичного відділення. 
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УДК 616.314-089.23-002-76-036.8 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗОН ВОСПАЛЕНИЯ НА ЭТАПАХ  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 
Мовчан О. В. 
Резюме. Традиционные съемные пластиночные протезы будут только тогда отвечать всем предъяв-

ляемым требованиям, если они изготовлены с учетом всех анатомо-физиологических особенностей по-
лости рта пациента. Обычно изготовить «идеальный» съемный протез очень сложно, а иногда и невоз-
можно, потому что ряд физиологических и патологических процессов, возникающих при потере зубов, 
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приводит к многочисленным изменениям в тканях ротовой полости и их рельефе. Поэтому возникла не-
обходимость использования адгезивных материалов для повышения фиксации полных съемных проте-
зов с первых дней наложения протеза, что позволит решить проблему достаточной фиксации протеза и 
соотношение базиса с тканями протезного ложа в процессе адаптации и длительного пользования. Изу-
чено изменение площадей воспаления слизистых оболочек протезных лож пациентов обеих групп (в пер-
вой - с применением стабилизирующего материала «Стомафикс 1» (адгезивный материал на основе 
диметил-карбдецилоксиметила АМДК)), во второй - адгезивного материала «Корега» (адгезивный мате-
риал на основе карбоксипептидазы - АМКП)) на момент изготовления полных съемных пластиночных 
протезов с акриловыми базисами, после использования их на второй день, через 7 дней, 14 и 21 дней 
пользования протезами. Для визуализации зон воспаления, обусловленном повышением механической 
нагрузки на слизистую оболочку протезных лож, а также динамики изменений зон воспаления пользова-
лись методикой Лесных Н.И. Критериями оценки были следующие параметры: отсутствие воспаления, 
площадь зоны воспаления не превышает 1см2, площадь зоны воспаления превышает 1см2. Были полу-
чены следующие данные: суммарная площадь зон воспаления слизистых оболочек, средняя площадь 
воспаления слизистых оболочек протезных лож (см2) и средняя ошибка средней площади воспаления 
слизистых оболочек протезных лож (см2) на каждом из этапов наблюдения в обеих группах. При ортопе-
дическом лечении пациентов необходимо учитывать возможность повышения функциональной эффек-
тивности полных съемных пластиночных протезов за счет уменьшения площадей воспаления слизистой 
оболочки протезных лож пациентов при применении стабилизирующего материала. Коррекция акрило-
вых базисов полных съемных пластиночных протезов позволяет уменьшить площади воспаление слизи-
стых оболочек протезных лож от первоначального в пределах (24,4÷1,2)% в зависимости от применяе-
мых материалов и срока использования протезами. 

Ключевые слова: воспаление слизистой оболочки, адгезивный материал, полные съемные пласти-
ночные протезы, фиксация, стабилизация, беззубые челюсти. 
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Comparative Assessment of Inflammatory Zones at the Stages  
of Using the Complete Removable Prostheses 
Movchan O. V. 
Abstract. Traditional removable plate dentures will only meet all the requirements if they are made taking 

into account all the anatomical and physiological features of the patient's oral cavity. Usually making the perfect 
demolition prosthesis is very difficult, and sometimes impossible, because a number of physiological and patho-
logical processes that arise in the loss of teeth lead to numerous changes in the tissues of the oral cavity and 
their relief. Therefore, there was a need to use adhesive materials to enhance the fixation of complete remov-
able dentures from the first days of denture overlay, which would solve the problem of sufficient fixation of the 
prosthesis and the ratio of the basis with the tissues of the prosthetic bed in the process of adaptation and long-
term use. 

By studying qualitative characteristics (on the basis of the Central Laboratory of the domestic manufacturer 
of stomatological materials JSC "Stoma" and the Department of Orthopedic Dentistry of the KhNMU), a new 
adhesive material "Stomafix 1" was developed and introduced into the production of JSC "Stoma" (adhesive 
material on the basis of dimethyl-karbetsiloxemethyl - AMDK) to stabilize complete removable plate prostheses. 
The proposed adhesive composition, created on the basis of domestic ingredients, is designed to improve the 
quality of fixation, improve the stabilization of complete removable plastic dentures in the oral cavity and accel-
erate the adaptation to removable prostheses is bioavailable, helps prevent allergic reactions and reduces the 
process of atrophy in the bone tissue of the alveolar process. 

The purpose of the study was to increase the functional efficiency of complete removable plate prostheses 
by reducing the area of inflammation of the mucous membrane of the prosthetic beds of patients with the appli-
cation of adhesive material. 

Material and methods. We studied the change in the areas of inflammation of the mucous membranes of 
the prosthetic lobes of patients in both groups (in the 1st one it was with the use of stabilizing material AMDK, in 
the 2nd we used the adhesive material "Korega" (adhesive material on the basis of carboxypeptidase AMKP) at 
the time of manufacturing the complete removable plate prostheses with acrylic bases, after using them on the 
2nd day, after 7 days, 14 and 21 days of using dentures. For the visualization of the inflammation zones due to 
the increased mechanical load on the mucous membrane of the prosthetic beds, as well as the dynamics of 
changes in the inflammation zones, we used the method of Lisnoy N. I.  
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Results and discussion. The criteria for evaluation were the following parameters: no ignition, the area of the 
inflammation zone did not exceed 1 cm2, the area of the inflammation zone was more than 1 cm2. The following 
data were obtained: the total area of inflammation zones of the mucous membranes, the average area of inflam-
mation of the mucous membranes of the prosthetic beds (cm2) and the mean error of the average area of in-
flammation of the mucous membranes of the prosthetic beds (cm2) at each of the observation stages in both 
groups. Estimation of the mucous membranes inflammation areas of the prosthetic plate in patients of the first 
clinical group showed that on the average on the second day after using stabilizing material, there is a signifi-
cant (t=3.6; p<0.050) reduction of inflammation areas compared with using prosthesis without application of sta-
bilizing material: from (1.10±0.13) cm2 to (0.52±0.09)cm2. 7 days after the completion of orthopedic treatment, 
the average area of inflammation zones decreased (t=3.6, p<0.050) and amounted to (0.19±0.04) cm2. After 14 
days, this figure was (0.16±0.05) cm2. After 21 days, the average area of the inflammation zones was slightly 
(>0.05) increased and amounted to (0.25±0.05) cm2. The results indicate the potential increase in the bacterial 
contamination of the structures and require the use of measures to decontaminate the prosthetics.  

Conclusion. When orthopedic treatment of patients it is necessary to take into account the possibility of in-
creasing the functional efficiency of complete removable plate prostheses by reducing the areas of inflammation 
of the mucous membrane of prosthetic lobes of patients with the use of stabilizing material. Correction of acrylic 
bases of complete removable plate dentures reduces the area of inflammation of the mucous membranes of the 
prosthetic lids from the initial within (24.4÷1.2) %, depending on the materials used and the period of using den-
tures. When using AMDK stabilizing agent for stabilization, it is possible to achieve a significant (p<0.050) re-
duction in the area of inflammation of mucous membranes of prosthetic beds in the first week of use of prosthet-
ics than with the use of stabilizing AMKP material. During the 21 days of clinical use of dentures, an increase in 
the area of inflammation zones of mucous membranes of prosthetic lids was observed which requires the use of 
decontamination measures. 

Keywords: inflammation zone, mucous membrane, adhesive material, complete removable plastic prosthe-
ses, fixation, stabilization, edentulous jaws. 
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Вагомий негативний вплив на праце- та боє-
здатність військовослужбовців несе несвоєчасне 
профілактичне стоматологічне обстеження, що 
призводить до зростання рівня основних стомато-
логічних захворювань.  

Провести стоматологічне обстеження військо-
вослужбовців Чернівецького прикордонного загону 
на предмет рівня потреби у стоматологічній допо-
мозі.  

Дослідження проведені на базі в/ч 2195 Черні-
вецького прикордонного загону. Піддано обстежен-
ню 113 військовослужбовців (30 строковиків та 83 
контрактників), які розподілені по віковим групам. 
Інтенсивність карієсу зубів оцінювали за індексом 
КПВ. Індекс гігієни визначали за рекомендацією 
Ю. А. Федорова і В. В. Володкіної, зміни в тканинах 
пародонта на основі проведення проби Шиллера-
Писарєва, та індексу КПІ. Оцінку структури уражен-
ня карієсом зубів проводили за методикою 
А. В. Алімського.  

Встановлена висока поширеність карієсу зубів 
(100% у строковиків та 93,41% у контрактників). У 
строковиків 32,83% уражень зубів потребували 
лікування карієсу, 16,41% – його ускладнень, 
17,91% – видалення. Кількість вже запломбованих 
зубів в середньому становила 22,38%, а видалених 
10,44%. У військовослужбовців контрактної форми 
служби 23,10% було зубів з карієсом, 39,29% – 
пломбованих, 16,78% – видалених. У 76,66% стро-
ковиків був виявлених над- і під’ясенний зубний 
камінь, 10% скаржились на кровоточивість ясен, у 
23,33% виявлено гінгівіт та у 13,33% – пародонтит. 
У 32,76% контрактників виявлено пародонтит і 
34,76% – гінгівіт. Також встановлено, що потребу-
вали санації 55,37% зубів, а 23,10% – заміщення 
ортопедичними конструкціями. Виявлена тенденція 
до розширення показань для заміщення вже дефе-
ктів коронкової частини зуби з використанням не 
тільки поодиноких коронок, а і куксово-кореневих 
вкладок. 

Ключові слова: військовослужбовці, рівень 
санації, поширеність карієсу, потреба в стоматоло-
гічній допомозі. 

 
Актуальність. Останнім часом у всьому світі і 

в Україні зокрема через незадовільну екологію, 
незбалансоване харчування, відсутність або недо-
статнє знання правильних навичок догляду за зу-
бами, спостерігається чітка тенденція до зростання 
основних стоматологічних захворювань [1, 2, 3, 17, 
18]. Особливе занепокоєння викликає висока по-
ширеність та інтенсивність основних стоматологіч-
них захворювань в різних декретованих групах на-
селення [13], до яких відносяться і військовослуж-
бовці [4, 11].  

Захворювання зубів і ротової порожнини мо-
жуть мати негативний вплив на праце - та боєздат-
ність військовослужбовців, освоєння ними військо-
вої спеціальності [16], погіршувати перебіг сомати-
чної патології або провокувати її розвиток. Отже, 
санація ротової порожнини повинна бути постій-
ною, обов'язковою і проводитися у плановому по-
рядку [7, 14]. При проведенні анкетування військо-
вослужбовців Чернівецького прикордонного загону 
було з’ясовано, що на питання «Чи отримували Ви 
стоматологічну допомогу на призовному пункті?», 
із 30-ти респондентів лише 7 відповіли «так» [10]. В 
дослідженнях А. А. Слівкіна, який обстежував вій-
ськовослужбовців з числа молодого поповнення, 
встановлено, що поширеність карієсу зубів була 
97,34%, інтенсивність карієсу зубів – 7,72 ± 0,16, 
поширеність ознак захворювань тканин пародон-
та – 86,53%, а потреба в зубному протезуванні - 
35,63% [15].  

Дані щодо рівня захворюваності за звернення-
ми та результатів стоматологічних обстежень до-
зволяють визначити справжню потребу в різних 
видах стоматологічної допомоги і розробити захо-
ди щодо вдосконалення організації надання стома-
тологічної допомоги [5, 6, 8, 9, 12]. 
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Мета дослідження. Провести стоматологічне 
обстеження військовослужбовців Чернівецького 
прикордонного загону для встановлення характеру 
стоматологічних захворювань, оцінки санації рото-
вої порожнини і виявлення рівня потреби у стома-
тологічній допомозі. 

Матеріали і методи дослідження. Обстеженню 
піддано 113 військовослужбовців Чернівецького при-
кордонного загону. Серед них було 30 військовослу-
жбовців строковиків та 83 контрактників. Вік військо-
вослужбовців строкової служби в середньому стано-
вив 21,9±1,9 років, контрактної служби - 29,9±3,4 
років. Серед обстежених було 91 (80,53%) чоловічої 
та 22 (19,46%) жіночої статі. При обстеженні з'ясову-
вали характер стоматологічної захворюваності, рі-
вень санації, стан гігієни ротової порожнини та пот-
ребу в різному виді стоматологічної допомоги.  

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. 

Дослідження проводили в умовах стоматоло-
гічного кабінету в/ч 2195 Чернівецького прикордон-
ного загону із використанням стоматологічного 
дзеркала, зонда і пінцета, а для оцінки стану тка-
нин пародонта – градуйованого ґудзикового зонда. 
Інтенсивність карієсу зубів оцінювали за індексом 
КПВ. Розповсюдженість карієсу і потребу військо-
вослужбовців в санації ротової порожнини виража-
ли у відсотках. Індекс гігієни визначали за рекомен-
дацією Ю. А. Федорова і В. В. Володкіної (1971). 
Зміни в тканинах пародонта оцінювали на основі 
проведення проби Шиллера-Писарєва,) та індексу 
КПІ (1988). Потребу військовослужбовців в стома-
тологічній допомозі визначали за кількістю осіб, які 
потребували терапевтичної, хірургічної та ортопе-
дичної (ортодонтичної ) допомоги.  

Оцінка структури ураження карієсом зубів здійс-
нювалася за методикою А. В. Алімського (1983 р.). 
Особливу увагу при цьому приділяли аналізу таких 
показників: як видаленні зуби (елемент «В»), зуби які 
підлягали видаленню (елемент «Х»), в сумі ці показ-
ники складали втрачені зуби і за ними оцінювали 
потребу в ортопедичній стоматологічній допомозі. 

Для обробки отриманих результатів досліджен-
ня використовували методи варіаційної статистики 
із застосуванням програмного редактора Microsoft 
Office Excel 2013.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
На основі стоматологічних оглядів військовослуж-

бовців встановлено, що карієс зубів та його ускла-
днення є найбільш розповсюдженими стоматологі-
чними захворюваннями, що підтверджують дані [4, 
11, 13, 15]. Але, показник розповсюдженості каріє-
су мав суттєві відмінності серед груп військовос-
лужбовців і складав 100% у строковиків і 93,41% у 
контрактників. Висока захворюваність карієсу влас-
тива як рівню розповсюдженості так і його індексу 
КПВ, дані яких наведені в таблиці 1. 

Нами встановлено, що факторами високої по-
ширеності карієсу зубів та рівня КПВ серед строко-
виків було: проживання в екологічно несприятли-
вих районах, незадовільний матеріальний стан, 
недостатній рівень гігієнічного виховання, а в де-
яких випадках відсутність адекватної стоматологіч-
ної допомоги населенню. Індекс КПВ в середньому 
на одного обстеженого у строковиків мав високий 
рівень і складав 4,61±0,22.  

У військовослужбовців контрактної форми слу-
жби був відмічений хвилеподібний характер як роз-
повсюдженості карієсу, так і індексу КПВ. Рівень 
розповсюдженості карієсу у всіх чотирьох вікових 
групах в середньому складав 93,41%. Найвищий 
його рівень спостерігався в групі 35 років і старше. 
Високий рівень розповсюдженості серед військово-
службовців за контрактом можна пояснити через 
несвоєчасне та недостатнє поглиблене медичне 
обстеження, що призводило до розвитку усклад-
нень, передчасної втрати зубів та погіршення зага-
льного стану здоров’я. Індекс КПВ також мав від-
мінності. Так, у вікових групах 19–24 та 35 і старше 
він був на середньому рівні відповідно 3,79±0,44 та 
2,83±0,32, та низький – у групах 25-30 та 30-35 від-
повідно 2,67±0,12 та 1,82±0,16.  

Для оцінки показників потреби військовослуж-
бовців в різних видах амбулаторної стоматологіч-
ної допомоги був проведений аналіз структури ін-
дексів КПВ (табл. 2).  

Таблиця 1 – Показники ураженості карієсом зубів у 
військовослужбовців Чернівецького прикордонного 
загону 

Вік 
Кількість 
оглянутих, 

N 

Розповсю-
дженість 
карієсу, % 

Індекс КПВ 
(в середньому на 
1 обстеженого) 

Контрактна форма служби 

19-24 13 84,61 3,79±0,44 

25-30 34 97,05 2,67±0,12 

30-35 25 92,00 1,82±0,16 

35 і < 11 100,00 2,83±0,32 

Всього 83 93,41 2,77±0,81 

Строкова форма служби 

18-25 30 100 4,61±0,22 
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В середньому на всіх обстежуваних 32,83% із 
числа виявлених уражень зубів (елемент «К») пот-
ребували лікування (переважно поверхневого і 
середнього карієсу). Питома вага ускладнень каріє-
су зубів, які підлягали лікуванню (елемент «Р») в 
середньому в структурі КПВ на всіх обстежених 
становила 16,41%, ускладнення карієсу зубів, які 
не підлягали консервативному лікуванню (елемент 
«Х») становив 17,91%. Питома вага вже запломбо-
ваних зубів (елемент «П») в середньому становила 
22,38%, а видалених (елемент «В») – 10,44%. 
Одержані дані свідчать про високу потребу військо-
вослужбовців строкової служби у всіх видах стома-
тологічної допомоги, що є наслідком серйозних де-
фектів її надання до призиву на військову службу. 

Згідно таблиці 2, в структурі індексу КПВ війсь-
ковослужбовців контрактної форми служби в се-
редньому було 23,10% зубів з карієсом, 39,29% 
пломбованих та 16,78% видалених. Нами також 
встановлено, що потреба в лікуванні з віком збіль-
шується за рахунок кількості видалених зубів, що в 
середньому складала 16,78% , а в групі 35 і стар-
ше – 24,13%.  

Потреба в ортопедичному лікуванні збільшува-
лась за рахунок не тільки вже видалених зубів і 
зубів, які не підлягали консервативному лікуванню, 
а також за рахунок вже вражених каріозним проце-
сом зубів, коли руйнування коронки зуба, або одні-
єї із стінок було на 1–2 мм вище рівня ясен, або на 
рівні ясен. 

При аналізі гігієнічного стану військовослужбо-
вців нами також були встановлені відмінності в 
обох групах досліджуваних. Серед строковиків у 
76,66% був виявлений над- і під’ясенний зубний 
камінь, 10% скаржились на кровоточивість ясен під 
час чищення зубів і тільки у 13,33% гігієнічний стан 
був на рівні «добре».  

Нами також були встановлені відмінності у но-
зологічних одиницях серед груп військовослужбов-

ців. Так, у 23,33% строковиків виявлено гінгівіт, у 
13,33% – пародонтит (рис. 1). Тобто, кожен другий 
військовослужбовець строкової служби мав потре-
бу у знятті зубних відкладень або в лікуванні захво-
рювань тканин пародонта. Наведені дані свідчать 
про високий рівень потреби військовослужбовців 
строкової служби у пародонтологічній стоматоло-
гічній допомозі. 

У військовослужбовців контрактної форми слу-
жби в середньому у 32,76% обстежених було вияв-
лено пародонтит, і у 34,76% – гінгівіт. При цьому 
найгірші показники були у вікових групах 19–24,  
30–35 та 35 і старше. Отже, причиною розвитку 
захворювань тканин пародонта можна вважати 
наявність зубної бляшки та над- і під’ясенного зуб-
ного каменю (рис. 2).  

У військовослужбовців за контрактом в серед-
ньому по всім віковим групам обстежуваних у  
74,85% була наявність над- і під’ясенного зубного 
каменю, у 14,45% стан гігієни ротової порожнини 
був на рівні «добре», а 12,04% скаржилися на кро-
воточивість ясен при чищенні зубів. При характе-
ристиці над’ясенного і під’ясенного зубного каменю 
найгірший стан був виявлений у групах 35 і стар-
ше – 81,81%, 19–24 – 76,92% та 30–35 років – 
76,00%.  

Отже, аналіз стану гігієни ротової порожнини, 
як серед військовослужбовців строкової служби, 

Таблиця 2 – Динаміка структури складових елементів 
індексів КПВ військовослужбовців Чернівецького при-
кордонного загону (в % до величин КПВ) 

Вік К Р Х П В КПВ 

Контрактна форма служби 

19-24 37,77 24,44 8,88 22,22 6,66 100,0 

25-30 17,30 17,30 3,84 44,23 17,30 100,0 

30-35 16,66 19,04 2,38 42,85 19,04 100,0 

35 і < 20,68 6,89 0 48,27 24,13 100,0 

В середньому 
стандарт.  
показник 

23,10 16,91 13,31 39,39 16,78 100,0 

Строкова форма служби 

18-25 32,83 16,41 17,91 22,38 10,44 100,0 

 

Рис. 1. Показники захворюваності тканин пародонта у 
військовослужбовців строкової форми служби 

Рис. 2. Показники захворюваності тканин пародонта у 
військовослужбовців контрактної форми служби 
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так і за контрактом, показав, що рівень гігієни  
відповідав як «задовільний» і «незадовільний», і 
тільки у деяких категоріях військовослужбовців 
11,50% він відповідав «добре». Це свідчить про 
недостатню санітарно-просвітницьку роботу.  

Нами встановлено, що рівень охоплення про-
філактичними оглядами при обов’язковому обсте-
женні військовослужбовців був приблизно 50%. Це 
відобразилось на об’єктивній картині захворювано-
сті за звертанням. При чому, рівень потреби в са-
нації ротової порожнини залежно від індексу КПВ 
досягав 55,37% зубів, а в протезуванні до 23,10%. 
Тим самим підкреслюючи теорію високої розповсю-
дженості та інтенсивності стоматологічної захворю-
ваності.  

Аналізуючи вище наведену захворюваність 
карієсу та його ускладнень і захворювань тканин 
пародонта, які згідно індексу КПВ потребують ліку-
вання, нами виявлена тенденція до розширення 
показань для заміщення вже дефектів коронкової 
частини зуби з використанням не тільки поодино-
ких коронок, а і куксово-кореневих вкладок. 

Висновки 
1. Обстеження військовослужбовців на предмет 

стоматологічної захворюваності виявило, що 
поширеність карієсу у строковиків становила 
100%, а у контрактників – 93,41%.  

2. При оцінці показників потреби військовослужбов-
ців в різних видах амбулаторної стоматологічної 
допомоги за аналізом структури індексів КПВ 
було встановлено наступне. Серед строковиків 
32,83% виявлених уражень зубів потребували 
лікування карієсу, 16,41% – його ускладнень, 
17,91% – видаленню. Питома вага вже заплом-
бованих зубів в середньому становила 22,38%, а 
видалених 10,44%. Серед військовослужбовців 
контрактної форми служби 23,10% було зубів з 
карієсом, 39,29% – пломбованих, 16,78% – вида-

лених. Також встановлена тенденція, що потре-
ба в лікуванні з віком збільшується за рахунок 
кількості видалених зубів. 

3. При обстеженні військовослужбовців на предмет 
захворювань тканин пародонта було встановле-
но, що серед строковиків у 23,33% виявлено 
гінгівіт, у 13,33% – пародонтит. У військовослуж-
бовців контрактної форми служби в середньому 
у 32,76% обстежених було виявлено пародонтит 
і 34,76% – гінгівіт. При цьому найгірші показники 
були у вікових групах 19–24, 30–35 та 35 і старше.  

4. Аналіз стану гігієни ротової порожнини як серед 
військовослужбовців строкової служби так і за 
контрактом показав, що рівень гігієни відповідав 
як «задовільний» і «незадовільний», і тільки у 
деяких категоріях військовослужбовців 11,50% 
він відповідав «добре». Це свідчить про недоста-
тню санітарно-просвітницьку роботу.  

5. Аналізуючи вище наведену захворюваність карі-
єсу та його ускладнень і захворювань тканин 
пародонта нами встановлено, що санації потре-
бували 55,37% зубів, а 23,10% в заміщенні орто-
педичними конструкціями, де перевагою були 
покази до заміщення коронкової частини із за-
стосуванням куксово-кореневих вкладок.  
Перспективи подальших досліджень. Плану-

ється проведення стоматологічного обстеження 
військовослужбовців на предмет виявлення структу-
ри стоматологічних захворювань, рівня гігієни рото-
вої порожнини та рівня надання попередньої стома-
тологічної допомоги, її повноти та оцінки якості. 

 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що не 

мають конфлікту інтересів, який може сприйматися 
таким, що може завдати шкоди неупередженості 
статті. 

Джерела фінансування. Ця стаття не отрима-
ла фінансової підтримки від державної, громадсь-
кої або комерційної організації. 
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УДК 616.31-07-08-057.36 (477.85) 
ХАРАКТЕРИСТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЧЕРНОВИЦКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА  
Науменко К. Е., Беликов А. Б. 
Резюме. Установлено, что негативное влияние на трудо- и боеспособность военнослужащих имеет 

несвоевременное профилактическое стоматологическое обследование, которое приводит к росту уровня 
основных стоматологических заболеваний.  

Цель работы – провести стоматологическое обследование военнослужащих Черновицкого погранич-
ного отряда на предмет уровня нуждаемости в стоматологической помощи.  

Материалы и методы. Исследования проведены на базе в/ч 2195 Черновицкого пограничного отря-
да. В обследовании участвовало 113 военнослужащих (30 срочников и 83 контрактников), которые рас-
пределены по возрастным группам. Интенсивность кариеса зубов оценивали по индексу КПУ. Индекс 
гигиены определяли по рекомендации Ю. А. Федорова и В. В. Володкиной, изменения в тканях пародон-
та на основе проведения пробы Шиллера-Писарева и индекса КПИ. Оценку структуры поражения карие-
сом зубов проводили по методике А. В. Алимского.  

Установлена высокая распространенность кариеса зубов (100% у срочников и 93,41% у контрактни-
ков). У срочников 32,83% поражений зубов нуждались в лечении кариеса, 16,41% – его осложнений, 
17,91% – удалении. Количество уже запломбированных зубов в среднем составляла 22,38%, а удален-
ных 10,44%. У военнослужащих контрактной формы службы 23,10% было зубов с кариесом, 39,29% – 
пломбированных, 16,78% – удаленных. У 76,66% срочников был выявлен над- и поддесневой зубной 
камень, 10% предъявляли жалобы на кровоточивость десен, у 23,33% выявлены признаки гингивита и у 
13,33% – пародонтита. У 32,76% контрактников выявлены признаки пародонтита и 34,76% – гингивита. 
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Также установлено, что нуждалось в санации 55,37% зубов, а 23,10% – замещении ортопедическими 
конструкциями. Выявлена тенденция к расширению показаний для замещения дефектов коронковой час-
ти зуба с использованием не только отдельных коронок, а и культевых корневых вкладок.  

Ключевые слова: военнослужащие, уровень санации, распространенность кариеса, нуждаемость в 
стоматологической помощи. 

 
UDC 616.31-07-08-057.36 (477.85) 
The Characteristic of the Dental Diseases in the Military Personnel  
of the Chernivtsi Boundary Group  
Naumenko K., Belikov A.  
Abstract. It is well-known that a delayed preventive dental examination, which increases the level of basic 

dental diseases, has a negative impact on the labor and combat capability of servicemen.  
The purpose of the work was to conduct stomatological examination of the military personnel of the Cherniv-

tsi boundary group regarding the level of needs in the stomatological help. 
Material and methods. The investigations were carried out on the basis of military unit m/u 2195 of the 

Chernivtsi boundary group. The survey involved 113 military personnel (30 conscripts and 83 contractors), who 
were divided into age groups. The intensity of dental caries was assessed by the DMF-Index. The hygiene index 
was determined on the recommendation of Yu. A. Fedorova and V. V. Volodkina, changes in periodontal tissues 
based on the Schiller-Pisarev test and the CPI index. Evaluation of the structure of tooth decay was carried out 
according to the method of A. V. Alimskii. 

Results and discussion. The examination showed a high prevalence of dental caries (100% in conscripts 
and 93.41% in contractors). In the case of conscripts, 32.83% of the tooth lesions needed caries treatment, 
16.41% had complications, and 17.91% had removal. The number of already sealed teeth averaged 22.38%, 
and the removed was 10.44%. The contractors had 23.10% teeth with caries, 39.29% of sealed teeth, and 
16.78% of removed teeth. 76.66% of the conscripts had supra- and subgingival tartar, 10% complained of 
bleeding gums, 23.33% had signs of gingivitis and 13.33% had periodontitis; 32.76% of contractors had signs of 
periodontitis and 34.76% had gingivitis. We also found that 55.37% of the teeth needed rehabilitation, and 
23.10% needed a prosthetic repair.  

Conclusion. The level of need for sanitation of the oral cavity among servicemen of the Chernivtsi border 
detachment, depending on the DMF-Index, reached 55.37% of teeth, and prosthetics was 23.10%. There is also 
a tendency to expand the indications for replacing the defects of the crown part of the tooth using not only indi-
vidual crowns, but also post and core crown.  

Keywords: military personnel, level of sanitation, prevalence of caries, need for stomatological help.  
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В работе на основании сравнения динамики 
биохимических показателей ротовой жидкости па-
циентов с хроническим одонтогенным синуситом 
оценить эффективность стандартного лечения и 
применения в его составе электрорефлексотера-
пии. Наблюдали 40 пациентов в возрасте 18–50 
лет с диагнозом хронический одонтогенный сину-
сит верхнечелюстной пазухи. Группе 1 (20 чело-
век) после операции применяли стандартное лече-
ние. Группе 2 (20 пациентов) в состав лечения 
включали электрорефлексотерапию. Группа 3 – 10 
здоровых лиц. Определение уровня активности 
щелочной фосфатазы, уровня содержания ионов 
кальция (Са2+), уровня содержания ионов фосфо-
ра (P) выполняли в динамике: до операции, на 1, 7 
и 12 сутки после вмешательства. Полученные ре-
зультаты доказали преимущество группы лиц, ко-
торым в составе лечения применяли электрореф-
лексотерапию, и убеждают в ее эффективности. 

Ключевые слова: хронический синусит, рото-
вая жидкость, биохимические показатели, электро-
рефлексотерапия. 

 
Актуальность. На текущий момент известно, 

что от 5% до 15% взрослых и 5% детского населе-
ния имеют ту или иную форму синусита [7, 22]. 
Эпидемиологические исследования, выполненные 
более чем в 30 странах, указывают на увеличение 
заболеваемости синуситом за последние десяти-
летия в 3 раза [19]. Неуклонно отмечается рост 
частоты указанной патологии, увеличивающийся 
на 1,5–2% ежегодно [1, 12]. При этом практически 
одну треть от общего числа синуситов верхнече-
люстной пазухи (ВЧП) представляют его одонто-
генные формы [20]. В тоже время известно, что 
одним из важных аспектов наличия хронического 
одонтогенного синусита ВЧП у пациента является 

активация очагов хронической одонтогенной  
инфекции, с негативным влиянием на уровень эн-
догенной интоксикации организма и возможной 
последующей генерализацией патологического 
процесса [2]. 

В тоже время на сегодня неоднократно доказа-
но то, что электрорефлексотерапия является эф-
фективным лечебно-реабилитационным воздейст-
вием и с успехом используется у пациентов с хи-
рургической патологией челюстно-лицевой облас-
ти в послеоперационном периоде [9, 15], в том 
числе и при инфекционно-воспалительных заболе-
ваниях челюстно-лицевой области и шеи [8, 16]. 

На текущий момент очевиден тот факт, что 
ротовая жидкость (РЖ) представляет собой одну 
из наиболее перспективных биологических сред 
для исследования, объективно отражающих сома-
тический статус здоровья человека [10, 24, 25]. В 
специальной литературе имеется достаточное 
число публикаций, содержащих данные об измене-
ниях биохимических показателей РЖ при одонто-
генных инфекционно-воспалительных процессах 
[6]. При этом до сих пор в доступной отечествен-
ной и зарубежной специальной литературе отсут-
ствуют сведения о возможности коррекции биохи-
мических показателей РЖ пациентов с хрониче-
ским одонтогенным синуситом ВЧП при помощи 
электрорефлексотерапии. Нет информации о ре-
зультатах сравнительной оценки эффективности 
стандартного комплексного лечения лиц, страдаю-
щих хроническим одонтогенным синуситом ВЧП и 
комплексного лечения с использованием чрезкож-
ной электронейростимуляции в кожной проекции 
акупунктурных точек (АТ) на основании данных 
биохимических показателей ротовой жидкости. 

Каждый из перечисленных аргументов, как и 
все они в совокупности подтверждают актуальность 
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предпринятого исследования и обосновывают не-
обходимость его проведения. 

Цель работы – на основании сравнительного 
сопоставления динамики биохимических показате-
лей ротовой жидкости пациентов с хроническим 
одонтогенным синуситом оценить эффективность 
примененного стандартного комплексного лечения 
и использования в составе лечебно-реабили-
тационного комплекса электрорефлексотерапии. 

Объект и методы исследования. В исследо-
вание были включены 50 человек. В том числе 40 
пациентов в возрасте от 18 до 50 лет с верифици-
рованным при помощи конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ) [26] диагнозом хрониче-
ский одонтогенный синусит ВЧП, локализованный 
в области «причинного» корня зуба и прилежащих 
к нему участков дна синуса. 

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. 

Критериями включения пациентов в исследо-
вание были: возраст старше 18 лет; отсутствие в 
анамнезе соматической патологии (в том числе 
системного поражения соединительной ткани ˗ 
больших коллагенозов), травм операций, требую-
щих медицинской реабилитации; отсутствие пато-
логии слюнных желез; отсутствие генерализован-
ного поражения периодонта, заболеваний слизи-
стой оболочки и других факторов полости рта 
(пломб из амальгамы, металлических зубных про-
тезов), способных отразиться на результатах био-
химического исследования ротовой жидкости; ди-
агноз хронический одонтогенный синусит ВЧП с 
ограниченным поражением, локализованным в 
области дна упомянутого синуса, верифицирован-
ный при помощи КЛКТ.  

Указанные лица были распределены по груп-
пам следующим образом. В группу 1 вошли 20 че-
ловек с диагнозом хронический одонтогенный си-
нусит ВЧП, которым после проведения амбулатор-
ного хирургического вмешательства в послеопера-
ционном периоде применяли стандартный курс 
лечебно-реабилитационных мероприятий. Группа 
2 включала 20 пациентов, которым в составе ком-
плексного лечения проводили электрорефлексоте-
рапию (динамической электронейростимуляции 
(ДЭНС)) в кожной проекции АТ в соответствии с 
рационализаторским предложением авторов 

(удостоверение № 2 выданное учреждением обра-
зования «Белорусский государственный медицин-
ский университет» от 08.01.2015 года). 

Для воздействия в соответствии с анатомо-
топографическими ориентирами определили сле-
дующие АТ: 1) широкого спектра действия (P7, P9, 
GI4, GI10, GI11, VB20, IG1, TR1, TR5, VG25);  
2) дистальные точки, локализованные на меридиа-
нах тела человека, которые наружным или внут-
ренним ходом затрагивают заинтересованную об-
ласть – верхнечелюстную пазуху, либо имеют со-
ответствующие показания (С7, IG2, IG3, IG4, IG5, 
IG7, IG8, V7, VB7, VB15); 3) локальные (местные) 
АТ (GI19, GI20, Е1, Е2, Е3, Е7, IG18, TR22). Воз-
действовали на указанные АТ с помощью аппара-
та ДЭНС в режиме воздействия «Терапия» при 
частоте 77 Гц и комфортном для пациента уровне 
мощности [17]. Курс включал 10 процедур, выпол-
няемых ежедневно. Суммарное время воздейст-
вия для первых пяти процедур составляло 20 ми-
нут. Подбор и сочетание акупунктурных точек для 
воздействия следует осуществлять с таким расче-
том, чтобы одна и та же АТ не использовалась в 
течение двух следующих подряд процедур.  

Группу 3 составили 10 практически здоровых 
человек, без каких-либо патологических изменений 
в верхнечелюстном синусе. Данная группа служи-
ла контролем. Все указанные группы были сопос-
тавимы по полу, возрасту, соматическому и стома-
тологическому статусу, а также по типам костной 
ткани верхней челюсти. 

Оперативное вмешательство осуществлялось 
по методике, предложенной авторами [14]. 

Забор ротовой жидкости для выполнения био-
химических исследований осуществляли в утрен-
ние часы суток, натощак, не ранее, чем через  
30 минут после чистки зубов, в стерильные про-
бирки: 1-е исследование до операции (при первич-
ном обращении пациента), 2-е исследование – на 
1 сутки после вмешательства, 3-е исследование – 
на 7 сутки, 4-е исследование через 12 суток после 
операции при завершении амбулаторного лечения. 
Пробы маркировали и сохраняли до обработки в 
морозильнике для хранения крови при температу-
ре –70 С.  

Принимая во внимание то, что развитие хрони-
ческого синусита верхнечелюстной пазухи доста-
точно часто сопровождается деструкцией ее кост-
ных стенок [21], отражающейся на показателях ми-
нерального обмена, были исследованы: уровень 
активности щелочной фосфатазы (ЩФ), уровень 
содержания ионов кальция (Са2+) и уровень содер-
жания ионов фосфора (Р), что соответствует основ-
ным принципам костного ремоделирования и репа-
ративной регенерации костной ткани [11, 23, 27]. 
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Обозначенные биохимические показатели оп-
ределяли при помощи автоматического биохими-
ческого анализатора (Random Access A-25, Spain) 
и стандартного набора реактивов к нему (включая 
реагенты для определения, контроли и калибрато-
ры). Полученные данные выражали в следующих 
единицах: уровень активности ЩФ – в Е/л;  
уровень содержания ионов Са2+ и ионов Р в 
ммоль/л [5]. 

Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с помощью пакета прикладных 
программ «Statistiсa 10.0». При распределении 
признака, отличном от нормального, проводили 
расчет медианы (Ме), нижнго (LQ) и верхнего (UQ) 
квартилей. Анализ статистической значимости раз-
личий показателей сравниваемых групп осуществ-
ляли с применением непараметрических методов: 
критерия Манна–Уитни (U) и критерия Краскела-
Уоллиса (Н). Сопоставление различий зависимых 
наблюдений в динамике проводили с помощью 
критерия Фридмана - хи-квадрат (χ²) и критерия 
Вилкоксона (T). Результат учитывали, как стати-
стически значимый, если вероятность отвергнуть 
нулевую гипотезу об отсутствии различий не пре-
вышала 5% (p<0,05) [3, 18]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Данные биохимических показателей РЖ пациентов 
группы 1 и 2 при 1-ом исследовании демонстриро-
вали более высокие значения в отношении значе-
ний здоровых лиц. Уровень активности ЩФ рото-
вой жидкости групп 1 и 2 составил 10,5 (7,0-12,5) и 
10,5 (8,0-14,0), соответственно, что было досто-
верно выше H=10,19 (p=0,01), z1-3=2,47 (p=0,04) и 
z2-3 =2,97 (p=0,009), соответственно по отношению 
к показателю пациентов группы 3 − 7,5 (6,0-9,0). 
Уровень содержания ионов Са2+ ротовой жидкости 
группы 1 и 2 равнялся 0,67 (0,58-0,73) и 0,65 
(0,59−0,74), соответственно, что выявляло досто-
верно более высокие значения H=9,25 (p=0,01),  
z1-3=2,45 (p=0,04) и z2-3=2,77 (p=0,02), соответст-
венно в отношении данных группы 3 – 0,59 
(0,54−0,64). Уровень содержания ионов P ротовой 
жидкости группы 1 и 2 был 1,82 (1,76-1,90) и 1,79 
(1,75-1,86), соответственно, что достоверно 
H=11,68 (p=0,03), z1-3=3,27 (p=0,003) и z2-3=2,49 
(p=0,04), превышало показатель группы 3 – 1,69 
(1,59-1,78). Данные результаты указывают на при-
сутствие воспалительно-деструктивных изменений 
костной ткани челюстно-лицевой области, что мо-
жет быть объяснено наличием у наблюдаемых лиц 
присутствием воспалительно-деструктивного про-
цесса – одонтогенного хронического синусита и 
подтверждает факт сенсибилизации организма 
пациентов, что согласуется с сообщением 
Д. С. Демьяник, Г. А. Побережник (2013) [4]. 

При 2-ом исследовании, выполненном в тече-
ние 1 суток после операции, отмечается резкий и 
практически синхронный рост всех исследуемых 
показателей. Их значения в группах 1 и 2 состави-
ли для уровня активности ЩФ 23,5 (19,5-27,5) и 25 
(21,5-28), соответственно. При этом достоверных 
различий при сопоставлении результатов показа-
теля в группах при данном исследовании не опре-
делялось U=168,5 (p=0,40). Уровень содержания 
ионов Са2+ в исследуемых группах 1 и 2 был 0,90 
(0,86-0,96) и 0,96 (0,87-1,02), соответственно. Дан-
ные показатели также не выявили достоверных 
различий при сравнении результатов двух групп 
между собой U=141,5 (p=0,12). Уровень содержа-
ния ионов P в ротовой жидкости пациентов указан-
ных групп равнялся 1,99 (1,93-2,07) и 2,04  
(1,97-2,12), соответственно. Данные результаты 
также не обнаруживали достоверных различий при 
сопоставлении между собой U=150,5 (p=0,19). 

В тоже время приведенные результаты группы 
1 обнаруживали достоверные различия по отноше-
нию к данным 1-го исследования по критерию  
Вилкоксона для уровня активности ЩФ T1-2=1,00 
(p=0,00), для уровня содержания ионов Са2+ T1-2 = 
= 1,0 (p=0,0001), для уровня содержания ионов P 
T1-2=0,0 (p=0,00). Показатели группы 2 также пре-
терпевали достоверные изменения относительно 
значений 1-го исследования. При этом критерий 
Вилкоксона составил для уровня активности ЩФ  
T1-2=0,00 (p=0,000), для уровня содержания ионов 
Са2+ T1-2=0,00 (p=0,0001), для уровня содержания 
ионов P T1-2=1,0 (p=0,0001). 

При последующих наблюдениях исследуемые 
биохимические показатели начали постепенно сни-
жаться, обнаруживая положительную динамику. 

Так при 3-ем исследовании (на 7-е сутки) уро-
вень активности ЩФ ротовой жидкости в группе 1 и 
2 был 13,5 (7,5-17,5) и 16,5 (13,5-21,0), соответст-
венно, обнаруживая достоверно более высокие 
значения U=122,5 (p=0,04) в группе 2. Показатель 
содержания ионов Са2+ в РЖ пациентов указанных 
групп составил 0,76 (0,61-0,83) и 0,84 (0,76-0,91), 
соответственно, демонстрируя достоверно более 
высокий результат U=122 (p=0,04) у пациентов 
группы 2. Результаты определения уровня содер-
жания ионов P в ротовой жидкости пациентов 
групп 1 и 2 были 1,87 (1,80-1,92) и 1,90 (1,87-1,98), 
соответственно. В указанный срок наблюдения они 
также выявляли достоверно более высокий 
U=123,5 (p=0,04) показатель лиц, которым приме-
няли электрорефлексотерапию. 

Результаты биохимических показателей РЖ 
при 3-ем исследовании позволили выявить у паци-
ентов группы 1 достоверные различия по отноше-
нию к значениям 1-го исследования по критерию 
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Вилкоксона для уровня активности ЩФ T1-3=15,5 
(p=0,001), для уровня содержания ионов Са2+ T1-3 = 
18,0 (p=0,001), для уровня содержания ионов P  
T1-3=12,5 (p=0,001). Показатели группы 2 также 
демонстрировали достоверные изменения в срав-
нении со значениями 1-го исследования по крите-
рию Вилкоксона для уровня активности ЩФ  
T1-3=1,00 (p=0,000), для уровня содержания ионов 
Са2+ T1-3=1,00 (p=0,0001), для уровня содержания 
ионов P T1-3=0,00 (p=0,0001). 

При 4-ом исследовании (на 12-е сутки) уровень 
активности ЩФ ротовой жидкости в группе 1 и 2 
равнялся 10,5 (8,0-13,5) и 7,5 (6,5-10,5), соответст-
венно, и констатировали достоверно более низкий 
показатель U=119,5 (p=0,03) в группе 2. Показа-
тель содержания ионов Са2+ в РЖ лиц, наблюдав-
шихся в группах 1 и 2 был 0,72 (0,61-0,77) и 0,61 
(0,53-0,69), соответственно, демонстрируя досто-
верно более низкий результат U=121,5 (p=0,03) у 
пациентов группы 2. Результаты определения 
уровня содержания ионов P в ротовой жидкости 
пациентов групп 1 и 2 определили показатели 1,80 
(1,73-1,82) и 1,72 (1,66-1,76), соответственно, и в 
данный срок наблюдения также выявляли досто-
верно более низкий U=97,0 (p=0,001) показатель 
пациентов, относящихся к группе 2. 

Представленная динамика биохимических по-
казателей пациентов группы 1 демонстрирует, что 
после резкого подъема, связанного с ответной по-
слеоперационной реакцией организма на инвазив-
но вмешательство, они начали постепенно сни-
жаться, обнаруживая достоверные различия по 
критерию Фридмана: для уровня активности ЩФ 
χ2=37,0 (р˂0,05), для уровня содержания ионов 
Са2+ 26,7 (р˂0,05), для уровня содержания ионов P 
χ2=53,7 (р˂0,05). Результаты биохимических иссле-
дований РЖ при 4-ом наблюдении позволили уста-
новить у пациентов группы 1 отсутствие достовер-
ных различий по отношению к значениям 1-го ис-
следования по критерию Вилкоксона для уровня 
активности ЩФ T1-4=38,5 (p=0,222), для уровня со-
держания ионов Са2+ T1-4=64,5 (p=0,13). Для уровня 
содержания ионов P в ротовой жидкости пациентов 
данной группы изменения в отношении исходного 
значения были достоверны T1-4=7,5 (p=0,001).  

Полученные результаты биохимических иссле-
дований РЖ в полной мере согласуются с данны-
ми клинических наблюдений [14] и убедительно 
подтверждает то, что даже локальный воспали-
тельный процесс, локализованный в области 
«причинного» корня зуба и прилежащих к нему 
участков дна ВЧП протекает с деструкцией кост-
ных структур последнего [21]. 

Динамика биохимических показателей пациен-
тов группы 2 была схожей с динамикой лиц груп-

пы 1 и характеризовалась следующими достовер-
ными различиями по критерию Фридмана: для 
уровня активности ЩФ χ2=53,2 (р˂0,05), для уров-
ня содержания ионов Са2+ 55,5 (р˂0,05), для уров-
ня содержания ионов P χ2=52,9 (р˂0,05). Однако 
при 4-ом исследовании результаты группы 2 де-
монстрировали достоверные изменения всех трех 
исследованных показателей в сравнении со значе-
ниями 1-го исследования по критерию Вилкоксона: 
для уровня активности ЩФ T1-4=35,5 (p=0,02), для 
уровня содержания ионов Са2+ T1-4=29,0 (p=0,01), 
для уровня содержания ионов P T1-4=1,5 
(p=0,0001). 

Данная динамика биохимических показателей 
ротовой жидкости хорошо согласуется с результа-
тами проведенных ранее биохимических исследо-
ваний указанных показателей сыворотки крови 
экспериментальных животных с моделью хрониче-
ского синусита ВЧП при стандартном лечении и 
при использовании электронейростимуляции в 
кожной проекции акупунктурных точек [13]. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что при за-
вершении амбулаторного лечения (при 4-ом иссле-
довании на 12 сутки наблюдения) результаты паци-
ентов группы 1 сохраняли достоверные различия 
со значениями нормы, что характеризовалось кри-
терием Краскела-Уоллиса: для уровня активности 
ЩФ ˗ H=11,67 (p=0,003), z1-3=3,35 (p=0,003); для 
уровня содержания ионов Са2+ – H=9,0 (p=0,01),  
z1-3=2,90 (p=0,01); для уровня содержания ионов P ˗ 
H=8,8 (p=0,02), z1-3=2,52 (p=0,04). В тоже самое 
время значения групп 2 подобных достоверных 
различий по критерию Краскела-Уоллиса не выяв-
ляли: для уровня активности ЩФ ˗ H=11,67 
(p=0,003), z1-3=1,19 (p=0,70); для уровня содержа-
ния ионов Са2+ – H=9,0 (p=0,01), z1-3=0,82 (p=1,00); 
для уровня содержания ионов P – H=8,8 (p=0,02), 
z1-3=0,15 (p=1,00). Это доказывает, что лица, при-
надлежащие к группе 2 по исследуемым биохими-
ческим показателям РЖ, достигли уровня нормы, 
подтверждает факт их выздоровления и позволяет 
сделать заключение о возможности получения дан-
ного положительного результата за счет примене-
ния электрорефлексотерапии.  

Полученные результаты представляют прин-
ципиально новые данные свидетельствующие, что 
изменения биохимических показателей РЖ, обу-
словленные развитием и течением хронического 
одонтогенного синусита ВЧП, после хирургическо-
го лечения – устранения причины (очага хрониче-
ской одонтогенной инфекции) возможно корректи-
ровать при помощи рефлексотерапевтического 
воздействия. 

Вывод. Представленные результаты срав-
нительной оценки динамики биохимических  
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показателей ротовой жидкости пациентов с хрони-
ческим одонтогенным синуситом доказывают пре-
имущество группы лиц, которым в составе ком-
плексного лечения применяли электрорефлексоте-
рапию и убеждают в эффективности ее использо-
вания у данной категории пациентов.  

Перспективы дальнейших исследований. 
Полученные на основе принципов доказательной 
медицины положительные результаты применения 

электрорефлексотерапии в составе комплексного 
послеоперационного лечения пациентов с хрони-
ческим одонтогенным синуситом позволяют реко-
мендовать данный метод к более широкому вне-
дрению в практическое здравоохранение, что по-
зволит уменьшить число осложнений, сократить 
общие сроки лечения, повысить качество жизни 
пациентов и уровень оказания им специализиро-
ванной медицинской помощи. 
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УДК 616.216.1–002.2:616.31–008.8:577.1:615.821 
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗМІН БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
РОТОВОЇ РІДИНИ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОДОНТОГЕННИМ СИНУСИТОМ  
ПРИ СТАНДАРТНОМУ ЛІКУВАННІ ТА ПРИ ВИКОРИСТАННІ  
ЕЛЕКТРОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
Сурiн А. В., Походенько-Чудакова I. О.  
Резюме. У роботі на підставі порівняння динаміки біохімічних показників ротової рідини пацієнтів з 

хронічним одонтогенним синуситом оцінити ефективність стандартного лікування і застосування в його 
складі електрорефлексотерапії. Спостерігали 40 пацієнтів віком 18-50 років з діагнозом хронічний одонто-
генний синусит верхньощелепної пазухи. В групі 1 (20 осіб) після операції застосовували стандартне ліку-
вання. В групі 2 (20 пацієнтів) до складу лікування включали електрорефлексотерапію. Група 3 
(контрольна) – 10 здорових осіб. Визначення рівня активності лужної фосфатази, рівня вмісту іонів каль-
цію (Са2+), рівня вмісту іонів фосфору (P) виконували в динаміці: до операції, на 1, 7 і 12 добу після втру-
чання. Отримані результати довели перевагу у лікуванні групи осіб, яким у складі терапії застосовували 
електрорефлексотерапію, та переконують у її ефективності. 

Ключові слова: хронічний синусит, ротова рідина, біохімічні показники, електрорефлексотерапія. 
 

UDC 616.216.1–002.2:616.31–008.8:577.1:615.821 
Comparative Assessment of Changes in Biochemical Indices of Oral Liquid  
in Patients with Chronic Odontogeny Sinusitis during the Standard Treatment  
with Electroacupuncture 
Surin A. V., Pohodenko-Chudakova I. O. 
Abstract. From 5% to 15% of adults and 5% of children suffer from sinusitis. One third of this pathology is 

represented by its odontogenic forms. Epidemiological studies in more than 30 countries indicate a 3-fold in-
crease in the incidence of sinusitis over the past decade. There is an increase in the frequency of this pathology 
by 1.5-2% annually.  

Electroacupuncture has been repeatedly proved to have an effective therapeutic and rehabilitation effect 
which is successfully used in patients with surgical pathology of the maxillofacial region in the postoperative 
period including infectious and inflammatory diseases of the maxillofacial region and neck.  

However, in the special literature there is no information about the possibility of correction of biochemical 
parameters of the oral fluid of patients with chronic odontogenic sinusitis of the maxillary sinus with the help of 
electroacupuncture. 

The purpose of the work was to evaluate the effectiveness of the standard treatment and the use of elec-
troacupuncture in its composition on the basis of comparison of the dynamics of biochemical indices in oral fluid 
of patients with chronic odontogenic sinusitis. 

Material and methods. We examined 40 patients aged 18-50 years with a diagnosis of chronic odontogenic 
sinusitis of the maxillary sinus. The diagnosis of chronic odontogenic sinusitis of the maxillary sinus with limited 
lesion was localized in the area of the bottom of the mentioned sinus, and verified by cone-beam computed to-
mography. Group I (20 patients) after surgery had the standard treatment. Group 2 (20 patients) included elec-
troacupuncture in the treatment. The acupuncture points were affected with the help of the DENS device in the 
mode of "Therapy" at a frequency of 77 Hz and a comfortable level of power for the patient. Group 3 consisted 
of 10 healthy individuals.  
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Determination of the activity level of alkaline phosphatase (AP), calcium ions (Ca2+), phosphorus ions (P) 
was performed in dynamics: before the operation, on the 1st, 7-th and 12-th days after the intervention. Bio-
chemical indices were determined with an automatic biochemical analyzer (Random Access A-25, Spain) and a 
standard set of reagents. The obtained data were statistically processed using the "Statistisa 10.0" application 
package. 

Results and discussion. At the end of treatment, the group 1 indices retained significant differences with the 
norm: for AP ˗ H=11.67 (p=0.003), z1-3=3.35 (p=0.003); for Ca2+ ˗ H=9.0 (p=0.01), z1-3=2.90 (p=0.01);  
for P ˗ H=8.8 (p=0.02), z1-3=2.52 (p=0.04). Indicators of the group 2 such significant differences were identified: 
for AP ˗ H=11.67 (p=0.003), z1-3=of 1.19 (p=0.70); for Ca2+ ˗ H=9.0 (p=0.01), z1-3=0.82 (p=1.00); for P ˗ H=8.8 
(p=0.02), z1-3=0.15 (p=1.00). 

Conclusion. The presented results of comparative assessment of the dynamics of biochemical indices of 
oral fluid in patients with chronic odontogenic sinusitis proved the advantage of a group of people who were 
treated with electroacupuncture and convinced the effectiveness of its use in this category of patients.  

Based on the principles of evidence-based medicine, the positive results of electroacupuncture in the com-
plex postoperative treatment of patients with chronic odontogenic sinusitis allow us to recommend this method 
for wider implementation in practical health care which will reduce the number of complications, reduce the over-
all duration of treatment, improve the quality of life of patients and the level of specialized medical care. 

Keywords: chronic sinusitis, oral liquid, biochemical parameters, electroacupuncture. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ  
ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ  
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У статті представлена порівняльна характерис-
тика використання допоміжних матеріалів, а саме 
восків фірми «Лавакс» АТ «СТОМА» (Україна), 
«Церін» ТМ «Spofa Dental» (Чехія), «Txowax» фір-
ми «Шулер Дентал» (Германія) та беззольних пла-
стмас «Модепласт» АТ «СТОМА» (Україна) та «Pi-
Ku-Plast» фірми «Bredent» (Німеччина) при моде-
люванні куксової вкладки протягом клінічних етапів 
у клініці ортопедичної стоматології. Було встанов-
лено, що запропоновані конструкції відповідали 
усім клінічним вимогам, являлися надійною опорою 
для суцільнолитих та металокерамічних коронок та 
мостоподібних протезів. Були перераховані всі 
норми та вимоги, яким повинні відповідати дослі-
джувані матеріали. Проведений порівняльний ана-
ліз використання допоміжних матеріалів на окре-
мих етапах ортопедичного лікування, в результаті 
якого беззольна пластмаса «Модепласт» за своїми 
властивостями не поступається закордонним ана-
логам та прийнята для широкого використання у 
щоденній практиці у клініці ортопедичної стомато-
логії. 

Ключові слова: акрилова беззольна пластма-
са, куксова вкладка, моделювальний матеріал, 
штифтові конструкції, «Модепласт», «Pi-Ku-Plast», 
«Церін», «Лавакс» «Txowax». 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження є фрагментом 
комплексної науково-дослідної програми Харківсь-
кого національного медичного університету МОЗ 
України, кафедри ортопедичної стоматології 
«Характер, структура та лікування основних стома-
тологічних захворювань», № держ. реєстрації 011-
6U004975; 2016-2018 рр., зокрема наукової квалі-
фікаційної роботи автора.  

Актуальність. Широка розповсюдженість пов-
ної або часткової втрати коронкової частини зуба 
внаслідок каріозного процесу, некаріозних уражень 
та травматичних пошкоджень зубів серед населен-

ня України останнім часом має тенденцію до зрос-
тання. Ця проблема добре відображена у великій 
кількості публікацій вітчизняної та закордонної лі-
тератури (В.Ф. Макєєв, 2000; О.В. Павленко, 2001; 
В.А. Лабунець, Т.В Дієва, 2003; М.Д. Король, 2005; 
П.С. Фліс, В.П. Вознюк, 2005; В.Н. Копейкін, 1998; 
М.Д. Грос, Д.Д. Метьюс, 1996; М. Уайз, 2005). 

Численні переваги протезування штифтовими 
конструкціями, до яких можна віднести повне від-
новлення анатомічної форми та функції зуба, попе-
редження зубощелепних деформацій, тощо, дають 
можливість досягти якісних результатів у ортопе-
дичному лікуванні [10]. 

В історичному аспекті відомі численні конструк-
ції штифтових зубів, які пропонуються для віднов-
лення форми частково або повністю зруйнованої 
коронкової частини зуба. Ще на початку 18 століття 
(1728 р.) П. Фошар застосував дану конструкцію 
зубного протезу. Річмонд у 1880 р. запропонував 
конструкцію штифтового зуба з надкореневим ков-
пачком та фарфоровою коронкою, яка може вважа-
тися класичним для цього виду зубних протезів. 
Численні їх модифікації відповідали вимогам та 
технічним можливостям часу (за Катцем, Ільїній-
Маркосян, Цитріним, Шаргородським, Девісом, Ло-
ганом, Ахмедовим, Паршиним, Широкою та інши-
ми) [1, 8]. 

У наш час у клініці ортопедичної стоматології 
протезування за допомогою суцільнолитих куксо-
вих вкладок справедливо вважається одним з 
найефективніших, завдяки певним перевагам, а 
саме: штучна коронка, що покриває куксу зуба, за 
необхідності може підлягати зняттю та заміні на 
іншу ортопедичну конструкцію; провізорна (тим-
часова) або постійна коронка та куксова вкладка у 
випадку зміни клінічної ситуації в ротовій порожни-
ні (видаленні поруч розташованих зубів) може бути 
використана як опорний елемент мостоподібного 
протезу [9]; лікар стоматолог-ортопед має можли-
вість застосування конструкції мостоподібного  
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протезу за наявності непаралельних коренів зубів; 
можливість використання коренів зубів для проте-
зування, що розташовані нижче рівня ясен, а також 
коренів молярів та премолярів; можливість широ-
кого вибору ортопедичних конструкцій коронок зу-
бів з різних матеріалів. 

Велику роль у якісному протезуванні цим ви-
дом конструкцій відіграє правильна поетапність 
лікування [7]. Висока ефективність жувальної функ-
ції з використанням коренів визначається тим, що 
протези, cпираючись на коренi, передають та роз-
поділяють жувальний тиск природним шляхом че-
рез періодонт. Це обумовлює велику різноманіт-
ність штифтових конструкцій зубних протезів. 

Для реалізації даних цілей були розроблені 
беззольні пластмаси для моделювання штифтових 
конструкцій, за допомогою яких стало можливим 
досягати високих якісних показників у протезуванні 
пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів [6]. 

Метою даного дослідження було проведення 
порівняльної характеристики допоміжних матеріа-
лів, а саме воску та беззольних пластмас вітчизня-
ного та закордонного виробництва, які використо-
вуються при моделюванні куксової вкладки протя-
гом клінічних етапів у клініці ортопедичної стомато-
логії. 

Матеріал та методи дослідження. Протягом 5 
місяців нами було обстежено та проліковано 96 
пацієнтів. У роботі були застосовані різні види не-
знімних конструкцій з литими куксовими вкладками 
у кількості 127 конструкцій, змодельованими пря-
мим методом за допомогою беззольних пластмас 
«Модепласт» (Україна) у кількості 34 конструкцій, 
та «Pi-Ku-Plast» (Німеччина) у кількості 32 констру-
кцій, та з груп моделювального воску, а сам 
«Лавакс» (Україна) – 21 конструкція, «Церін» 
(Чехія) – 20 конструкцій, «Txowax» (Німеччина) – 
20 конструкцій. 

Ступінь достовірності різниці двох величин ви-
значали з використанням одностороннього крите-
рію Стьюдента. При аналізі результатів досліджен-
ня використовувалися ліцензовані програмні проду-
кти ("STATISTICA", "EXCEL" з додатковим набором 
програм) на ПЕОМ, що дозволило забезпечити не-
обхідну стандартизацію процесу і процедури кліні-
ко - статистичного аналізу отриманих даних [8]. 

Під нашими спостереженнями знаходилося 96 
пацієнтів у віці від 15 до 65 років, яким було вигото-
влено 127 куксових вкладок. На передню групу 
зубів верхньої та нижньої щелеп у кількості 62 
конструкцій, та премолярів і молярів обох щелеп – 
65 конструкцій. 

При препаруванні зуба під вкладку були висіче-
ні змінені і ослаблені тканини зуба, усунені піднут-
рення [4, 5].  

Наступним етапом після препарування та під-
готовки кореня зуба, було моделювання прямим 
методом, яке проводилося способом поетапного 
нанесення моделювального матеріалу з викорис-
танням раніше заготовлених штифтів. У розшире-
ний кореневий канал було введено підготовлений 
штифт з органічного скла, після чого було змо-
дельовано культю [3]. Для зручності використову-
вали штифт більшої довжини, що давало можли-
вість виведення його з кореня в гумоподібній фазі 
та його остаточну полімеризацію . 

Після моделювання воскові та пластмасові 
репродукції відправлялися в ливарну лабораторію.  

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. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Було встановлено, що запропоновані конструкції 
відповідають усім клінічним вимогам, являються 
надійною опорою для суцільнолитих та металоке-
рамічних коронок та мостоподібних протезів.  

На усіх етапах досліджень нами був проведе-
ний порівняльний аналіз допоміжних матеріалів, 
результати яких викладені у таблиці. 

Дані куксові вкладки були відмодельовані на 
різних групах зубів, а саме на зубах фронтальної 
ділянки верхньої щелепи у кількості 33 конструкцій, 
та премолярів і молярів - 32 конструкції, зубах 
фронтальної ділянки нижньої щелепи у кількості 29 
конструкцій, та премолярів і молярів - 33 конструк-
ції. Їх якість оцінювалася після моделювання і піс-
ля лиття шляхом припасування [11].  

У 39 з 61 випадків, припасування займало біль-
ший проміжок часу через незадовільну якість моде-
лювання воском (30,7 % випадків), а саме матеріа-
лами «Лавакс», «Церін». Також була відмічена де-
формація при формуванні у кювету для литва,  
(11 % випадків) матеріалами «Лавакс», «Церін», 
«Thowax»; деформація при виведені із каналу  
(13,5 %) використовуючи матеріал «Лавакс»; де-
формація під час транспортування (10,1% випад-
ків) в ливарну лабораторію.  

Ситуація з відмодельованими вкладками за 
допомогою групи беззольних пластмас була дещо 
інакша. Загальна кількість готових конструкцій, від-
литих після моделювання беззольними пластмаса-
ми становила 66 зразків, з них 34 готових конструк-
цій виготовлено після моделювання «Модепласт» 
та 32 конструкції виготовлено за допомогою  
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«Pi-Ku-Plast». Беззольна пластмаса «Pi-Ku-Plast», 
мала 3 неточності із готових куксових вкладок  
(3,1 %) через неякісне транспортування та 1 неточ-
ність при припасуванні в результаті неякісного лит-
тя (1,3 %). Пластмаса «Модепласт», лише 2 готові 
конструкції мали неточності при припасуванні в 
результаті неякісного лиття (1,4 %).  

Слід зазначити, що запропоновані конструкції, 
виготовлені з використанням беззольних пластмас 
відповідали усім клінічним вимогам, були надійною 
опорою для суцільнолитих та металокерамічних 
коронок та мостоподібних протезів [2, 3].  

Раніше, великою кількістю авторів проводи-
лись подібні дослідження, але вони не мали висо-
ких показників точності результатів так, як дані дос-
лідження проводилися лише з застосуванням мо-
делювальних восків і фізично не було можливості 
підвищити якість ортопедичного лікування суціль-
нолитими ортопедичними конструкціями. (Поло-
нейчик Н. М., 2011; Онопа Є. М., Павліков Д. С., 
Макріді Н. Ю, 2007). 

Висновки. Виходячи з вищенаведеного, отри-
мані позитивні результати в основній групи випад-
ків дозволяють зробити висновок, що якість викона-
них робіт з відновлення дефектів твердих тканин 
куксовими вкладками, виготовленими за допомогою 
беззольних пластмас, а саме «Модепласт», пря-
мим методом набагато вище, ніж за допомогою 
допоміжних восків,. У результаті чого конструкція є 
досить міцною та дозволяє фіксувати на ній сучасні 
суцільнолиті та металокерамічні конструкції зубних 
протезів. Спосіб моделювання куксових вкладок із 
беззольної пластмаси «Модепласт» за своїми вла-
стивостями не відстає від закордонних аналогів, та 
прийнятий для широкого використання у щоденній 
практиці у клініці ортопедичної стоматології. 

Перспективи досліджень. У подальшій роботі 
планується створення комп'ютерної програми для 
обчислення оптимальних індивідуальних парамет-
рів штифтових конструкцій, для удосконалення 
методів, що стосуються відновлення зруйнованих 
твердих тканин зубів, з урахуванням можливих 
напружень, що виникають в процесі дії жувальних 
сил на ортопедичну конструкцію. 

Таблиця – Фізико-механічні властивості допоміжних матеріалів при моделюванні штифтових конструкцій 

Моделювальні 
матеріали 

«Модепласт» 
АТ "Стома", 
Україна 

«Pi-Ku-Plast», 
Bredent, 
Німеччина 

«Лавакс», 
АТ "Стома"  
Україна 

«Церін», 
Spofa Dental, 

Чехія 

«Txowax» 
Yeti Dental, 
Німеччина  

Зовнішній ви-
гляд матеріалу 

Прозора рідина, 
червоного кольо-
ру без домішок 

та осаду 

Прозора рідина 
червоного кольо-
ру без домішок 

та осаду 

Віск у вигляді фар-
бованих та нефар-
бованих паличок 
ланцетоподібної 

форми 

Віск у вигляді 
фарбованих та 
нефарбованих 

паличок ланцето-
подібної форми 

Віск у вигляді фа-
рбованих та нефа-
рбованих паличок 
ланцетоподібної 

форми 

Кількість виго-
товлених конс-
трукцій 

34 з 127  
(26,77 % від зага-
льної кількості) 

32 з 127  
(25,19 % від зага-
льної кількості) 

21 з 127  
(16,53% від загаль-

ної кількості) 

20 з 127 (15,74 % 
від загальної 
кількості) 

20 з 127 (15,74 % 
від загальної кіль-

кості) 

Зручність мо-
делювання Висока Висока Незадовільна у 

11,4 % випадків 
Незадовільна у 
8,9 % випадків 

Незадовільна у 
10,4% випадків 

Якість припа-
сування гото-
вої конструкції 

Незадовільна у 
1,4 % випадків 

Незадовільна у 
1,7 % випадків 

Незадовільна у 8,2 
% випадків 

Незадовільна у 
5,6 % випадків 

Незадовільна у 
7,3 % випадків 

Якість приля-
гання до стінки 
зуба(матеріал) 

Висока, матеріал 
щільно заповнює 
кореневий канал 

Висока, матеріал 
щільно заповнює 
кореневий канал 

Задовільна, при 
недостатньому 

нагріванні матері-
ал не розповсю-
джується на всю 
глибину коренево-

го каналу 

Задовільна, при 
недостатньому 
нагріванні мате-
ріал не розпо-
всюджується на 
всьому протязі 

Задовільна, при 
недостатньому 

нагріванні матері-
ал не розповсю-
джується на всьо-

му протязі 

Якість готової 
конструкції 

Незадовільна у 
1,6 % конструкцій 

Незадовільна у 
3,1% конструкцій 

Незадовільна у 
11,4 % конструкцій 

Незадовільна у 
8,9 % конструкцій 

Незадовільна у 
10,4% конструкцій 
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УДК 616.314.11-089.23-77 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ШТИФТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЭТАПАХ  
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫМИ КУЛЬТЕВЫМИ ВКЛАДКАМИ  
ПРИ ТОТАЛЬНОМ ДЕФЕКТЕ КОРОНКИ ЗУБА 
Янишен И. В., Билобров Р. В., Шепенко А. Г., Андриенко К. Ю. 
Резюме. В статье представлена сравнительная характеристика использования вспомогательных 

материалов, а именно восков фирмы «Лавакс» АО «СТОМА» (Украина), «Церин» ТМ «Spofa 
Dental» (Чехия), «Txowax» фирмы «Шулер Дентал» (Германия) и беззольных пластмасс «Модепласт» АО 
«СТОМА» (Украина) и «Pi-Ku-Plast» фирмы «Bredent» (Германия) при моделировании культевой вкладки 
на клинических этапах лечения в клинике ортопедической стоматологии. Было установлено, что предло-
женные конструкции отвечали всем клиническим требованиям, являлись надежной опорой для цельно-
литых и металлокерамических коронок и мостовидных протезов. 

Были перечислены все нормы и требования, которым должны соответствовать исследуемые мате-
риалы. Проведен сравнительный анализ использования вспомогательных материалов на отдельных 
этапах ортопедического лечения, в результате которого беззольная пластмасса «Модепласт» по своим 
свойствам не уступает зарубежным аналогам и принята к широкому применению в ежедневной практике 
в клинике ортопедической стоматологии. 

Ключевые слова: акриловая беззольная пластмаса, культевая вкладка, моделировочный материал, 
штифтовые конструкции, «Модепласт», «Pi-Ku-Plast», «Церин», «Лавакс» «Txowax». 
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Comparative Characteristics of Using Of Auxiliary Materials  
during Making Pin Structures in the Stages of Orthopedic Treatment  
with Inlay of a Tooth Crown Total Defect 
Janishen I. V., Bilobrov R. V., Shepenko A. G., Andrienko K. Y. 
Abstract. The widespread occurrence of total or partial loss of the tooth crown due to carious process, non-

carious lesions and traumatic dental injuries has recently increased among the Ukrainian population. The solu-
tion of the problem of orthopedic treatment of complete absence of the crown of the tooth using pin construc-
tions is suggested in a sufficiently large number of publications in domestic and foreign literature and is a topical 
issue in the modern dental community. 

The purpose of the study was to carry out a comparative analysis of using auxiliary materials, namely wax 
and ashless plastics of domestic and foreign manufacture while making inlay in the clinic of orthopedic dentistry. 

Material and methods. For comparative analysis, we used two groups of auxiliary modeling material: waxes 
“Lavax” of “STOMA” (Ukraine), “Сerin” of “Spofa Dental” (Czech Republic), “Txowax” of “Schuler Dental” 
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(Germany); and ashless plastic material from “Modeplast”, “STOMA” (Ukraine) and “Pi-Ku-Plast” from 
“Bredent” (Germany). During 5 months, 96 patients were examined and treated. Various types of un-removable 
designs with inlay were used in the amount of 127 constructions, modeled directly by using ashless plastic 
«Modeplast» in the number of 34 constructions, and “Pi-Ku-Plast” in the amount of 32 constructions. There were 
also 21 constructions of “Lavax” modeling wax, 20 constructions of “Cerin”, and 20 constructions of “Txowax”. 

Results and discussion. The obtained results showed that the proposed designs met all clinical require-
ments, they were a reliable support for solid and metal ceramic crowns and bridges.  

During all stages of our investigations, a comparative analysis of auxiliary material was conducted. We 
listed all norms and requirements to which the studied material should correspond. 

We should mention that the quality of the work done on the repairing of defects in hard tissues by inlays 
made using the ashless plastics “Pi-Ku-Plast” and “Modеplast”, is much higher than the auxiliary wax using the 
direct method, but the accuracy of the fitting of the finished inlay is higher in “Modеplast”.  

The main advantages of using “Modeplast” ashless plastics over waxes in the direct method of making cube 
inserts are the following: the convenience and simplicity of the modeling, the possibility of grinding and polishing 
plastic reproduction, the possibility of creating a cavity recess, the minimum deformation potential at the stages 
of modeling and transportation.  

Conclusion. We carried out a comparative analysis of using the auxiliary material at individual stages of or-
thopedic treatment, which proved that “Modeplast” ashless plastic was not worse in its properties to foreign ana-
logues and can be accepted for widespread use in daily practice in the clinic of prosthetic dentistry. 

Keywords: acrylic ashless plastics, inlay, modeling material, pin construction, “Modeplast”, “Pi-Ku-Plast”, 
“Сerin”, “Lavax”, “Txowax”. 
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Метою роботи було визначення глибини прони-
кнення коригуючого силіконового матеріала в зубо-
ясенну борозну при отриманні анатомічних відбит-
ків. Дослідження проводили на зубах, відпрепаро-
ваних під металокерамічні та безметалеві зубні 
протези. Вимірювали глибину зубоясенної борозни 
в 4-х точках навколо кожного зуба. Спочатку отри-
мували одноетапний двошаровий відбиток з усту-
пом і з попередньою ретракцією ясен (перший спо-
сіб), потім одноетапний двошаровий відбиток без 
уступу і без ретракції (2 спосіб), двоетапний дво-
шаровий з уступом з попереднім виконанням рет-
ракції ясен (3 спосіб) і наступний двоетапний дво-
шаровий без уступу з ретракцією ясен (4 спосіб). 
Результати проведеного дослідження показали 
різну ступінь проникнення коригуючого матеріалу в 
зубоясенну борозну в залежності від способу отри-
мання відбитка. Встановлено, що при отриманні 
анатомічних відбитків силіконовий відбитковий ма-
теріал заповнює від 36,1±2,17 % до 66,8±2,14 % 
загальної глибини зубоясенної борозни. Двоетапні 
методики отримання відбитку показали кращі ре-
зультати проникнення матеріалу в зубоясенну бо-
розну і становили від 43,6±2,07 % до 66,8±2,14 %. 
Також виявлено, що наявність уступа впливала на 
глибину проникнення коригуючого матеріалу в зу-
боясенну борозну. 

Ключові слова: ортопедична стоматологія, 
відбиткові матеріали, зубоясенна борозна, двоета-
пна техніка, заповнення борозни. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано у рамках 
науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної 
стоматології Харківського національного медично-
го університету МОЗ України «Профілактика, діаг-
ностика та лікування основних стоматологічних 
захворювань», № держ. реєстрації 0116U004975. 

Актуальність. Однією з основних клінічних 
завдань ортопедичної стоматології є повноцінне 
відновлення функції жування, що досягається шля-

хом використання конструкційних та допоміжних 
матеріалів високої якості. Особливість ортопе-
дичного лікування пацієнтів полягає в тому, що 
безпосереднє виготовлення різних видів конструк-
цій зубних протезів проводиться не самим лікарем 
в порожнині рота, а зубним техніком в лабораторії 
за робочими гіпсовими моделями. При цьому спо-
лучною ланкою лікарського кабінету і зуботехнічної 
лабораторії є відбиток протезного ложа [5, 7]. 

Якість відбитка визначається його трьома ос-
новними параметрами: розмірна точність, якість 
відображення деталей поверхні і повнота перек-
риття поверхні (протезного ложа), яка залежить в 
тому числі від ступеня проникнення відбиткового 
матеріалу в щілиновидні простори (зубоясенну 
борозну, міжзубні проміжки). На перераховані па-
раметри безпосередньо впливають три складових 
елемента відбитка: відбитковий матеріал, відбитко-
ва ложка і метод отримання відбитка [6, 8]. 

Недбале отримання відбитка призводить до 
невідповідності рельєфу поверхні робочої моделі і 
клінічної ситуації, що може привести до неточнос-
тей при виготовленні готової конструкції і розвитку 
таких ускладнень, як порушення оклюзії, порушен-
ня крайового прилягання, накопичення зубних відк-
ладень, невідповідність розмірів конструкції до кук-
си зуба [2, 3]. 

Із широким застосуванням у сучасній стомато-
логічній практиці більш сучасних видів протезів, 
істотно змінився підхід до препарування опорних 
зубів. Для досягнення оптимального косметичного 
й функціонального ефекту при виготовленні сучас-
них високо естетичних реставрацій, препарування 
зуба проводять зі створенням різних за формою 
уступів, розташованих у пришийковій ділянці, пере-
важно на підясеневому рівні, що ускладнює прони-
кнення відбиткового матеріалу в зубоясенну бороз-
ну й отримання задовільного відбитка [1, 4]. 

Мета дослідження. Визначити глибину про-
никнення коригуючого силіконового матеріала в 
зубоясенну борозну при отриманні анатомічних 
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відбитків при виготовленні незнімних конструкцій 
зубних протезів.  

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня виконано на базі стоматологічної поліклініки №7 
м. Харкова. Усі досліди проводили у відповідності 
до Конвенції Ради Європи «Про захист прав люди-
ни і людської гідності в зв'язку з застосуванням 
досягнень біології та медицини: Конвенція про пра-
ва 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. 

Було проведено вимірювання 120 анатомічних 
відбитків (по 30 відбитків в кожній групі), отриманих 
в ході досліджень матеріалу «Стомавід база» та 
«Стомавід коректор» найкращої рецептури обраної 
згідно результатів досліджень фізико-механічних 
та клініко-технологічних властивостей. 

Анатомічні відбитки отримували двома різними 
способами і матеріалами не раніше, ніж через 
7 днів після препарування зубів, оброблених під 
металокерамічні та безметалеві зубні протези. Пе-
ред їх отриманням вимірювали глибину зубоясен-
ної борозни в 4-х точках навколо кожного зуба. 
Спочатку отримували одноетапний двошаровий 
відбиток з уступом і з попередньою ретракцією 
ясен (перший спосіб), потім одноетапний двошаро-
вий відбиток без уступу і без ретракції (2 спосіб), 
двоетапний двошаровий з уступом з попереднім 
виконанням ретракції ясен (3 спосіб) і наступний 
двоетапний двошаровий без уступу з ретракцією 
ясен (4 спосіб). Досліджено 208 зубів (100 пацієн-
тів), відпрепарованих під металокерамічні та без-
металеві коронки з однаковою шириною (0,5 мм) і 
формою уступу (циркулярний уступ з закругленим 
кутом 90°), а також без уступу. Препарування про-
водили максимально атравматичним способом, 
намагаючись не пошкодити ясенний край. Тимча-
сові коронки попередньо виготовляли в лаборато-
рії по діагностичним моделям. Після препарування 
зубів проводили перебазування провізорних коро-
нок самотвердіючою пластмасою для тимчасових 
коронок Tempolat-С («Латус», Україна). Краї коро-
нок були зроблені без нависаючого матеріалу з 
чітким приляганням до зубу. Проводили ретельне 
полірування краю коронки. Потім їх фіксували на 
тимчасовий цемент Tempolat-F («Латус», Україна). 
Контролювали повне видалення надлишків мате-
ріалу. Пацієнту були дані рекомендації з гігієни 
порожнини рота. Повторне відвідування признача-
ли через тиждень. Через 7 днів проводили зняття 
тимчасових коронок і очищення кукси зуба від це-
менту. Вимірювали глибину зубоясенної борозни 
градуйованим пародонтологічним зондом з ціною 
поділки 0,5 мм в 4 точках навколо кожного зуба. 

Глибину борозни вимірювали від кінцевої лінії пре-
парування до дна борозни з вестибуло-медіальної, 
вестибуло-дистальної, орально-медіальної та ора-
льно-дистальної поверхонь коронки зуба (рис. 1). 
Результати вимірювань заносили в протоколи дос-
ліджень. 

Після виведення відбитків з порожнини рота 
проводили їх промивання під проточною водою і 
обробку дезінфікуючим розчином 2% глутарового 
альдегіда, потім відбитковий матеріал акуратно 
відокремлювали від ложки. З метою підрахунку 
глибини проникнення коригуючого матеріалу в зу-
боясенну борозну виготовляли зрізи відбитків в 
місцях попереднього вимірювання глибини борозе-
нки, які потім вивчали під мікроскопом L3002 
(Granum, Україна) при 4-х-кратному збільшенні.  

Ретракція ясен проведена за допомогою ретра-
кційної нитки «Gingi-Pak» розміром 00 (рис. 2). 

Після занесення даних в протоколи досліджен-
ня та їх математичної обробки в пакетах програм 
Microsoft Excel проводили порівняльний аналіз 
отриманих даних. За 4 значеннями глибини зубоя-
сенної борозни і глибини проникнення коригуючого 
матеріалу отримували середні величини (M) та 
розраховували його похибку (±m). 

Рис. 1. Методика вимірювання зубоясенної борозни: 

1) точки зондування 2) схема зондування 

Рис. 2. Нитка для ретракції ясен  
(«Gingi-Pak», USA) 
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Результати дослідження. Результати прове-
деного дослідження показали різну ступінь проник-
нення коригуючого матеріалу в зубоясенну борозну 
в залежності від способу отримання відбитка. Вимі-
рювання зубоясенної борозни в мм показало, що в 

середньому найкраще матеріал проникав в борозну 
при другому способі отримання анатомічного відби-
тка, а саме на 0,49±0,015 мм (табл. 1). Найгірші 
показники проникнення матеріалу в борозну були 
при третьому способі, а саме 0,38± 0,018 мм.  

Таблиця 1 – Глибина проникнення коригуючого матеріалу в борозну при різних способах отримання відбитка 
(мм) 

Спосіб отримання відбитків 
Глибина проникнення, M±m 

в середньому уступ <0,5мм уступ > 0,5мм борозна < 1мм борозна > 1мм 

одноетапні двошарові з  
уступом та ретракцією ясен 0,39 ±0,016 0,39 ±0,020 0,35±0,015 0,38±0,016 0,44±0,022 

двоетапні двошарові з  
уступом і ретракцією ясен 0,49 ±0,015* 0,46±0,025 0,39±0,013 0,53±0,015 0,58 ±0,020 

одноетапні двошарові без 
уступу і без ретракції ясен 0,38± 0,018 0,35±0,024 0,38±0,016 0,36±0,015 0,43 ±0,021 

двоетапні двошарові без 
уступа з ретракцією ясен 0,4±0,018** 0,41±0,024 0,35±0,016 0,39±0,015 0,49 ±0,021 

Примітки: * - p<0,05 порівняно між другим та четвертим способом; ** - p>0.05 порівняно між четвертим та 
першим способами. 

Таблиця 2 – Відносна глибина проникнення корегуючого матеріалу в зубоясенну борозну при різних способах 
отримання відбитків (%) 

Cпосіб отримання відбитка 
Глибина проникнення, M+m 

в середньому уступ < 0,5 мм уступ > 0,5 мм борозна < 1 мм борозна >1 мм 

одноетапні двошарові з 
уступом та ретракцією ясен 44,3±2,16* 43,7±2,15 41,5±2,11 40,7±2,12 39,3±2,14 

двоетапні двошарові з усту-
пом і ретракцією ясен 61,5±2,15** 66,8±2,14 58,4±1,68 66,4±2,25 54,4±2,15 

одноетапні двошарові без 
уступу і без ретракції ясен 39,2±2,24 – – 42,3±2,14 36,1±2,17 

двоетапні двошарові без 
уступа з ретракцією ясен 45,9±2,33 – – 48,2±2,31 43,6±2,07 

Примітки:  * = p>0,05 порівняно між першим і другим способами; ** - p<0.05 порівняно між другим та третім спо-
собами. 

За середніми значеннями матеріал проникав в 
зубоясенну борозну більше при використанні двое-
тапних технік отримання анатомічних відбитків 
(рис. 3). 

Нами було проаналізовано співвідношення 
глибини проникнення матеріалу в борозну до зага-
льної глибини зубоясенної борозни в відсотках 
(табл. 2). 

Отримані результати зіставляли з відповідними 
даними для двоетапного двошарового відбитка 
після ретракції ясен. Максимальне проникнення 
коригуючого матеріалу в зубоясенну борозну було 
зафіксовано при отриманні двоетапного двошаро-
вого відбитка з ретракцією ясен (66,8±2,14%). При 
першому способі отримання відбитка відносне про-
никнення коригуючого матеріалу в борозну було 
достовірно нижче (44,3±2,16%) від початкової гли-
бини борозни (р<0,05), однак цей результат був 
краще ніж при одноетапній методиці без застосу-
вання ретракційної нитки – (39,2±2,24%). 

Мінімальна проникнення зазначалося при тре-
тьому способі (одноетапні двошарові відбитки без 
уступу і без ретракції ясен) (39,2±2,24%). При чет-
вертому способі, коли використовували двоетапні 
двошарові відбитки без уступа з ретракцією ясен, 
результати були близькі до 1 способу (45,9±2,33% 
від вихідної глибини борозни) (статистично досто-
вірної різниці не виявлялося (р>0,05). Абсолютно 

Рис. 3. Середня глибина проникнення коригуючого  
матеріалу в зубоясенну борозну при різних способах 
отримання відбитка в абсолютних величинах (мм) 
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достовірно визначалося (р<0,05), що при застосу-
ванні техніки ретракції ясен досягалося більш ефе-
ктивне проникнення коригуючого матеріалу, ніж 
без використання ретракційної нитки (рис. 4). 

Проникнення коригуючого матеріалу при отри-
манні двоетапного двошарового відбитка з уступом 
після ретракції ясен із застосуванням ретракційної 
нитки («Gingi-Pak», USA) було достовірно вище в 
порівнянні з будь-яким з чотирьох досліджуваних 
методик отримання відбитків. У порівнянні з пер-
шим способом матеріал проникав глибше на 17,2% 
(р<0,05), з другим і третім способами – на 22,3% 
(р<0,05) і 15,6% (р<0,05) відповідно. 

Нами була зафіксована залежність відносної 
глибини проникнення коригуючого матеріалу від 
початкової глибини борозни (рис. 5). 

При середній глибині борозни <1мм простежу-
валась та ж тенденція: з чотирьох способів матері-
ал максимально проникав в борозну при другому 
способі (на 66,8±2,14% від вихідної глибини бороз-
ни) і мінімально – при третьому (на 39,2±2,24%). 
Статистично достовірної різниці між першим і тре-
тім способами не виявлено (р>0,05). 

Обговорення отриманих результатів. При 
початковій глибині зубоясенної борозни більш 1мм 
результати одноетапних способів були приблизно 
однаковими (статистично достовірної різниці між 
першим і другим способами не виявлено (р>0,05), 
результати другого способу перевищували такі при 
першому і третьому способах (р<0,05). Глибина 
проникнення коригуючого матеріалу при двоетап-
ному двошаровому відбитку перевершувала таку 
при одноетапних. Для абсолютних значень глиби-
ни тенденція була аналогічною. Виявлено, що дво-
етапний двошаровий відбиток у порівнянні з одное-
тапними двошаровими відбитками забезпечували 
більш ефективне відносне заповнення борозни 
коригуючим матеріалом при меншій її глибині. Та-
кож виявлено, наявність уступу впливала на глиби-
ну проникнення коригуючого матеріалу в зубоясен-
ну борозну. 

Ряд авторів (Копейкін В. Н. 1998; Ряховський 
Н. М, 2004; Полонейчик Н. М., 2015) відзначають 
переваги двоетапної методики отримання відбит-
ків, які полягають в більш точній, в порівнянні з 
іншими методиками, відображенні тканин протез-
ного ложа, можливості при необхідності компенсу-
вати аплікаційні помилки лікаря, в отриманні більш 
глибокого проникнення відбиткового матеріалу в 
зубоясенну борозну. Однак, інші автори (Ніколаєв 
В. А. 2002; Randall R. C, 2008; Жулєв Е. Н., 2015) 
вказують на властивий двохетапним відбитках не-
долік - наявність пружної деформації базового ша-
ру через тиск корегуючої маси. 

Проведене нами дослідження дало змогу ви-
значити, що при всіх чотирьох способах отримання 
відбитка коригуючий матеріал проникав в зубоя-
сенну борозну на більшу глибину в разі наявності 
уступу в межах 10 %. 

Висновки. Встановлено, що при отриманні 
анатомічних відбитків силіконовий відбитковий ма-
теріал заповнює від 36,1±2,17 до 66,8±2,14 % зага-
льної глибини зубоясенної борозни. Двоетапні ме-
тодики отримання відбитку показали кращі резуль-
тати проникнення матеріалу в зубоясенну борозну 
і становили від 43,6±2,07 % до 66,8±2,14 %. Також 
виявлено, що наявність уступу впливала на глиби-
ну проникнення коригуючого матеріалу в зубоясен-
ну борозну. 

Перспективи подальших досліджень. Для 
покращення якості лікування пацієнтів незнімними 
конструкціями зубних протезів рекомендовано ви-
користовувати двоетапну техніку отримання відби-
тка з попередньою ретракцією ясен. В подальшому 
планується дослідити клініко-технологічні якості 
розробленого нами вітчизняного відбиткового  
А-силіконового матеріала. 

 

Рис. 4. Глибина проникнення коригуючого матеріалу в 
зубоясенну борозну при різних способах отримання 
відбитка в відносних величинах у середньому (%) 

 

Рис. 5. Глибина проникнення коригуючого матеріалу  
в зубоясенну борозну при різних способах отримання 

відбитка в відносних величинах 
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УДК 616.314-089.23-085.462-77:678:84 
СРАВНЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО  
СИЛИКОНОВОГО МАТЕРИАЛА В ЗУБОДЕСНЕВУЮ БОРОЗДУ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ОТТИСКА 
Ярина И. Н. 
Резюме. Целью работы было определение глубины проникновения корректирующего силиконового 

материала в зубодесневую борозду при получении анатомических оттисков. Исследования проводились 
на зубах, отпрепарированных под металлокерамические и безметалловые зубные протезы. Измеряли 
глубину зубодесневой борозды в 4-х точках вокруг каждого зуба. Сначала получали одноэтапный двух-
слойный оттиск с уступом и с ретракции десны (первый способ), затем одноэтапный двухслойный оттиск 
без уступа и без ретракции (2 способ), двухэтапный двухслойный с уступом и ретракцией десны (3 спо-
соб) и двухэтапный двухслойный без уступа с ретракции десны (4 способ). Результаты проведенного 
исследования показали разную степень проникновения корректирующего материала в зубодесневую 
борозду в зависимости от способа получения оттиска. Установлено, что при получении анатомических 
оттисков силиконовый оттискной материал заполняет от 36,1±2,17 % до 66,8±2,14 % общей глубины зу-
бодесневой борозды. Двухэтапные методики получения оттиска показали лучшие результаты проникно-
вения материала в зубодесневую борозду и составляли от 43,6±2,07 % до 66,8±2,14 %. Также выявлено, 
что наличие уступа влияло на глубину проникновения корректирующего материала в зубодесневую бо-
розду. 

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, оттискные материалы, зубодесневая борозда, 
двухэтапная техника, заполнение борозды. 

 
UDC 616.314-089.23-085.462-77:678:84 
Comparison of the Penetration Depth of the Domestic Corrective Silicone Material  
in the Periodontal Sulcus depending on the Method of Anatomical Impression 
Yarina I. M. 
Abstract. The purpose of the work was to determine the depth of penetration of the corrective silicone ma-

terial into the gingival sulcus upon receipt of anatomical impressions. Studies were carried out on teeth prepared 
for cermet and metal-free dentures.  

Material and methods. The imprints were received in two different ways and materials no earlier than 7 days 
after preparation. Before measuring material penetration, the depth of gingival sulcus was identified at 4 points 
around each tooth. We obtained the measurement of 120 anatomical imprints. Initially, one-stage two-layer im-
pression with a shoulder and with a previous retraction of the gums (first method), then one-stage double-layer 
imprint without a shoulder and without retraction (2 methods), a two-stage two-layer with a shiolder and with 
previous gums retraction (3 methods) and the next two-stage two-layered without a shoulder with retraction of 
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gums (4 methods). Depth of gingival sulcus measured graded periodontal probe with a cost of 0.5 mm divisions 
at 4 points around each tooth. Depths of the sulcus were measured from the final line of preparation to the bot-
tom of the sulcus from the vestibular-medial, vestibulo-distal, oral-medial and oral-distal surfaces of the crown of 
the tooth.  

Results and discussion. The results of the measurements were input into the protocols of research. After 
removing the impressions from the oral cavity, they were rinsed under running water and disinfectant solution of 
2% glutaraldehyde, and then the repellent material was carefully separated from the spoon. In order to calculate 
the depth of penetration of the corrective material in the gingival sulcus, the cuttings of the impressions were 
made at the places of preliminary measurement of the depth of the groove, which were then studied under a 
microscope L3002 (Granum, Ukraine) at 4x magnification. 

The results of the study showed a different degrees of penetration of corrective material in the gingival sul-
cus, depending on the method of obtaining the impression. Measurement of the tooth-spindle groove in mm 
showed that on average the best material penetrated into the groove during the second method of obtaining an 
anatomical imprint at 0.49 ± 0.015 mm. 

The minimum penetration was noted in the third method (one-stage two-layer imprints without a ledge and 
without retraction of the gums) 39.2 ± 2.24%. The penetration of the corrective material upon obtaining a two-
stage, two-layer impressions with a shoulder and retraction (threads «Gingi-Pak, USA») was significantly higher 
than any of the four methods of receiving imprints. In comparison with the first method, the material penetrated 
deeper into 17.2% (p <0.05), with the second and third methods it was by 22.3% (p <0.05) and 15.6% (p <0.05), 
respectively. 

Conclusion. The study pointed out that upon receipt of anatomical impressions, silicone impression material 
fills from 36.1 ± 2.17% to 66.8 ± 2.14% of the total depth of the gingival sulcus. Two-stage method of obtaining 
the impression showed the best results of material penetration into the gingival sulcus and ranged from 43.6 ± 
2.07% to 66.8 ± 2.14%. We also revealed that the presence of a shoulder influenced the penetration depth of 
the correction material into the gingival sulcus. 

Keywords: orthopedic dentistry, impression materials, gingival sulcus, two-stage impression technique, 
sulcus filling. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ПУЛЬСУЮЧОЇ  
ПОРОЖНИНИ ПРИ ПОСТРІЛАХ ІЗ ПІСТОЛЕТІВ «ФОРТ» 

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 

medkrim@ukr.net  

СУДОВА МЕДИЦИНА  

Дослідженням встановлено, що використання 
балістичного желатину в якості імітатора тканин 
живої людини дозволяє наочно вивчити основні 
закономірності формування тимчасової пульсуючої 
порожнини, її морфометричні характеристики та 
особливості розсіювання енергії вогнепального 
снаряду протягом ранового каналу. Метричні пока-
зники радіальних розривів желатину, як еквівален-
ту тимчасової пульсуючої порожнини, свідчать про 
її хвилеподібне коливання. Спостерігається змі-
щення радіальних розривів спіралеподібно за хо-
дом годинникової стрілки, що відповідає напрямку 
обертання кулі. Результати експериментальних 
даних можуть бути використані при моделюванні 
та судово-медичній реконструкції травми, а також 
для прогнозування її обсягу, в тому числі визначен-
ня механізму непрямих пошкоджень. Окрім того, 
отримані дані можуть бути перспективними в оцінці 
девіталізації тканин, а також при розробці засобів 
індивідуального бронезахисту щодо ефективного 
зниження пошкоджувальної дії кулі.  

Ключові слова: вогнепальні пошкодження, 
пістолети «Форт», ранова балістика, балістичний 
желатин, імітатор тканин людини. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР ка-
федри судово-медичної експертизи ХМАПО «Діаг-
ностичні критерії судово-медичного визначення 
вогнепальних ушкоджень при пострілах із пістоле-
тів «Форт», № державної реєстрації 0117U000587. 

Актуальність. Тимчасова пульсуюча порожни-
на (ТПП) є важливим динамічним явищем в термі-
нальній балістиці. Очевидно, що травматичні ефе-
кти вогнепальних пошкоджень для людей не мо-
жуть бути перевірені in vivo і потрібно використову-

вати надійні імітатори. Найбільшого визнання се-
ред імітаторів отримали 10 % і 20 % водні розчини 
желатину у вигляді гелю, прозоре гліцеринове мило 
і балістичний пластилін [1, 2]. Желатин є напівпро-
зорим і поведінка снаряда або точне розміщення 
кульових фрагментів в ньому легко вимірюються 
[3]. З милом і пластиліном потрібна рентгенографія.  

Під час проникнення вогнепального снаряду в 
блок желатину, тиск призводить до швидкого роз-
ширення ранового каналу та утворення ТПП, яка 
регресує у пульсаціях, коли тиск падає. Макси-
мальне розширення та наступні пульсації руйнують 
структуру желатину, залишаючи в ньому канал. 
Загальноприйнятним є факт, що тріщини у желати-
ні, сформовані протягом ранового каналу, відобра-
жають розподіл кінетичної енергії, розсіяної снаря-
дом в імітаторі. Детальне вивчення всіх елементів 
ранового каналу дозволяє дослідити особливості 
формування ТПП [6–8].  

Морфологічні особливості вогнепальних пош-
коджень тіла людини із пістолетів модельного ряду 
«Форт» з позицій ранової балістики наразі залиша-
ються не вивченими, що й обумовило дане дослі-
дження.  

Мета дослідження. Дослідити характер і мор-
фологічні особливості вогнепальних пошкоджень 
на небіологічних імітаторах тіла людини при пострі-
лах із пістолетів «Форт-12» та «Форт-14ТП». 

Матеріал і методи дослідження. Експеримен-
тальні дослідження проводили на базі Харківського 
НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокарі-
уса МЮ України та кафедри судово-медичної екс-
пертизи ХМАПО. Постріли здійснювали з пістоле-
тів «Форт-12» та «Форт-14ТП» виробництва КНВО 
«Форт» МВС України штатними боєприпасами  
калібру 9х18 мм. У якості імітаторів тіла людини 
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А 

використовували желатинові блоки, виготовлені з 
10 % розчину харчового желатину типу А 250 
Bloom (ТМ «Gelita», Німеччина), стандартних роз-
мірів – 15×15×30 см. Виготовлення желатинових 
блоків проводилось за класичною методикою, за-
пропонованою Fackler, Malinowski (1985р) [4]. Екс-
перимент проводили серіями по 10-ть пострілів з 
відстані 3 м в окремі блоки, охолоджені до темпе-
ратури +4°С. Візуалізація ранових каналів прово-
дилась шляхом контрастування водорозчинною 
фарбою. Після відстрілу желатинові блоки розсіка-
ли поперечними щодо ранового каналу розрізами 
на пластини товщиною 1 см. Проводили поетапну 
фотофіксацію та наступну обробку експеримента-
льних даних за допомогою програмного забезпе-
чення ZEN 2. Усі розрахунки показників досліджен-
ня проведено за допомогою електронних таблиць 
середовища «Microsoft EXСEL». 

Для дослідження травматичної дії вогнепаль-
ного снаряду використовували стандартні розраху-
нкові методи:  

1. The Total Crack Length method (TCL) – за 
даним методом визначали довжину всіх тріщин на 
кожному зрізі окремо (рис. 1 А). Оцінка розміру 
ТПП проводилась, припускаючи, що тріщини були 
сформовані як сектори окружності максимального 
розширення, тобто тимчасової порожнини кульово-
го каналу. Тому радіус тимчасової порожнини rтп 
дорівнює: rтп = Σri / 2π, де Σri – сума довжин усіх 
розривів на фронтальному зрізі секції i блоку жела-
тину [9].  

2. The Wound Profile method (WP) [5]. За даним 
методом вимірювалась довжина двох максималь-
них тріщин на кожному зрізі секції (рис. 1 Б), щоб 
оцінити радіус ТПП. Таким чином, радіус тимчасо-
вої порожнини (rтп) дорівнює: rтп = (rmax1 + rmax2) / 2. 

3. The polygon-procedure (PP) – визначали пери-
метр багатокутника, побудованого між кінцями роз-
ривів пошкодження (рис. 2). Отримані результати 
оцінювали у якості еквівалента показників пошко-
дження як на кожному зрізі окремо, так і загальне 
пошкодження на всіх зрізах блоку желатину [10].  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Експериментально встановлено, що після прохо-
дження снаряду в желатиновому блоці тимчасова 
пульсуюча порожнина (ТПП) спадалась, як і в жи-
вих тканинах. При цьому, залишався постійний 
рановий канал, а також елементи ТПП у вигляді 
радіальних тріщин, як еквівалент пошкоджувальної 
дії снаряду. Спостерігалось гвинтоподібне зміщен-
ня розривів за годинниковою стрілкою, що відпові-
дає напрямку обертання кулі (рис. 3). У результаті 
цього рановий канал у різних проекціях має неод-
наковий вигляд, що продемонстровано на рис. 4. 
Тому дослідження каналу шляхом поздовжнього 
розтину є неефективним та потребує виконання 
поперечних розрізів, які повноцінно охоплюють усі 
елементи ранового каналу. Визначення метричних 
характеристик ТПП протягом ранових каналів ви-
явило хвилеподібне коливання ТПП. 

Дослідження за методом WP виявило, що се-
редній радіус ТПП для пошкоджень із пістолета 
«Форт-12» коливався від 4,1 мм (що відповідало 

Рис. 1. Вимірювання довжини всіх розривів (А)  
та двох максимальних розривів (Б) на фронтальному 

зрізі желатинового блоку 

Рис. 2. Вимірювання периметра багатокутника  
на фронтальному зрізі желатинового блоку 

Рис. 3. Вигляд ранового каналу в желатиновому блоці 
(А – вхідний отвір, Б – вихідний отвір). Стрілкою вказано 
напрямок спіралеподібного обертання радіальних роз-

ривів за годинниковою стрілкою 

 

Б 
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безпосередньо рановому каналу) до 31,7 мм. При 
цьому висока амплітуда спостерігалась на відстані 
6–9 см від вхідного отвору і складала 21,1–22,1 мм 
та максимальна амплітуда на відрізку 17–23 см і 
сягала 24,1–31,7 мм. Для пошкоджень із пістолета 
«Форт-14ТП» середній радіус ТПП коливався від 
4,1 мм (що відповідало безпосередньо рановому 
каналу) до 32,3 мм. При цьому висока амплітуда 
спостерігалась у першій третині каналу на відстані 
4–8 см від вхідного отвору і складала 20,8–23,0 мм 
та максимальна амплітуда на відрізку 18–24 см до 
27,5–32,3 мм (рис. 5). 

Отримані дані за методом TCL щодо пістолета 
«Форт-12» свідчать, що середній радіус ТПП коли-
вався від 1,6 мм до 20,3 мм, при цьому найбільш 
виразні коливання ТПП спостерігались на відстані 
8–10 см та на 15–23 см від вхідного отвору, сягаю-
чи 16,7–19,1 мм і 15,6–20,3 мм відповідно. Для піс-
толета «Форт-14ТП» середній радіус ТПП коливав-
ся від 2,3 мм до 20,4 мм, при цьому найбільш вира-

зні коливання ТПП спостерігались на відстані 5–13 
см та 18–24 см від вхідного отвору, де амплітуда 
сягала 17,0–19,4 мм та 16,6–20,4 мм відповідно 
(рис. 5).  

За методом PP також виявлено хвилеподібну 
динаміку коливань ТПП, при цьому периметр пош-
коджень від пістолета «Форт-12» змінювався від 
14,9 мм до 130,4 мм з найвиразнішими амплітуда-
ми на відстанях 6–8 см та 20–23 см від вхідного 
отвору і сягав відповідно 105,4–110,4 мм та 119,6–
130,4 мм. Периметр пошкоджень із пістолета 
«Форт-14ТП» змінювався від 15,2 мм до 131,8 мм, 
з найвиразнішими амплітудами на відстанях 5–7 
см та 17–20 см від вхідного отвору, сягаючи відпо-
відно 103,0–108,1 мм та 124,2–131,8 мм (рис. 6). 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, мо-
жна констатувати: 
1. Використання балістичного желатину в якості 

імітатора тканин живої людини дозволяє наочно 
вивчити основні закономірності формування 
тимчасової пульсуючої порожнини, її морфомет-
ричні характеристики, що віддзеркалюють особ-
ливості розсіювання енергії вогнепального сна-
ряду протягом ранового каналу.  

2. Морфометричні характеристики радіальних роз-
ривів желатину, як еквіваленту ТПП, свідчать 
про її хвилеподібне коливання з високими показ-
никами розмірів у пошкодженнях від пістолета 
«Форт-12» – на відстані 6-10 см від вхідного 
отвору та максимальною амплітудою у межах  
15-23 см, в пошкодженнях від пістолета «Форт-
14ТП» – з високими показниками розмірів на 
відстані 4-10 см від вхідного отвору та максима-
льною амплітудою у межах 16-24 см. Найбільші 
середні радіуси ТПП розраховані за методом 
WP та TCL складали відповідно 31,7 мм і  
20,3 мм у пошкодженнях із пістолета «Форт-12» 
та 32,3 мм і 20,4 мм – «Форт-14ТП». Радіальні 
розриви спіралеподібно зміщуються за ходом 
годинникової стрілки, що відповідає напрямку 
обертання кулі.  

Рис. 4. Загальний вигляд ранового каналу в желатино-
вому блоці (А – вид збоку, Б – вид зверху). Напрямок 

руху кулі – зліва направо 

Рис. 5. Коливання радіусу ТПП протягом ранового  
каналу за методами WP і TCL 

Рис. 6. Коливання ТПП протягом ранового каналу  
за методом РР 
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3. Результати експериментальних даних можуть 
бути використані при моделюванні та судово-
медичній реконструкції травми, а також для про-
гнозування її обсягу, в тому числі визначення 
механізму непрямих пошкоджень. Окрім того, 
отримані дані можуть бути перспективними в 
оцінці девіталізації тканин, а також при розробці 

засобів індивідуального бронезахисту щодо 
ефективного зниження пошкоджувальної дії кулі.  
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальших дослідженнях заплановано дослідити 
морфологічні особливості ТПП при пострілах упри-
тул із використанням небіологічних імітаторів тіла 
людини. 
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УДК 616-001.45:623.443.35  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПОЛОСТИ  
ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ИЗ ПИСТОЛЕТОВ «ФОРТ» 
Щербак В. В. 
Резюме. Исследованием установлено, что использование баллистического желатина в качестве 

имитатора тканей живого человека позволяет изучить основные закономерности формирования времен-
ной пульсирующей полости, ее морфометрические характеристики и особенности рассеивания энергии 
огнестрельного снаряда на протяжении раневого канала. Морфометрические характеристики радиаль-
ных разрывов желатина, как эквивалента временной пульсирующей полости, свидетельствуют о ее вол-
нообразном колебании. Радиальные разрывы спиралеобразно смещаются по ходу часовой стрелки, что 
соответствует направлению вращения пули. Результаты экспериментальных данных могут быть исполь-
зованы при моделировании и судебно-медицинской реконструкции травмы, а также для прогнозирования 
ее объема, в том числе определения механизма непрямых повреждений. Кроме того, полученные дан-
ные могут быть перспективными в оценке девитализации тканей, а также при разработке средств инди-
видуальной бронезащиты для эффективного снижения повреждающего действия пули.  

Ключевые слова: огнестрельные повреждения, пистолеты «Форт», раневая баллистика, баллисти-
ческий желатин, имитатор тканей человека. 
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Peculiarities of Forming a Temporary Pulsating Cavity from the Pistol "Fort" Shots  
Shcherbak V. V. 
Abstract. It is generally accepted that the ballistic gelatin cracks formed in the permanent cavity reflect the 

distribution of kinetic energy scattered by the bullet in the simulator. The morphological features of gunshot inju-
ries from the "Fort" pistols are currently not studied from the positions of wound ballistics. 

The purpose of the study was to investigate the character and morphological features of gunshot injuries on 
nonbiological imitators of a human body at pistols "Fort-12" and "Fort-14TP"shots. 
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Material and methods. Shots were carried out from the guns "Fort-12" and "Fort-14TP" with standard ammu-
nition 9 х 18 mm caliber. Gelatin blocks were used as human body simulators. They were made using 10% solu-
tion of food grade Gelatin type A 250 Bloom, cooled to + 4°C. To study the traumatic effect of a gunshot injury, 
we used standard methods of calculation: the Total Crack Length method, the Wound Profile method, the poly-
gon-procedure. 

Results and discussion. It was experimentally established that after the bullet went through the gelatin 
block, the temporary pulsating cavity coarctated, as in living tissues. In this case, there was a constant perma-
nent cavity with elements of the temporary pulsating cavity in the form of radial cracks, as the equivalent of the 
destructive action of the bullet. There was a screw-like displacement of the breaks, which corresponds to the 
direction of the bullet rotation. There were also wavelike variations of metric characteristics of temporary pulsat-
ing cavity in the permanent cavity. 

Conclusion. Using the ballistic gelatin as a simulator of living tissues allows us to visually study the basic 
patterns of the temporary pulsating cavity formation, its morphometric characteristics, which reflect the features 
of energy dissipation through a permanent cavity. 

Morphometric characteristics of radial gelatin breaks, as the equivalent of temporary pulsating cavity, indi-
cate its wave-like oscillation. Radial breaks are spirally shifted along the clockwise rotation, corresponding to the 
direction of the bullet rotation. 

The results of experimental data can be used in simulation and forensic medical reconstruction of injuries, 
as well as for forecasting its volume, including the determination of the mechanism of indirect damage. In addi-
tion, the findings can be promising in the assessment of tissue deviations, as well as in the development of per-
sonal protective equipment for the effective reduction of the bullet damaging effect. 

Keywords: gunshot injuries, pistols «Fort», wound ballistics, ballistic gelatin, human tissue simulator.  
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ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ  
І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Адекватна освіта в медичній галузі не менш 
важлива, ніж економічна та адміністративно-
правова складова реформ. Практика викладання 
патоморфології та біопсійно-секційного курсу на 
кафедрі патоморфології доводить, що слабко роз-
винена інтеграція між дисциплінами завдяки відсу-
тності чітких наскрізних навчальних програм. Проб-
лема міждисциплінарної інтеграції виростає із 
проблем вертикальної інтеграції. Злиття матері-
ально-технічних і кадрових ресурсів вузів та пато-
логоанатомічної служби дозволяє ліквідувати роз-
рив між теорією і практикою, здійснювати підготов-
ку кадрів вищої кваліфікації через первинну спеціа-
лізацію, інтернатуру, ординатуру та аспірантуру. 
Така взаємодія дозволить забезпечити викладання 
патоморфлогії на високому навчально-мето-
дичному рівні, створити умови для прищеплення 
студентам практичних навичок. При розробці на-
скрізної програми мають враховуватись застосу-
вання різних форми та методів навчальної роботи.  

Ключові слова: патоморфологія, викладання, 
трансдисциплінарний підхід.  

 
Актуальність. Медицина є наочним прикла-

дом відносності класифікації наук: про неї говорять 
і як про науку, і як про мистецтво, акцент роблять 
то на її теоретичності, то на її емпіричному харак-
тері. Постійно підкреслюють, що вона знаходиться 
на стику між природними і суспільними науками. З 
процесами диференціації та інтеграції медичних 
наук пов'язують спроби створення загальної теорії 
медицини, як інтеграції природничо-наукових і соці-
огуманітарних знань.  

Вища медична освіта повинна забезпечити 
високоякісну підготовку студентів і є важливою 
складовою реформування галузі охорони здоров’я 

та реалізації соціальних пріоритетів держави, 
оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів за-
лежить якість надання медичної допомоги насе-
ленню країни. Сучасний розвиток медичної науки і 
практики зумовлюють необхідність вносити корек-
тиви в підготовку та підвищення кваліфікації ме-
дичних працівників із наближенням їх освіти до 
міжнародних стандартів. Саме тому якість освіти у 
вищих навчальних закладах необхідно покращити 
шляхом ефективної організації та інформатизації 
навчального процесу, впровадженням передових 
наукових розробок у практику викладання, забез-
печенням високого професіоналізму викладачів, 
створенням сучасної навчально-методичної бази в 
усіх освітніх галузях, зокрема і медичній. У вищих 
навчальних закладах України викладають, як відо-
мо, дві дисципліни - «патоморфологія» та «біо-
псійно-секційний курс».  

Впровадження трансдициплінарного підходу в 
освітню діяльність в рамках медичної справи Украї-
ни в загальному має призвести, до того, що сучасні 
дисциплінарні дослідження стануть стосуватися не 
лише вивчення тільки одного спеціалізованого рів-
ня отримання знань, а й почнуть оперувати взає-
мовідносинами декількох рівнів [5]. В свою чергу 
варто зауважити, що аспекти дисциплінарного і 
трансдисциплінарного підходу навчання не супере-
чать, але доповнюють один одного. В результаті 
«трансдисциплінарного підходу» можна розуміти, 
як відповідний вихід за рамки предмета наукової 
дисципліни [3, С.13-15].  

Мета роботи: дослідити проблеми викладання 
патоморфології у вищих навчальних закладах 
України, надати пропозиції щодо покращення.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Рамки медичної науки не обмежуються тільки  
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предметною областю. Суттєвим обмеженням є і 
методологія науки. Методи, що панують в сучасній 
медичній науці, складалися протягом дуже довгого 
періоду часу. 

Посилення важливості трансдисциплінарності 
статусу медичного знання здається цілком зрозумі-
лим, оскільки об'єктом дослідження медицини є 
людина – об'єкт дуже складний, багаторівневий та 
міжтрансдисциплінарний. Звідси вже має бути яс-
но, що медицина не може довго залишатися в рам-
ках якоїсь однієї наукової дисципліни (Моїсеєв В. І., 
2007) [7]. Основними принципами побудови систе-
ми патологоанатомічної служби (ПАС) в межах 
інноваційної економіки знань доцільно виділити 
наступні напрямки [7; 15, С. 48]:  

− принцип «навчання через рішення задач» – 
розвиток системи регулярної участі студен-
тів-медиків і співробітників медичних закла-
дів в спільному виконанні реальних проектів 
(в рамках діяльності віртуальних проектно-
орієнтованих команд) на замовлення підпри-
ємств вітчизняної і світової промисловості на 
основі випереджаючого придбання і застосу-
вання сучасних ключових компетенцій, в 
першу і технологій до комп’ютерного інжині-
рингу; 

− принцип «освіта через усе життя» – розвиток 
комплексної і міждисциплінарної підготовки / 
професійної перепідготовки кваліфікованих і 
компетентних фахівців-медиків патологоана-
томів у відповідності до міжнародних вимог 
із медичної освіти, та відповідним врахуван-
ням світового рівня в галузі наукоємного 
комп'ютерного інжинірингу на основі передо-
вих наукомістких комп'ютерних технологій;  

− принцип між-/мульти-/трансдисциплінарної – 
перехід від вузькоспеціалізованих галузевих 
кваліфікацій, як формально підтвердженої 
дипломом набору знань до набору ключових 
компетенцій («активних знань», «знань в 
дії» – «Knowledge in Action!») – здатності  
і готовності вести певну діяльність (наукову, 
інженерну, конструкторську, розрахункову, 
технологічну і т.д.), що відповідає високим 
вимогам світового ринку [3, С. 8–9; 8,  
С. 117–119]. 

З боку споживача медичних освітніх послуг фо-
рмування кадрів в відповідних медичних вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) за умов децентралізації в 
межах трансдисциплінарності мають простежувати-
ся основні тенденції розвитку сучасного інжинірингу: 

− мультидисциплінарні, багатомасштабні 
(багаторівневі) і багатостадійні дослідження і 
інжиніринг на основі між-, мульти- і трансди-
сциплінарних комп'ютерних технологій; 

− комп'ютерне проектування продукції, засно-
ване на ефективному та всебічному застосу-
ванні різнорівневого моделювання – де-
факто основополягаюча парадигма сучасно-
го машинобудування.  

Таким чином, серед перспективних напрямків в 
профільній галузі медичних ВНЗ трансдисциплінар-
них підхід дозволяє на обмеженій кількості об'єктів 
проводити їх різнобічний аналіз, більш глибоко і 
детально вивчити, як властивості цільового об'єкта, 
так і використовувані сучасні інструменти спеціалі-
зованих медичних програмних комплексів, а також 
дослідити вплив окремих факторів, формуючи нау-
ковий напрям, що розвивається в рамках навчаль-
них медично-наукових дослідницьких робіт.  

Навчання студентів медичного напрямку на 
базі трансдисциплінарного підходу дозволяє змен-
шити час навчання при збільшенні додаткової ін-
формаційної сфери і наявно вказує на необхідність 
зміни парадигми освіти - від однодисциплінарного 
до трансдисциплінарного підходу до процесу осві-
ти [10, С. 56–58; 11]. Трансдисциплінарний підхід 
до медичного освітнього процесу дозволить здійс-
нити загально наукову класифікацію та системати-
зацію дисциплінарних знань. 

Після такого опрацювання дисциплінарні знан-
ня стають повністю адаптованими до їх спільного 
використання в рішенні науково-дослідницьких і 
практичних проблем будь-якої складності. Процес 
розробки виробів розбивається на підзадачі, з яких 
формуються локальні монодисциплінарні практичні 
роботи, виконання яких в рамках дисциплін базової 
та професійної частин підготовки, студент прово-
дить багатостороннє опрацювання дисципліни сто-
совно свого об'єкту дослідження. Однак, для реалі-
зації запропонований підхід вимагає від нас поси-
леного опрацювання робочих програм в медичних 
закладах на основі чіткого формування методич-
них засад управління в межах вітчизняних медич-
них ВНЗ [4]. 

Проблеми організації освітнього процесу в ра-
мках медичної освіти на основі трансдисциплінар-
ного підходу зводяться до ідеї міжпредметних зв’я-
зків на різних етапах вітчизняної педагогіки, підхо-
ди до формування світогляду засобами міжпред-
метної інтеграції, які підтверджуються передовим 
досвідом таких дослідників. 

Отже, трансдисциплінарність в межах медич-
ної освіти визначає методологічне підґрунтя вико-
ристання інтегрованих наукових підходів до таких 
складних проблем, які не можуть бути описані у 
межах окремих усталених академічних дисциплін. 
Зважаючи на викладене, трансдисциплінарність – 
це інтеграція не окремих дисциплін, а набуття ком-
плексу їх знань [13]. 

У рамках трансдициплінарного підходу та ме-
жах децентралізаційної освіти медичних освітніх 
установ, може знаходити своє місце в аспектній 
побудові міждисциплінарний підхід, котрий здійс-
нюється при розробці та узгодженні робочих  
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програм окремих курсів із робочими програмами 
загальних і спеціальних дисциплін, а викладання 
спеціальних предметів будуватися на базі систе-
моутворювальних ідей та понять [1]. 

На формувальному рівні до завдань трансдис-
циплінарного підходу можна віднести створення 
загальної системи аксіом для необхідного набору 
дисциплін яка надає можливість розширити рівень 
розуміння студентами-медиками основ інформати-
вної компетентності, сприятиме переносу знань з 
інших галузей знань для зрозуміння сенсу тієї чи 
іншої інформативної проблеми [6]. 

У вітчизняній медичній освіті наявно простежу-
ються труднощі методологічного характеру, які в 
свою чергу зводяться до концептуалізації трансди-
сциплінарності знання, які пов'язані зі спробами 
зрозуміти його, виходячи з традиційної системи 
координат дисциплінарно організованою медичної 
науки. Подібна проблематика в свою чергу перед-
бачає більш широкий контекстний зміст, в якому 
простежуються не тільки комерційні інтереси і виго-
ди, оскільки він включає безліч інтелектуальних і 
соціальних вимог, які розширюють фундаменталь-
ність підстав, в порівнянні з прикладними дослі-
дженнями медичної дисциплінарної науки [14]. За-
требуваність практично орієнтованого знання мар-
кує ще одну важливу обставину - обмеження моно-
полії науки на виробництво знання, а також і на 
детермінацію процесів його застосування і викори-
стання [9]. 

Натомість принципове положення, що характе-
ризує розглянутий вище феномен у межах розвит-
ку вітчизняної медичної науки, пов'язаний з інтегра-
цією різних видів знання (наукового і позанауково-
го) на різних етапах його виробництва, в тому числі 
на заключному. Спектр вузькоспеціалізованого 
професійного медичного мислення в рамках ПАС 
зводиться до розуміння детермінованої економіко-
центричної структури, яка вже недостатня для ви-
рішення існуючих проблем, зважаючи, на що вини-
кає потреба в розробці цілісної децентралізованої 
стратегії у медичній освіті.  

Незважаючи на різноманіття і широко масшта-
бне проведення біомедичних досліджень існує ба-
гато проблем, які залишаються за сферою уваги 
вчених-медиків. У деяких випадках зацікавленість 
пацієнтів у проведенні досліджень набуває форми 
продуктивної трансдисциплінарної співпраці 
[12, 13].  

На етапі підготовки майбутніх лікарів на рівні 
міжнародних вимог одним з найважливіших страте-
гічних завдань вищої освіти України є забезпечен-
ня якості медичної вищої освіти, що відповідає між-
народним стандартам. Ідея реформування медич-
ної вищої освіти полягає у адаптації національної 

системи вищої освіти до європейських стандартів. 
Метою реформування вищої освіти є створення 
уніфікованих критеріїв і методологій та систем кон-
тролю, а також взаємовизнання дипломів про вищу 
освіту, сприяння мобільності студентів.  

Основні проблеми на сьогодні - невідповідність 
умов навчання вимогам часу, застосування заста-
рілих педагогічних технологій, високий рівень педа-
гогічного навантаження викладача, низький рівень 
соціального захисту викладачів і студентів.  

Головна ідея реалізації Національної стратегії 
нової системи охорони здоров’я полягає у впрова-
дженні реформ у вищі навчальні заклади України. 
Реформування медичної освіти України - це мож-
ливість для майбутнього лікаря стати конкурентос-
проможним фахівцем та обирати місце праці у 
будь-якій країні Європи. Зважаючи на європейсь-
кий вектор розвитку, майбутня система охорони 
здоров’я в Україні має бути узгоджена з європейсь-
кими принципами, що передбачає контрольоване 
заміщення пострадянської моделі Семашко сучас-
ними світовими схемами, практиками та досвідом. 
Головним напрямком щодо розвитку вищої медич-
ної освіти України є постійне підвищення якості 
освіти, оновлення її змісту та форм організації на-
вчально-виховного процесу, розвиток освіти, як 
державно-суспільної системи; піднесення вищої 
освіти України до рівня вищої освіти розвинутих 
країн світу та інтеграції її у міжнародне науково-
освітнє співтовариство. 

На сучасному етапі вища медична школа в 
Україні продовжує працювати за традиційними ін-
формаційними моделями, які надають студентам 
лише знання з базової навчальної програми, чого 
недостатньо для формування у них здібностей до 
аналізу змін економічних показників, впливу даних 
змін на суспільне здоров’я та можливостей економі-
чно ефективної корекції даних змін. На базі осново-
положних принципів Стратегії зрозуміло, що охоро-
на здоров’я є системою, яка повинна керувати від-
носинами між різними її учасниками, включаючи 
управлінців, надавачів послуг (лікарів), отримувачів 
послуг (пацієнтів) та дослідників, кожен з яких має 
певну чітко визначену нішу та усвідомлену відпові-
дальність. Окрім того, внаслідок проведення ре-
форм очікується забезпечення вільного вибору пос-
тачальників послуг, що є основною рушійною силою 
у вільній ринковій конкуренції, тому що без конкуре-
нції неможливо створити економічно обґрунтовані 
стимули для інших учасників ринку медичних пос-
луг. Таким чином розуміємо, що базові взаємовідно-
сини та взаємопоєднання мають формуватися у 
надавачів медичних послуг із студентської лави.  

Основою політики в галузі якості вищих медич-
них навчальних закладів є постійне поліпшення 
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якості освітнього та наукового процесів з урахуван-
ням світових тенденцій на підставі ефективного 
зворотнього зв'язку зі споживачами, постачальни-
ками, іншими зацікавленими сторонами.  

Основні принципи даної політики полягають в 
наступному:  

− здійснення підготовки конкурентоспромож-
них фахівців на основі компетентнісного під-
ходу;  

− забезпечення формування системи менедж-
менту якості, забезпечення й підтримки ви-
сокої якості технологічних процесів універси-
тету і якості підготовки фахівців;  

− інтеграція в міжнародний освітній простір, 
здійснення спільних освітніх, наукових, ліку-
вальних та інноваційних проектів і програм;  

− впровадження, відповідно до вимог Болонсь-
кої декларації, освітніх програм міжнародно-
го рівня шляхом удосконалення наявних 
технологій навчання та реалізації додатко-
вих освітніх програм;  

− безперервне вдосконалення кваліфікації всіх 
співробітників, що випереджає впроваджен-
ня передових освітніх та інформаційних тех-
нологій, розширення мережі клінічних і освіт-
ніх баз, і технологічне вдосконалення наяв-
них лікувально-педагогічних комплексів;  

− розвиток інноваційної діяльності та досяг-
нення стійкого економічного розвитку вузу;  

− підвищення якості умов навчання і праці 
співробітників вузу з достатнім забезпечен-
ням інтелектуально-інформаційними ресур-
сами на основі економічного розвитку;  

− посилення провідної ролі керівництва універ-
ситету та регламентація відповідальності всіх 
співробітників у забезпеченні якості освіти.  

Політика в галузі якості у вищих медичних на-
вчальних закладів має реалізовуватись за рахунок 
ефективного функціонування системи управління 
якістю. Система управління якістю є невід'ємною 
частиною загальної культури і системи управління 
ЗВО, має поширюватись на всі рівні та процеси, і 
кожний викладач, науковець, співробітник і студент 
зобов'язаний приймати в цьому участь. Висока 
конкурентоспроможність випускників в галузі меди-
цини і наукових розробок є головним критерієм 
ефективності політики в напрямку підвищення яко-
сті практичної підготовки медичних кадрів.  

Державна стратегія України має спрямовува-
тись на подальше зростання інтелектуального по-
тенціалу суспільства шляхом перспективного роз-
витку вищої освіти з одночасним створенням діє-
вих механізмів використання цього потенціалу, 
перетворення його величезних можливостей у за-
безпеченні реальних зрушень в економіці та підви-
щенні добробуту. Реформа вищої медичної освіти 
в Україні є об’єктивною потребою, зумовленою 
переходом до нового рівня ринку медичних послуг. 
Процес оновлення освіти у медицині має спрямо-

вуватися на поєднання трьох органічнопов’язаних 
основних компонентів: держави, вищого навчаль-
ного медичного закладу та лікаря. Тільки таке по-
єднання забезпечить виконання головного завдан-
ня вищої медичної школи: підготовки та формуван-
ня фахівця високого ґатунку, котрий може реалізу-
вати свої знання на практиці.  

Однією з умов конкурентоздатної вищої медич-
ної освіти є стимулювання клінічного мислення у 
студентів, застосування міждисциплінарних підхо-
дів при насиченні їх знаннями, уміннями, навичка-
ми. Крім того, майбутній лікар повинен бути підго-
товлений до того, щоб систематично переробляти 
значний потік інформації, інтегрувати знання з но-
вих дисциплін. Тому не тільки програми і учбові 
плани, але і педагогічні методи і форми навчання 
повинні відповідати цим вимогам.  

Лікар, який оволодів професійно-орієнтованою 
діяльністю і відповідною до неї системою знань на 
етапі придбання вищої освіти, повинен самостійно 
навчатися із оптимальним поєднанням навчальної, 
професійно-практичної і наукової діяльності в умо-
вах безперервної освіти.  

Висока конкурентоспроможність випускників в 
галузі медицини і наукових розробок є головним 
критерієм ефективності політики в напрямку підви-
щення якості практичної підготовки медичних кад-
рів. Безперечним є той факт, що цілі в напрямку 
забезпечення якості практичної підготовки медич-
них кадрів вищих навчальних закладів мають роз-
роблятись з подальшим впровадженням сучасної 
системи менеджменту якості і як засіб досягнення 
стратегічних цілей.  

Таким чином, безперервність освіти та профе-
сійної підтримки лікарів, підвищення соціального 
престижу та поваги до професії медичного праців-
ника, ефективна економічна мотивація до продук-
тивної і якісної праці, законодавче врегулювання 
вимог професійної етики медичних працівників, 
правове та інституційне забезпечення самоврядно-
сті медичних професій, забезпечить перспективний 
розвиток медичної галузі. 

Патоморфологія (ПМ) та біопсійно-секційний 
курс (БСК) – займають особливе місце в системі 
підготовки лікаря. ПМ виступає як доклінічна базо-
ва медико-біологічна дисципліна, так і клінічна, яка 
включає спеціальну патологію людини та вивчає 
структурні основи хвороби. Предметом досліджен-
ня  ПМ є вивчення морфологічного базису загаль-
ної патології, хвороб людини, їх етіології, патогене-
зу, морфогенезу, саногенезу, патокінезу, танатоге-
незу смертельних випадків, участь в прижиттєвій 
діагностиці захворювань завдяки біопсіям, а також 
розробка вчення про діагноз. Це досить широка 
дисципліна, яка охоплює загальні та спеціальні 
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питання патології людини з огляду на профіль фа-
культету (лікувальний, стоматологічний та інші). 
Підкреслимо саме клінічний напрямок дисципліни 
(який не завжди враховується), тобто крім вивчен-
ня загальнопатологічних процесів, нозологічних 
форм хвороб, ця дисципліна вивчає принципи по-
будови діагнозу, природний та індукований патомо-
рфоз хвороб, ятрогенії та ін.  

Практика викладання ПМ та БСК на кафедрі 
доводить, що на теперішній день досить слабко 
розвинена інтеграція між дисциплінами завдяки 
відсутності чітких наскрізних навчальних програм. 
Викладачу  ПМ постійно доводиться робити екс-
курс у гістологію, нормальну анатомію, біохімію, 
фізіологію, тому що без чітко сформованих знань з 
цих дисциплін та їхнього зв'язку із клінікою, у сту-
дента виникає нерозуміння багатьох патологічних 
процесів. Так, наприклад: основи тромбоґенезу 
будуть адекватно сприйняті студентом тільки тоді, 
коли він цілеспрямовано вивчить відповідні розділи 
нормальної фізіології, біохімії, гістології та ін.  

Проблема міждисциплінарної інтеграції вирос-
тає із проблем вертикальної інтеграції. На перших 
та других курсах студенти вивчають анатомію, гіс-
тологію, фізіологію, біохімію, біологію та інші базові 
предмети, але вже на третьому курсі забувають 
основи, які необхідні не тільки для розуміння  ПМ а 
й інших дисциплін, які з’являються на наступних 
курсах по вертикалі. Ось чому гістологія часто іс-
нує для студентів окремо від ПМ, фізіології та ін-
ших предметів. Вирішення цієї проблеми могло б 
не тільки поліпшити засвоєння наступного матеріа-
лу, але і зберегти певну кількість часу, оскільки 
час, використаний на «згадування», майже завжди 
менший, ніж той, що потрібен для вивчення вже 
відомого матеріалу, отриманого на початкових кур-
сах. Саме збалансована горизонтальна міждисцип-
лінарна інтеграція на «молодших» курсах може 
сприяти зменшенню затрат часу практичного за-
няття на «старших», а взаємодія між клінічними 
дисциплінами - кращому розумінню природи захво-
рювання та збільшенню можливостей лікування 
саме хворого, а не якогось окремого захворюван-
ня. Злиття матеріально-технічних і кадрових ресур-
сів вузів та патологоанатомічної служби підвищить 
рівень викладацької роботи й забезпечить об'єкти-
вність в оцінці практичних навиків студентів. 

Професійні якості майбутнього лікаря форму-
ються в процесі навчання в медичному вузі. Тому 
зміст і організація освітнього процесу, спрямовано-
го на формування особистості майбутнього лікаря, 
його професійної компетенції, є актуальними за-
вданнями вищої медичної освіти. Особливе місце в 
отриманні навичок професійної готовності нале-
жить фундаментальній науковій медико-біологічній 

дисципліні – патоморфології. Будучи однією з най-
важливіших дисциплін в системі медичної освіти, у 
науковій та практичній діяльності лікаря, вона за-
безпечує засвоєння теоретичних знань, набуття 
практичних навичок і умінь з морфологічної діагно-
стики патологічних процесів. Вивчення структурних 
основ хвороби проводиться в тісному зв'язку з клі-
нічними її проявами. Клініко-анатомічний напря-
мок – відмінна риса патоморфології. Без знання 
того, які морфологічні зміни в організмі людини 
викликають хворобу, неможливо правильне уяв-
лення про її сутність і механізм розвитку, про діаг-
ностику і лікування. Вирішення цих завдань забез-
печується використанням цілісної системи методи-
чного забезпечення навчального процесу, що 
включає лекції, практичні заняття, самостійну ро-
боту студентів.  

Практичні заняття є найважливішою складовою 
викладання патоморфології в медичному вузі. Ос-
новною метою занять з патоморфології є форму-
вання умінь і навичок морфологічної діагностики 
патологічних процесів шляхом вивчення морфоло-
гічних картин з аналізом патогенетичних механіз-
мів і клінічних симптомів захворювань. Це дозво-
ляє перетворити вивчення матеріальних основ 
хвороб у творчий процес придбання знань, викли-
кати інтерес студентів до проблем медичної науки і 
практики.  

Кафедра патоморфології є місцем поєднання 
теорії та практики. Зміст патоморфлогії за своєю 
структурою не є однорідним. Загальна патологія 
людини – теорія медицини, доклінічна підготовка 
студента і приватна патоморфлогія, яка вивчає 
структурні зміни при захворюваннях, тобто по суті - 
«це нозологічна анатомія».  

Тісна взаємодія кафедри патоморфології з лі-
кувальними установами дозволяє ліквідувати роз-
рив між теорією і практикою, здійснювати підготов-
ку кадрів вищої кваліфікації через первинну спеціа-
лізацію, інтернатуру, ординатуру та аспірантуру. 
Така взаємодія дозволить забезпечити викладання 
патоморфлогії на високому навчально-методич-
ному рівні, створити умови для прищеплення сту-
дентам практичних навичок. Крім цього, одним з 
основних завдань комплексу є проведення патомо-
рфологічного дослідження в прозектурі, аналіз біо-
псійного та операційного матеріалу. В умовах роз-
ширення самостійної роботи студента в пізнаваль-
ному процесі активізувалася студентська наукова 
робота, яка допомагає виявити наукові схильності і 
потенціал студента, відтак оволодіти навиками 
практичного виконання досліджень і наукового ана-
лізу.  

Важливим є реставрування і доповнення воло-
гими препаратами макромузею, експозиція якого 
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стане більш доступна для практичного засвоєння 
студентами макроскопічних проявів різних патоло-
гічних процесів та вирішення спеціальних питань 
морфологічної діагностики. Експонати системати-
зовані за змістовими модулями та нозологіями в 
патоморфології.  

Учбовий фонд кафедри необхідно доповнюва-
ти новими мікропрепаратами, особливо із викорис-
танням гістохімічних методів забарвлення тканин. 
Мікропрепарати можуть використовуватись не тіль-
ки студентами на практичних заняттях як ілюстра-
тивний матеріал, а й молодими асистентами та 
студентами-гуртківцями для вдосконалення нави-
чок патогістологічної діагностики.  

Поєднання теоретичних знань та практичних 
навичок є важливою умовою для підготовки май-
бутніх лікарів та покращення рівня їх професійної 
підготовки. 

В останні роки в діагностиці захворювань в різ-
них галузях медицини широке розповсюдження 
отримав метод біопсії та гістологічного дослідження 
операційного матеріалу. Це з високим ступенем 
вірогідності один з найкращих методів діагностики 
онкозахворювань, вірусних гепатитів і багатьох ін-
ших патологічних процесів, роль якого важко пере-
оцінити у виборі адекватної терапії і профілактики.  

Метод дозволяє вивчати такі складні патологіч-
ні процеси як морфогенез та лікувальний патомор-
фоз різноманітних захворювань. Він широко вико-
ристовується в експериментальних дослідженнях 
самих різноманітних напрямків. В залежності від 
термінів виконання біопсія може бути плановою 
(відповідь можлива через 4–5 днів) і терміновою 
(відповідь повинна бути протягом 20–25 хвилин). В 
залежності від способу взяття матеріалу для при-
життєвого гістологічного дослідження біопсії бува-
ють інцизійні, пункційні, трепанаційні та такі, які 
виконуються при ендоскопіях, вишкребах ендомет-
рію. Кількість біопсій зареєстрованих у Вінницько-
му обласному патологоанатомічному бюро 
(ВОПАБ) та Одеському обласному патологоанато-
мічному бюро (ООПАБ) з кожним роком збільшу-
ється. На перспективу в Вінницькій та Одеській 
областях створені сприятливі умови для розвитку 
патологоанатомічної служби в цілому і для поглиб-
лення і покращення дослідження біопсій. Між  
ВОПАБ і ВНМУ ім. М. І. Пирогова, ООПАБ та  
ОНМедУ заключено договори про спільну діяль-
ність, відповідно до яких кафедри патоморфології 
значно розширюють свої можливості для покра-
щення викладацької діяльності з предметів пато-
морфології, біопсійно-секційного курсу і, особливо, 
при підготовці інтернів-патологоанатомів, а засво-
єння нормативно-правових актів допомагає чітко 
регламентувати відповідальність лікаря-клініциста 

та патологоанатома при виконанні біопсійних дос-
ліджень.  

Складність та відповідальність постановки гіс-
тологічного діагнозу, особливо при онкологічній 
патології, вимагає від патологоанатома високого 
рівня кваліфікації. З нашої точки зору, однорічний 
термін спеціалізації в інтернатурі явно недостатній. 
Доцільно було б подовжити його до 2 років і більше.  

У зв’язку з недостатнім фінансуванням практи-
чної охорони здоров’я мало використовуються су-
часні гістохімічні, імуногістохімічні та електронно-
мікроскопічні методи в морфології. Впровадження 
цих додаткових методів зменшило б кількість 
«описових», хибнопозитивних і хибнонегативних 
відповідей і орієнтовних діагнозів. А тісний контакт 
клініциста і патогістолога з використанням сучас-
них діагностичних методик в патоморфології в пер-
спективі поліпшить якість постановки діагнозу, а 
відповідно і лікування пацієнтів. 

Завдання вищої медичної школи полягає в то-
му, щоб забезпечити ґрунтовність та сучасний рі-
вень медичної освіти, як до-, так і післядипломної 
підготовки, надати можливість доступу до інформа-
ційних джерел світової медичної науки та практики. 
Для виконання поставлених завдань необхідно 
створити наскрізну програму. Зокрема потрібно 
розробити методики проведення практично-
орієнтовних занять, на яких студенти мають отри-
мувати глибокі теоретичні знання та набувати не-
обхідні практичні навички. Має дещо змінитись 
підхід до медичної освіти, необхідно збільшити не 
лише рівень інформованості студента, а й розвива-
ти вміння вирішувати проблеми та задачі, вирішен-
ня етичних питань, правових норм та інших аспек-
тів діяльності лікаря. При розробці наскрізної про-
грами мають враховуватись застосування різних 
форми та методів навчальної роботи. Використан-
ня технології навчання методом кейсів дає високі 
результати в підготовці до практичної діяльності 
майбутніх спеціалістів. Підґрунтям цієї технології є 
теорія Experiential learning – практикуючого вчення. 
До практичної реалізації методики відноситься на-
вчання на робочому місці, наставництво, коучінг, 
тьюторство, навчання в аудиторії методом кейсів. 
Лекції інформативного типу не завжди дають бажа-
ний результат, тому необхідно застосовувати 
більш інноваційні лекційні форми: проблемні лекції, 
лекції-бесіди, лекції з розбором клінічних ситуацій, 
відео- та мультимедійні презентації.  

Адекватна освіта в медичній галузі не менш 
важлива, ніж економічна та адміністративно-
правова складова реформ. В рамках стратегії по-
будови нової системи охорони здоров'я в Україні 
пропозиції щодо створення інноваційної патомор-
фології мають розглядатись в аспекті найближчих 
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та віддалених перспектив. Але підготовка кадрів 
має бути реалізована вже на сучасному етапі, або 
проводитись на сьогоднішній день.  

Заключення. Злиття матеріально-технічних і 
кадрових ресурсів вузів та патологоанатомічної 
служби підвищить рівень викладацької роботи й 
забезпечить об'єктивність в оцінці практичних на-
виків студентів. Тісна взаємодія кафедри патомор-
фології з лікувально-діагностичними установами 
дозволяє ліквідувати розрив між теорією і практи-
кою, здійснювати підготовку кадрів вищої кваліфі-

кації через первинну спеціалізацію, інтернатуру, 
ординатуру та аспірантуру. 

При розробці наскрізної програми мають вра-
ховуватись застосування різних форми та методів 
навчальної роботи, використання технології на-
вчання методом кейсів. Необхідно збільшити не 
лише рівень інформованості студента, а й розвива-
ти вміння вирішувати проблеми та задачі, вирішен-
ні етичних питань, правових норм та інших аспектів 
діяльності лікаря. 
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УДК 614.23+001.9 
КОНЦЕПТУЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПАТОМОРФОЛОГИИ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ  
Роша Л. Г. 
Резюме. Адекватное образование в медицинской отрасли не менее важно, чем экономическая и  

административно-правовая составляющая реформ. Практика преподавания патоморфологии и секцион-
но-биопсийного курса на кафедре патоморфологии доказывает слабо развитую интеграцию между дис-
циплинами благодаря отсутствию четких сквозных учебных программ. Проблема междисциплинарной 
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интеграции возрастает по проблемам вертикальной интеграции. Слияние материально-технических и 
кадровых ресурсов вузов и патологоанатомической службы позволяет ликвидировать разрыв между тео-
рией и практикой, осуществлять подготовку кадров высшей квалификации через первичную специализа-
цию, интернатуру, ординатуру и аспирантуру. Такое взаимодействие позволит обеспечить преподавание 
патоморфологии на высоком учебно-методическом уровне, создать условия для привития студентам 
практических навыков. При разработке сквозной программы должны учитываться применения различных 
формах и методах учебной работы. 

Ключевые слова: патоморфология, преподавание, трансдисциплинарных подход. 
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Conceptual Approaches to New Forms of Teaching Of Рathomorphology in Ukraine 
Rosha L. G. 
Abstract. Higher medical education should provide high-quality training for students and become an impor-

tant component of reforming the health sector. Among the promising directions in the field of medical universi-
ties, the transdisciplinary approach allows them to conduct a comprehensive analysis of a limited number of 
objects, to study in depth and in detail the properties of the target object, and to use the modern tools of special-
ized medical software complexes, as well as to investigate the influence of individual factors, forming a scientific 
direction that develops within the framework of educational medical research work. Students studying in the 
medical field based on the transdisciplinary approach can reduce the time of study with the increase of the addi-
tional information sphere. There is evidence of the need to change the paradigm of education - from a one-
disciplinary to transdisciplinary approach to education. The purpose of the reform of higher education is to es-
tablish the unified criteria and methodologies and control systems, as well as mutual recognition of diplomas 
about higher education, promotion of student mobility. 

The practice of teaching pathomorphology and biopsy sectional course at the department of pathological 
anatomy proves that poorly developed integration between disciplines due to the lack of clear cross-cutting cur-
ricula. The problem of interdisciplinary integration grows out of the problems of vertical integration. The merging 
of the material and technical resources and staff resources of the universities and the pathoanatomical service 
will increase the level of teaching work and will ensure objectivity in assessing the practical skills of the students. 
The close interaction of the department of pathological anatomy with medical institutions allows to eliminate the 
gap between theory and practice, to carry out training of highly skilled personnel through primary specialization, 
internship, residency and postgraduate study. Such interaction will allow teaching of pathological anatomy at a 
high educational-methodical level, create conditions for the inculcation of students practical skills. The develop-
ment of a cross-cutting program should take into account the application of different forms and methods of edu-
cational work. The use of teaching technology by case method gives high results in preparing for the future 
practitioners' practical work. Lectures of an informative type do not always give the desired result, therefore, it is 
necessary to apply more innovative lecture forms: problem lectures, lectures-conversations, lectures on the 
analysis of clinical situations, video and multimedia presentations. 

Keywords: pathomorphology, teaching, transdisciplinary approach. 
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Охарактеризували взаємозв’язок між окремими 
показниками короткочасної пам'яті та розумової 
працездатності центральної нервової системи 
(ЦНС) у осіб з територій посиленого радіоекологіч-
ного контролю Сумської області (4-та радіаційна 
зона; щільність забруднення ґрунтів ізотопами це-
зію-137 від 1 до 5 Кі /км2). У дослідженні взяло 
участь 160 осіб, віком 18-35 років, які були об’єдна-
ні у контрольну (80 осіб) і дослідну (80 осіб) групи. 
Було застосовано загальноприйняті методики дос-
лідження показників короткочасної пам'яті, рівня 
працездатності ЦНС. Здійснено статистичну об-
робку даних. Дослідження виконано у відповідності 
до біоетичних норм з дотриманням чинного законо-
давства України. 

Встановили прямі та зворотні кореляційні зв’яз-
ки між досліджуваними показниками. На нашу дум-
ку, одержані результати доповнять сучасні уявлен-
ня щодо впливу низькоінтенсивного пролонговано-
го опромінення на стан психофізіологічних функцій 
осіб, що проживають на територіях посиленого 
радіоекологічного контролю України та Сумщини 
зокрема. 

Ключові слова: центральна нервова система, 
психофізіологічні показники, іонізуюче випроміню-
вання, контаміновані території. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота була виконана у межах 
НДР Сумського державного педагогічного універси-
тету імені А. С. Макаренка «Адаптаційні реакції ор-
ганізму до ендогенних та екзогенних факторів сере-
довища», № державної реєстрації 0116U008030. 

Актуальність. Забруднення значної площі те-
риторії України радіоактивними ізотопами (Cs-137, 
Sr-90), а також опромінення населення держави 
тісно пов'язане із наслідками аварії на Чорнобиль-
ській атомній електростанції (ЧАЕС), про що свід-
чать наукові розвідки [1, 2]. До контамінованих те-
риторій Сумської області належать Шосткинський і 
Ямпільський райони [3]. 

Переважна більшість наукових праць, що сто-
суються наслідків впливу Чорнобильської катаст-
рофи, висвітлюють стан психофізіологічних функ-
цій ліквідаторів аварії на ЧАЕС [4].  

З наукових джерел відомо, що у населення, 
яке проживає на радіоактивно забрудненій місце-
вості, опромінення має хронічний комбінований 
характер [3]. Поєднання зовнішнього і внутрішньо-
го опромінення у малих дозах з його низькою поту-
жністю може призводити до розвитку передпатоло-
гічних станів чи патологічних процесів [5]. 

Згідно наукових розвідок, незначні дози опромі-
нення, не змінюючи структурно-функціональної 
основи біоелектричної активності мозку, можуть 
спричиняти зрушення у прояві психофізіологічних 
та нейродинамічних функцій [4, 6]. Водночас погля-
ди на наслідки довготривалого низькоінтенсивного 
опромінення людського організму різняться – від 
традиційно негативних (безпорогова концепція) до 
адаптивних і навіть позитивних (теорія ефектів 
малих доз, радіаційний гормезис) [4]. 

Ми вважаємо, що питання взаємозв’язку таких 
психофізіологічних функцій, як пам'ять та увага, у 
осіб, що тривалий час проживають на контамінова-
них територіях (внаслідок аварії на Чорнобильській 
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атомній електростанції), має актуальність через 
стохастичність впливу низькоінтенсивного пролон-
гованого опромінення на організм людини. 

Усе вищезазначене визначило актуальність 
нашого дослідження і зумовило його мету – вста-
новити взаємозв’язки між показниками короткочас-
ної пам'яті та працездатності центральної нервової 
системи у осіб з територій посиленого радіоеколо-
гічного контролю Сумської області. 

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження 
проводилось на базі Сумського державного педа-
гогічного університету імені А. С. Макаренка. Про-
вели імунологічне обстеження 160 осіб віком 18-35 
років: 80 волонтерів із Шосткинського і Ямпільсько-
го районів Сумської області (IV радіаційна зона; 
щільність забруднення ґрунтів ізотопами 137Cs 1-5 
Ki/км2); контрольну групу (80 респондентів) склали 
досліджувані з відносно екологічно чистих терито-
рій Сумщини.  

Визначення показників розумової працездатно-
сті здійснювали за методикою коректурної проби за 
таблицею Анфімова [7]. Об’єм короткочасної  
пам’яті (зорової, слухової на слова і числа, а також 
смислової) визначали за відповідними бланковими 
методиками [7]. 

Дані про стан радіаційного забруднення тери-
торій отримали в обласній санітарно-епідеміологіч-
ній станції (м. Суми).  

Статистичну обробку результатів проводили за 
допомогою програмного пакету Microsoft Excel ме-
тодами варіаційної статистики. Достовірність різни-
ці між вибірками визначали за t-критерієм Стьюде-
нта. Середні величини наводяться у вигляді М±m, 
де М – середнє арифметичне, m – стандартна по-
милка середнього. 

Дослідження виконано у відповідності до біое-
тичних норм з дотриманням законодавства Украї-
ни. Усі волонтери дали письмову згоду на участь у 
обстеженні [8]. 

Результати дослідження. Результати дослі-
дження показників короткочасної пам'яті осіб з те-
риторій посиленого радіоекологічного контролю та 
відносно екологічно чистої місцевості Сумської 
області представлені у таблиці 1. 

Результати дослідження показників працездат-
ності центральної нервової системи осіб, які про-
живають у IV радіаційній зоні та на умовно радіа-
ційно «чистих» територіях Сумської області пред-
ставлені у таблиці 2.  

Проаналізувавши результати дослідження з 
визначення власне розумової працездатності,  

Таблиця 2 – Показники розумової працездатності волонтерів з територій посиленого радіоекологічного контро-
лю та відносно екологічно чистої місцевості Сумської області 

Група Завд. 
S M N n A P Q ШПІ СУ 

M±m 

Досліджу-
вана 

1 461,41 ± 
± 1,39 

118,30 ± 
± 0,70 

123,32 ± 
± 0,70 

5,78 ± 
± 0,30 

0,96 ± 
± 0,03 

428,14 ± 
± 1,43* 

273,89 ± 
± 1,07* 

2,15 ± 
± 0,10 

163,96 ± 
± 1,56* 

2 670,57 ± 
± 1,49 

17,22 ± 
± 0,27 

19,24 ± 
± 0,24 

2,00 ± 
± 0,20 

0,89 ± 
± 0,05 

598,79 ± 
± 1,70* 

398,05 ± 
± 1,15* 

3,27 ± 
± 0,10 

276,99 ± 
± 2,43* 

3 346,97 ± 
± 1,13 

86,54 ± 
± 0,58 

94,54 ± 
± 0,60 

8,00 ± 
± 0,35 

0,92 ± 
± 0,03 

317,54 ± 
± 1,10* 

205,96 ± 
± 0,87* 

1,53 ± 
± 0,08 

88,83 ± 
± 1,18 

Контроль-
на 

1 403,51 ± 
± 1,85 

102,88 ± 
± 0,92 

107,37 ± 
± 1,08 

4,57 ± 
± 0,41 

0,96 ± 
± 0,04 

386,69 ± 
± 1,85 

237,19 ± 
± 1,42 

1,90 ± 
± 0,13 

104,04 ± 
± 1,67 

2 648,88 ± 
± 2,59 

16,72 ± 
± 0,46 

19,08 ± 
± 0,42 

2,35 ± 
± 0,30 

0,88 ± 
± 0,06 

567,84 ± 
± 2,46 

382,00 ± 
± 2,13 

3,16 ± 
± 0,19 

192,68 ± 
± 2,22 

3 324,87 ± 
± 1,73 

78,47 ± 
± 0,97 

85,80 ± 
± 0,85 

7,36 ± 
± 0,49 

0,92 ± 
± 0,05 

296,80 ± 
± 1,64* 

191,48 ± 
± 1,31 

1,43 ± 
± 0,12 

57,19 ± 
± 1,18* 

Примітка: * – p˂0,05 – достовірності різниці між показниками контрольної та досліджуваної груп.1 – завдання з ви-
значення власне розумової працездатності; 2 – завдання з визначення рівня працездатності ЦНС з внутрішнім галь-
муванням; 3 – завдання з визначення рівня працездатності ЦНС із зовнішнім і внутрішнім гальмуванням; S – загаль-
на кількість знаків; М – кількість викреслених літер; N – кількість літер, що необхідно було викреслити; n – кількість 
помилок, зроблених під час виконання завдань; А – коефіцієнт точності виконання; Р – коефіцієнт розумової продук-
тивності; Q – об’єм зорової інформації; ШПІ – швидкість переробки інформації; СУ – показник стійкості уваги. 

Таблиця 1 – Показники короткочасної пам'яті осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю та 
відносно екологічно чистої місцевості Сумської області 

Група 

Вид короткочасної пам’яті 
Зорова на числа Зорова на слова Слухова на слова Слухова на числа Смислова 

M±m 

Досліджувана 11,63±0,34 17,93±0,23* 17,48±0,29* 14,53±0,31 19,53±0,18* 

Контрольна 11,62±0,17 16,78±0,15 15,33±0,16 13,55±0,19 17,78±0,16 

Примітка: * – p˂0,05 – достовірності різниці між показниками контрольної та досліджуваної груп. 
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виявили зворотний кореляційний зв’язок між показ-
никами: короткочасної смислової пам'яті, зорової 
пам'яті на слова, слухової пам'яті на слова та кіль-
кості помилок; смислової пам'яті та кількості знаків, 
що необхідно викреслити; слухової пам'яті на сло-
ва, смислової пам'яті та загальної кількості знаків 
(рис. 1). 

Прямі кореляційні зв’язки, згідно одержаних 
результатів, виникають між значеннями загальної 
кількості знаків, кількості правильно викреслених 
знаків, кількості знаків, що необхідно викреслити, 
коефіцієнтом розумової продуктивності, об’ємом 
зорової інформації та показником зорової пам'яті 
на числа; коефіцієнтом точності виконання завдань 
та показником зорової пам'яті на слова (рис. 1). 

У завданні з визначення рівня працездатності 
ЦНС з внутрішнім гальмуванням має місце прямий 
кореляційний зв'язок між показниками кількості 
правильно викреслених знаків, кількості знаків, що 
необхідно викреслити, коефіцієнтом точності вико-
нання завдань, коефіцієнтом розумової продуктив-
ності та показниками смислової пам'яті. Між коефі-
цієнтом точності виконання завдань, коефіцієнтом 
розумової продуктивності та показником зорової 
пам'яті на слова; показником стійкості уваги та по-
казником зорової пам'яті на числа також спостері-
гаються прямі кореляційні зв’язки. Зворотні кореля-
ційні зв’язки виявили між показниками зорової па-
м'яті на числа та кількості помилок (рис. 2). 

Проаналізувавши результати дослідження з 
визначення рівня працездатності ЦНС із зовнішнім 
і внутрішнім гальмуванням встановили, що прямі 
кореляційні зв’язки виникають між показниками 
кількості помилок, коефіцієнтом точності виконання 
завдань, коефіцієнтом розумової продуктивності та 
показником слухової пам'яті на числа; між показни-
ком коефіцієнтом точності виконання завдань, по-
казником стійкості уваги та показником зорової 
пам'яті на числа (рис. 3). 

Зворотні кореляційні зв’язки спостерігаються 
між значеннями загальної кількості знаків, кількістю 
знаків, що необхідно викреслити, показниками кіль-
кості допущених помилок, об’ємом зорової інфор-
мації та показником смислової пам'яті; між коефіці-
єнтом точності виконання завдань та показником 
зорової пам'яті на числа. 

За іншими показниками кореляційної залежно-
сті не виявлено або ж вона представлена слабким 
взаємозв’язком. 

Обговорення. Результати дослідження показ-
ників психофізіологічних та нейродинамічних функ-
цій, працездатності центральної нервової системи 
за умови дії довготривалого низькоінтенсивного 
опромінення висвітлені в українській науці в науко-
вих розвідках Борейко Т. І., Шинкаренко В. І., Шин-
каренко С. О., Бурєннікової Л. Ю., Хоревіна А. В., 
Ламбуцької Ж. А., Ткачук Т. М., Завадської Т. В., 
Шестопалової Л. Ф., Кукурузи А. В., Коцана І. Я., 
Козачук Н. О., Журавльова О. А [3-4]. Майже усі 
дотичні до тематики нашого дослідження наукові 
праці вищезазначених вчених, що датовані кінцем 
2000-х рр., початком 2010-х рр., свідчать про зни-
ження показників розумової працездатності, уваги, 
пам'яті у дітей, підлітків та осіб юнацького віку [3-4]. 
Водночас одержані нами результати не у повній 
мірі узгоджуються з існуючими науковими даними, 
оскільки за деякими показниками, наприклад, пока-
зником стійкості уваги, респонденти з радіаційно 
забруднених територій Сумщини мали перевагу 

Рис. 1. Зв'язки показників короткочасної пам'яті  
та власне розумової працездатності ЦНС 

 

Рис. 2. Зв'язки показників короткочасної пам'яті  
та працездатності ЦНС із внутрішнім гальмуванням 

 

Рис. 3. Зв'язки показників короткочасної пам'яті  
та працездатності ЦНС із зовнішнім і внутрішнім  

гальмуванням 
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над представниками контрольної групи у завданнях 
з визначення власне розумової працездатності, рів-
ня працездатності ЦНС з внутрішнім гальмуванням, 
а також з визначення рівня працездатності це-
нтральної нервової системи з внутрішнім і зовнішнім 
гальмуванням у 1,6, 1,44 та 1,55 раз відповідно [3]. 

Ми вважаємо, що таке відхилення від раніше 
отриманих результатів можна пояснити появою у 
нових поколінь мешканців територій посиленого 
радіоекологічного контролю Сумської області адап-
тивно-компенсаторних механізмів, спрямованих на 
оптимізацію діяльності ЦНС та підтримання гомео-
стазу організму в цілому [4].  

Висновки. На нашу думку, одержані результа-
ти дослідження доповнять сучасні уявлення про 

вплив низькоінтенсивного пролонгованого опромі-
нення на стан психофізіологічних функцій осіб, що 
проживають на контамінованих територіях України 
та Сумщини зокрема. 

Перспективи подальших досліджень. Ми 
вважаємо, що результати подальших комплексних 
досліджень впливу хронічного опромінення у ма-
лих дозах можуть бути використані для підтвер-
дження чи спростування сучасних теорій щодо сто-
хастичності проявів дії екзогенних хронічних стре-
сових факторів, зокрема, тих, що безпосередньо 
пов’язані з наслідками аварії на Чорнобильській 
АЕС, а саме низькоінтенсивного опромінення орга-
нізму людини, центральної нервової та імунної сис-
тем зокрема. 
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УДК 612.017.1 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ С ТЕРРИТОРИЙ УСИЛЕННОГО  
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белокур Д. А. 
Резюме. Охарактеризовали взаимосвязь между отдельными показателями кратковременной памяти 

и умственной работоспособности центральной нервной системы (ЦНС) у лиц с территорий усиленного 
радиоэкологического контроля Сумской области (4-й радиационная зона; плотность загрязнения почв 
изотопами цезия-137 от 1 до 5 Ки / км2). В исследовании приняли участие 160 человек в возрасте 18-35 
лет, которые были объединены в контрольную (80 человек) и исследовательскую (80 человек) группы. 
Были применены общепринятые методики исследования показателей кратковременной памяти, уровня 
работоспособности ЦНС. Осуществлена статистическая обработка данных. Исследование выполнено в 
соответствии с биоэтическими нормами с соблюдением действующего законодательства Украины. 

Установили прямые и обратные корреляционные связи между исследуемыми показателями. По на-
шему мнению, полученные результаты дополнят современные представления о влиянии низкоинтенсив-
ного пролонгированного облучения на состояние психофизиологических функций лиц, проживающих на 
территориях усиленного радиоэкологического контроля Украины и Сумщины в частности. 



 Біологічні науки 

 242 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

Ключевые слова: центральная нервная система, психофизиологические показатели, ионизирующее 
излучение, контаминированные территории. 

 

UDC 612.017.1 
Interconnection of the Memory Indicators and Central Nervous System Working Capacity  
in the Individuals from enhanced Radioecological Control Territories of the Sumy Region 
Bilokur D. 
Abstract. The study characterizes the interrelation between individual indicators of short-term memory and 

mental performance of the central nervous system (hereinafter – CNS) of individuals from the territories of en-
hanced radioecological control of the Sumy region (4th radiation zone; density of 137-Cs isotope from 1 to  
5 Кі/km2).  

The purpose of the study was to establish interconnection of the indicators of short-term memory and work-
ing capacity of the central nervous system in persons from territories of enhanced radioecological control of the 
Sumy region. 

Material and methods. The study involved 160 people aged 18-35 who were divided into a control group (80 
people) and a research group (80 people). We used the generally accepted research methods for indicators of 
short-term memory, and the level of working capacity of the central nervous system. We also performed statisti-
cal data processing. The study was carried out in accordance with bioethical norms in compliance with the cur-
rent legislation of Ukraine. 

Results and discussion. After analyzing the results of the research on the definition of the actual mental per-
formance, we noticed a reverse correlation between the following indicators: short-term semantic memory, vis-
ual memory of words, auditory memory of words and the number of errors; semantic memory and the number of 
characters that need to be deleted; auditory memory for words, semantic memory and the total number of char-
acters. According to the obtained results there arise direct correlation bonds between the values of the total 
number of signs, the number of correctly marked characters, the number of characters to be deleted, the coeffi-
cient of mental productivity, the volume of visual information and the visual memory indicator for numbers; the 
coefficient of tasks accuracy and the indicator of visual memory of words. In the task of determining the level of 
performance of the central nervous system with internal inhibition, there is a direct correlation between the indi-
cators of the number of correctly marked characters, the number of characters that need to be deleted, the coef-
ficient of accuracy of the tasks, the coefficient of mental productivity and indicators of semantic memory. We 
also observed direct correlation between the coefficient of accuracy of tasks execution, the coefficient of mental 
productivity and the indicator of visual memory for words; the indicator of stability of attention and the indicator 
of visual memory of numbers. Reverse correlations were found between the visual memory values by the num-
ber and number of errors. After analyzing the results of the research on determining the level of CNS perform-
ance with external and internal inhibition, it was found that direct correlation bonds occur between the number of 
errors, the coefficient of accuracy of the tasks, the coefficient of mental productivity and the indicator of auditory 
memory in numbers; between the indicator of the coefficient of accuracy of the tasks, the indicator of stability of 
attention and the indicator of visual memory on numbers. Reverse correlations were observed between the val-
ues of the total number of signs, the number of characters to be deleted, the number of errors, the volume of 
visual information and the indicator of semantic memory; between the coefficient of accuracy of tasks and the 
indicator of visual memory in numbers. The results are consistent with existing scientific data. 

Conclusion. In our opinion, the obtained results will complement the modern understanding of the impact of 
low-intensity prolonged exposure on the state of the psycho-physiological functions of persons living in the terri-
tories of enhanced radioecological control of Ukraine and Sumy, in particular. 

Prospects for further research. We consider that the results of further studies on the effects of chronic irra-
diation in small doses can serve to confirm or refute modern theories regarding stochastic and deterministic ef-
fects of prolonged low-intensity radiation on the human body, central nervous system and immune systems, in 
particular. 

Keywords: central nervous system, psycho-physiological indicators, ionizing radiation, contaminated territo-
ries. 
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Робота присвячена з’ясуванню анатомічних 
особливостей судинного русла селезінки в залеж-
ності від форми органа у представників різних кла-
сів хребетних тварин. Дослідження виконувалось 
органометричним та ультразвуковим методами.  

Селезінка хребетних тварин розташовувалася 
в лівому підребер'ї. Вона була червоного кольору з 
різними відтінками. У пойкілотермних тварин вона 
розташовувалася в брижі, у гомойотермних тварин 
фіксувалася за допомогою зв'язкового апарату. 
Виявлено позаорганне розгалуження селезінкової 
артерії. Форма селезінки визначає структуру су-
динного русла. Для селезінки округлої форми хара-
ктерним є деревоподібний тип галуження судин, 
для видовженої – сегментарний розсипний тип роз-
ташування артерій і вен. Воріт селезінки налічува-
ли від 1 до 4, їх кількість залежить від форми орга-
ну. У філогенетичному ряду хребетних форма се-
лезінки тварин різна і визначається індексом роз-
витку: округло-видовжена (еліпсоподібна) у жаби, 
курки і перепела; видовжена у ящірки, бика і коня; 
сильно видовжена і вузька у голуба, кроля, свині; у 
сома – трикутно-видовжена або трапецієподібна 
видовжена. У вівці вона найбільш варіабельна: 
трикутна, еліпсоподібна або трикутно-еліпсопо-
дібна і трапецієподібна. 

Ключові слова: анатомія, селезінка, хребетні, 
форма, судини. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконувалось згід-
но наукової тематики кафедри анатомії і гістології 
ЖНАЕУ «Розвиток, морфологія та гістохімія орга-
нів тварин у нормі та при патології», № державної 
реєстрації 0113V000900. 

Актуальність. Селезінка з’явилась на ранніх 
етапах еволюції хребетних, є у більшості риб. Вона 
належить до кровотворних органів та імунної сис-
теми, яка є складовою частиною єдиної гомеоста-
тичної нервово-ендокринно-імунної системи і від-
повідає за збереження генетичного гомеостазу 
організму [7]. Вагома роль в цьому належить селе-
зінці, яка виконує також фільтраційну, очисну, де-
понувальну функції. Така діяльність тісно пов’яза-
на із системою кровообігу, який у ній відбувається, 

більше того, анатомічна будова визначається конс-
трукцією судинного русла, перш за все, характе-
ром розгалуження артерій. Основними формами 
галуження артеріальних судин селезінки людини є 
розсипна і магістральна. Перша має дихотомічний і 
багатостовбуровий варіанти; друга – багатостовбу-
ровий і одностовбуровий [4]. Для внутрішньоорган-
ного артеріального русла селезінки людини вста-
новлений деревоподібний тип розгалуження і еврі-
ареальний, без статевих і вікових відмінностей [8]. 
У байкальської нерпи селезінкова артерія прохо-
дить вздовж органа, від неї відгалужуються трабе-
кулярні артерії І і ІІ порядків [6]. Актуальними зали-
шаються анатомічні дослідження селезінки, ре-
зультати яких широко впроваджуються в медичну, 
зокрема, хірургічну, педіатричну практику [5]. Ульт-
развукове дослідження (УЗД) органу впроваджу-
ється у ветеринарну практику, зокрема, для проду-
ктивних тварин [9, 10]. 

Мета роботи – з’ясувати анатомічні особливо-
сті судинного русла селезінки в залежності від фо-
рми органа у представників різних класів хребет-
них тварин. 

Матеріали і методи дослідження. Роботу 
виконували впродовж 2012–2018 рр. на кафедрі 
анатомії і гістології ЖНАЕУ. Матеріал для дослі-
дження відбирали у клінічно здорових статевозрі-
лих тварин господарств Житомирської області: 
СГПП «Україна» (велика рогата худоба (ВРХ), ко-
ні), ТОВ «Агрофірма Брусилів» (ВРХ, вівці, свині), 
СТВ «Птахівник» (кури), ФГ «Миколай» (перепілки, 
голуби), СВАТ «Житомирський рибгосп» (риба, 
жаби, ящірка) у фазі морфо-функціональної зрілос-
ті органу. Тварин підбирали за принципом аналогів 
за породою, віком, статтю, масою. Вони належали 
до 5 класів підтипу Хребетних: клас Actinopterygii – 
Променепері риби (Siluris glanis L., 1758 – сом зви-
чайний, n=28); клас Amphibia – Земноводні (Rana 
ridibunda P., 1771 – жаба озерна, n=24); клас Reptil-
ia – Плазуни (Lacerta viridis L., 1768 – ящірка зеле-
на, n=22); клас Aves – Птахи (Gallus gallus, forma 
domestica L., 1758 – домашня курка, n=26; Colu-
mbia livia G., 1789 – голуб сизий, n=18; Coturnix 
coturnix L., 1758 – перепілка звичайна, n=14); клас 
Mammalia – Ссавці (Oryctolagus cuniculus L., 1758 – 
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кріль європейський, n=20; Sus scrofa, forma domes-
tica L., 1758 – домашня свиня, n=34; Ovis aries L., 
1758 – баран свійський, n=40; Bos taurus taurus L., 
1758 – бик свійський, n=54; Equus ferus caballus L., 
1758 – кінь свійський, n=16). Ангіографію судин 
проводили прижиттєвим методом УЗД на ультраз-
вуковому сканері S20 (ВЕТ). Лінійні параметри ор-
гану (ширину, довжину) визначали в мм прямим 
вимірюванням штангенциркулем «Электронный  
S-line 15-642» з точністю до 0,01 мм відразу після 
відбору органу у приміщенні лабораторії патомор-
фології при температурі 20о за Цельсієм, вологістю 
53 % та освітленістю 400 лк за штучного освітлен-
ня. Індекс розвитку селезінки (ІРС) обчислювали за 
формулою:  

                      (1), 

де ШС – ширина органа в мм (см), ДС – довжина 
органа в мм (см) [3].  

Цифрові дані обробляли за допомогою програ-
много забезпечення Excel (“Microsoft”, США) і STA-
TISTICA 6.0 (“Stat-soft”, США) із визначенням сере-
днього (M) та його похибки (±m). 

Утримання тварин та експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, які використо-
вуються для експериментів та інших наукових ці-
лей» (Страсбург, 2005), ЗУ «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» (2006, ст. 26), «Загальних 
етичних принципів експериментів на тваринах», 
ухвалених П`ятим національним конгресом з біое-
тики (Київ, 2013). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Селезінка сома розміщена в черевній порожнині 
вздовж кишечнику, зовні вкрита капсулою зі сполу-
чної тканини. ІРС становить 77,02±1,49 %, тому 
форма визначається як трикутно-видовжена або 
трапецієподібно-видовжена. Довжина селезінки 
сома становила 2,22±0,07 см, ширина – 1,71±0,02 
см, товщина – 0,61±0,02 см.  

Селезінка жаби розташовується з лівої сторони 
тіла дорсально щодо краніального кінця клоаки. 
Вона прикріплена до брижі між дванадцятипалою і 
товстою кишками та прилягає до тонкої кишки, при-
єднуючись до неї складкою мезентерію. Згідно з 
даними макрометричного аналізу, довжина органу 
становить 5,50±1,87 мм; ширина – 4,12±1,72 мм, 
висота – 3,39±1,66 мм. При цьому ІРС дорівнював 
74,91 %, тому форму визначили як округло-
овальну (рис. 1А). 

Селезінка ящірки прикріплена до брижі між 
дванадцятипалою і товстою кишками та прилягає 
до тонкої кишки, приєднуючись до неї складкою 
мезентерію. Згідно з органометричними досліджен-
нями довжина органа становила 12,80±1,30 мм; 
ширина – 3,40±1,14 мм, висота – 1,28±0,31 мм. ІРС 
складав 26,56 %, тому форму визначили як видов-
жену. Інколи селезінка має видовжено-
еліпсоподібну форму, найчастіше з одним загост-
реним кінцем  

Селезінка голуба, курки, перепілки розташову-
ється в грудочеревний порожнині між залозистою і 
м’язовою частинами шлунка у правому підребер’ї. 
Довжина органа у голуба становила 1,64±0,05 см, 
ширина – 2,05±0,25 мм, висота – 2,50±0,415 мм. 

ШС
= ×100%,
ДС

ІРС

Рис. 1. Макроскопічні препарати селезінки різної форми:  

А – округло-овальна жаби; Б – сильно-видовжена голуба; В – трикутна вівці; Г – еліпсоподібна вівці 
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При цьому ІРС складав 12,5±1,21 %, тому форма її 
визначається як сильно видовжена (рис. 1Б). Дов-
жина селезінки курки становить 2,13±0,12 см, ши-
рина – 1,45±0,40 см, висота – 1,20±0,008 см. Відпо-
відно, ІРС у курки складає 68,08±1,86 %, у перепіл-
ки – 63,29±2,18 %, тому форма її визначається як 
округла, еліпсоподібна.  

Селезінка кроля добре сформована, міститься 
у черевній порожнині в лівому підребер’ї у ділянці 
між шлунком і ниркою, підвішуючись на сальнику. 
Вона вісцеральною поверхнею прилягає до кауда-
льної поверхні лівої сторони шлунку. Селезінка 
лежить спрямована довгою віссю каудально і дор-
совентрально, майже паралельно відносно діаф-
рагми. Дорсальний кінець її сягає рівня першого і 
другого поперекових хребців; вентральний кінець 
доходить остистого відростка першого попереково-
го хребця. Парієтальна поверхня безпосередньо 
прилягає до черевної стінки і знаходиться на відс-
тані приблизно 3 см від діафрагми. Каудальний 
край знаходиться на віддалі до 3 см від лівої нир-
ки. Зовнішня діафрагмальна поверхня селезінки 
випукла і гладенька, внутрішня – плоска, має боро-
зну (ворота селезінки), через які входять артерії і 
нерви, а виходять вени та лімфатичні судини. Віс-
церальна поверхня дещо ввігнута. В ділянці воріт 
орган має найбільшу товщину. Вентральний кінець 
тупий, вентральний – гостріший. Форма селезінки 
овальна, сильно видовжена, інколи з загостреними 
краями, часто неправильної форми, може мати 
хвостатий відросток. Інколи зустрічались селезінки 
з вираженим загостреним вентральним кінцем, 
краї могли бути дещо хвилястими. Середня части-
на селезінки, як правило, знаходилась на звужено-
му місці. Нижній край селезінки звернений вентра-
льно і каудально, верхній – краніально й дорсаль-
но. Її довжина складає 7,45±0,75 см, ширина – 
6,45±0,45 мм. При цьому ІРС дорівнює 
8,66±1,97 %, тому форма її визначається як сильно 
видовжена. 

Селезінка вівці була розміщена в черевній по-
рожнині у лівій підреберній ділянці у площині 11–12 
грудних хребців. Зовні вона вкрита серозною обо-
лонкою, яка зростається з капсулою органа. Вісце-
ральна поверхня селезінки приєднується до дорса-
льної ділянки рубця, а основа прилягає до ніжки 
діафрагми і міцно сполучається з нею за допомо-
гою зв’язки шириною 1,5-2,5 см. Верхівка селезінки 
спрямована краніовентрально, досягаючи середи-
ни 10-11 ребер. Згідно з макроскопічним аналізом 
ІРС складав 69,81 %, тому форма селезінки визна-
чалась як видовжена. Додатково розрізняли видов-
жені трикутну (рис. 1В), еліпсоподібну (рис. 1Г), 
трикутно-еліпсоподібну і трапецієподібну форми. 
Лінійні параметри селезінки дорівнювали: товщина 

від 1,3 см до 1,7 см, довжина від 10,31 до 11,25 см, 
ширина від 7,01 до 7,96 см. 

Селезінка свині міститься у черевній порожнині 
у ділянці лівого підребер’я та мечоподібного хря-
ща. У дорсо-вентральному напрямку межує з вели-
кою кривизною шлунка, приєднавшись до неї шлу-
нково-селезінковою зв’язкою. На рівні 13-15-ї пари 
ребер вона своєю парієнтальною поверхнею тор-
кається діафрагми. Дорсальним кінцем селезінка 
спрямована до хребта, досягаючи лівої нирки, а 
вентральним – печінки. Селезінка у свині довга, 
дуже овально-видовженої будови із дещо звужени-
ми кінцями. На поперечному розрізі має трикутну 
форму. На ній виділяють дві поверхні: парієтальну 
та вісцеральну. Парієтальна поверхня прилягає до 
діафрагми, вісцеральна – до стінки шлунка. Повер-
хні переходять одна в одну по краях органа, і ма-
ють загострену форму. Крім того, на селезінці чітко 
виділяються дорсальний і вентральний кінці 
(дорсальний спрямований до хребетного стовпа, 
вентральний – у ділянку мечоподібного відростка). 
З усіх боків селезінка вкрита очеревиною, зв’язка-
ми якої вона з’єднується з шлунком та діафрагмою. 
Довжина селезінки складає 30,97±3,54 см, ширина 
4,02±0,22 см. Ці показники у самців більші, ніж у 
самок. Так, абсолютна маса селезінки, відповідно, 
більша в середньому на 12,82 г, відносна – на 
0,006 %. Аналогічні результати спостерігали і під 
час дослідження лінійних параметрів. У самців, 
порівняно із самками, довжина в середньому біль-
ша на 5,05 см, ширина – на 0,31 см. Прицьому, ІРС 
дорівнював 13,02±0,78 %. 

Селезінка коня розташована в черевній порож-
нині на більшій кривині шлунка. Вона плоска, видо-
вжена, має серпоподібну форму. На ній чітко сфор-
мовані дорсальний розширений і центральний зву-
жений кінці, передній край її ввігнутий та гострий, 
задній – випуклий і тупий. Вузькою частиною селе-
зінка прилягає до великої кривизни шлунку, шир-
шою частиною – до великого сальнику і межує з 
підшлунковою залозою, лівою ниркою, петлями 
кишок. Парієтальною поверхнею вона направлена 
до діафрагми. Основа селезінки знаходиться в 
ділянці 17-18 пари ребер і першого поперекового 
хребця. Колір селезінки темно-червоний з фіолето-
вим відтінком, консистенція пружна, доволі м’яка. 
Селезінка вкрита очеревиною, на її вісцеральній 
поверхні у ділянці воріт, в орган входять судини і 
нерви. Крім того, від воріт селезінки починаються 
дві очеревинні зв’язки, що продовжують одна дру-
гу: шлунково-селезінкова і підвішуюча. Остання 
направляється до діафрагми та утворює діафраг-
мально-селезінкову зв’язку та прямує до лівої нир-
ки і утворює селезінково-ниркову зв’язку. Довжина 
органа становила 55,95±3,96 см, ширина – 
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14,46±3,24 см. ІРС дорівнює 25,84±1,01 
%, тому форма її визначається як видов-
жена. 

У бика селезінка видовженої, оваль-
но-видовженої форми, плоска, із заокруг-
леними дорсальним і вентральним кінця-
ми. Краї органу рівні, прямі. Вона розта-
шовується в лівому підребер’ї між руб-
цем і діафрагмою, лежить на лівій повер-
хні дорсального мішка рубця. Ворота 
селезінки розташовуються на вісцераль-
ній поверхні дорсального кінця. Серозна 
оболонка селезінки переходить на діаф-
рагму і рубець. Дорсальним кінцем селе-
зінка сягає десятого міжреберного прос-
тору, каудальний край спрямований до 
вентрального кінця сьомого міжреберно-
го простору. За результатами морфоме-
тричних досліджень, ІРС становить 32,5 %, що сві-
дчить про довгу і доволі широку форму органа. 

У жаби, ящірки селезінкова артерія входить у 
ділянці хілуса, далі розгалужується у товщі селезі-
нки на артерії 1-го і 2-го порядку. У ворота селезін-
ки курки входить одна артерія, яка, як правило га-
лузиться в органі на дві гілки (рис. 2А). Через во-
рота до селезінки кроля потрапляє селезінкова 
артерія. В органі вона галузиться на гілки першого і 
другого порядку, артерії розташовувались і в су-
динних трабекулах та пульпі. Через ворота вихо-
дить селезінкова вена, яка формується з трабеку-
лярних вен. Селезінка кроля має сильно видовже-
ну форму, тому спостерігали декілька точок входу 
артерій та виходу вен, розгалуження судин відбу-
вається як в самому органі і так поза ним (рис. 2Б). 

На вісцеральній поверхні селезінки свині міс-
тяться ворота. Оскільки селезінка дуже видовжена, 
то і кровопостачання має свої особливості: у воро-
та входить не менше 2 гілок судин, інколи їх кіль-
кість сягає 3 і 4, які галузяться переважно внутріш-
ньоорганно (рис. 2В). 

Результати наших досліджень узгоджуються з 
науковими працями інших дослідників [1, 2], які 
вказують на особливості формування морфо-
функціональних типів органу та анатомічних особ-
ливостей як результат адаптаційної пластичності в 
умов різних середовищ існування (свиня, собака, 
кріль, ВРХ). У байкальської нерпи селезінкова ар-
терія має діаметр 6,7 мм, довжину – 38,3 мм і від-
ходить від черевного стовбура під кутом 35 граду-
сів. Селезінкова артерія проходить вздовж органа, 
від неї відгалужуються трабекулярні артерії І і ІІ 
порядків довжиною до 93,4 мм у кількості 16-22 
штук [6]. Наші дослідження дають підстави ствер-
джувати, що анатомічні особливості селезінки за-
лежать не лише від класу та виду тварин. У разі 

проведення оперативного втручання необхідне 
УЗД органу, яке дозволить провести спленозбері-
гаючу операцію максимально ефективно і врахує 
вікові, статеві, породні і, що особливо важливо, 
індивідуальні анатомічні особливості.  

Висновки. Анатомічна будова і топографія 
селезінки визначається місцем тварин у еволюцій-
ному ряді Хребетних. Селезінка у всіх досліджува-
них тварин розташовувалась в лівому підребер’ї. У 
пойкілотермних тварин вона розташовувалась в 
брижі, у гомойотермних тварин фіксувалась за до-
помогою зв’язкового апарату. Кількість воріт зале-
жить від форми органу та становила від 1 до 4. 
Виявлено позаорганне розгалуження селезінкової 
артерії. Форма селезінки визначає структуру су-
динного русла. Для селезінки округлої форми хара-
ктерним є деревоподібний тип галуження судин, 
для видовженої – сегментарний розсипний тип роз-
ташування артерій і вен.  

У філогенетичному ряді Хребетних форма се-
лезінки тварин різна та визначається ІРС: округло-
видовжена (еліпсоподібна) у жаби (ІРС=74,91 %), 
курки та перепілки (ІРС=68,08 % і 63,29±2,18 %); 
видовжена у ящірки (ІРС=26,56 %), бика 
(ІРС=32,50 %) і коня (ІРС=25,84 %); вузька та силь-
но видовжена у голуба (ІРС=12,50 %), кроля 
(ІРС=8,66 %), свині (ІРС=12,98 %); у сома – трикут-
но-видовжена або трапецієподібно-видовжена 
(ІРС=77,02 %). У овець вона має варіабельні озна-
ки: трикутну, еліпсоподібну або трикутно-
еліпсоподібну та трапецієподібну (ІРС=69,81 %). 

Перспективи подальших досліджень вбача-
ємо у морфометричному вивчені судин, аналізі 
мікроскопічних препаратів судин на гісто-, цито- та 
ультрамікроскопічному рівнях. Перспективним на-
прямом розглядаємо і моделювання архітектоніки 
судинного русла селезінки на основі УЗД. 

А 

Рис. 2. Ворота селезінки пойкілотермних тварин (УЗД):  

А – курки; Б – кроля; В – свині 
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УДК 619: 597 / 599.591.41 
АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕЗЕНКИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Дунаевская О. Ф. 
Резюме. Данная работа посвящена выяснению анатомических особенностей сосудистого русла се-

лезёнки в зависимости от формы органа у представителей различных классов позвоночных животных. 
Исследование выполнялось органометрическими и ультразвуковым методами.  

Селезёнка позвоночных животных располагалась в левом подреберье. Она была красного цвета с 
различными оттенками. У пойкилотермных животных она располагалась в брыжейке, у гомотермных жи-
вотных фиксировалась с помощью связочного аппарата. Выявлено внеорганное разветвления селезё-
ночной артерии. Форма селезёнки определяет структуру сосудистого русла. Для селезёнки округлой 
формы характерно древовидный тип ветвления сосудов, для удлиненной – сегментарный рассыпной тип 
расположения артерий и вен. Ворот селезенки насчитывали от 1 до 4, их количество зависит от формы 
органа. В филогенетическом ряду позвоночных форма селезенки животных различна и определяется 
индексом развития: округло-удлиненная (элипсовидная) у лягушки, курицы и перепела; удлиненная у 
ящерицы, быка и лошади; сильно удлиненная и узкая у голубя кролика, свиньи; у сома – треугольно-
удлиненная или трапецеивидно-удлиненная. У овцы она наиболее вариабельна: треугольная, эллипсо-
образная или треугольно-эллипсообразная и трапециевидная.  

Ключевые слова: анатомия, селезёнка, позвоночные, форма, сосуды. 
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Anatomic Features of the Spleen in Vertebrate Animals 
Dunaievska O. F. 
Abstract. Filtering, purifying, depositing functions of the spleen are closely connected with the system of 

blood circulation, which occurs in it. Moreover, the anatomical structure is determined by the design of vascular 
circulation in the body. 

The purpose of the work was defining the anatomical features of the vascular circulation of the spleen de-
pending on the form of the organ in representatives of different classes of vertebrates. 

Material and methods. The spleen was taken from sexually mature animals of both sexes in the ratio of 1: 1 
in the phase of morphofunctional maturity of the organ: catfish, frog; lizards, pigeon, chicken, quail, sheep, pig, 
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horse, bovine and rabbit. Angiography of vessels was performed after the introduction of 76 % triombrast and 
ultrasound. Linear parameters of the body (width, length) were determined in mm by direct measurement. The 
index of spleen development was calculated as a percentage of the ratio of width to length. 

Results and discussion. The anatomical structure and morphology of the spleen are determined by the 
place of animals in the evolutionary series of vertebrates. The spleen of all animals under study was located 
under the ribs to the left. In poikilothermic animals, it was located in ripples. The spleen was fixed with a binder 
apparatus in homeothermic animals. The number of gates depends on the form of the organ and is ranged from 
1 to 4. We detected the out of organ branching of the splenic artery. A tree-like type of vessel branching is char-
acteristic for a spleen of round shape, the elongated form is characterized by the location of the arteries and 
veins by segments. 

In the phylogenetic series of vertebrates, the spleen shape is different and is determined by the index of 
spleen development (ISD): round-elongate (elliptical) is in the frog (ISD = 74.91 %), chicken and quail (ISD = 
68.08 % and 63.29 ± 2.18 %); elongated form is in the lizard (ISD = 26.56 %), bovine (ISD = 32.50 %) and horse 
(ISD = 25.84 %); narrow and strongly elongated form is in a pigeon (ISD = 12.50 %), rabbit (ISD = 8.66 %), pig 
(ISD = 12.98 %); in the catfish it is triangular-elongated or trapezoidal-elongated (ISD = 77.02 %). In sheep, it 
has variable characteristics: triangular, elliptical or triangular-elliptic and trapezoidal (ISD = 69.81 %). 

Conclusions. The anatomical features of the spleen depend not only on the class and the species of ani-
mals. In the case of surgical intervention, an ultrasound examination of the body is required. It will allow a 
spleen-saving operation to be performed as effectively as possible. The following anatomical features must be 
taken into account: age, sex, breeding, and, most importantly, individual anatomical features. 

Keywords: anatomy, spleen, vertebrates, form, vessels. 
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ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ  
ТА АЕРОБНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТОК  

З ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ,  
ЯКІ МАЮТЬ РІЗНИЙ КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД МАСИ ТІЛА 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна 

olgabek1974@gmail.com 

У статті представлено аналіз сучасних науко-
вих даних з проблеми поширення тютюнокуріння 
серед студенток. За результатами анкетного опи-
тування студенток педагогічного профілю встанов-
лено, що курять близько 13% респонденток. Оха-
рактеризовано результати порівняльного аналізу 
абсолютних та відносних показників фізичної пра-
цездатності й максимального споживання кисню 
студенток віком від 17 до 21 року, які курять, та 
студенток-некурців. Фізичну працездатність визна-
чали за допомогою субмаксимальної функціональ-
ної проби PWC170, яку проводили методом степер-
гометрії. Максимальне споживання кисню визнача-
ли розрахунковим методом, який враховує пряму 
залежність між величиною фізичної працездатності 
і максимального споживання кисню. Рівень аероб-
ної продуктивності організму визначали за величи-
ною відносного показника максимального спожи-
вання кисню, розрахованого на 1кг маси тіла. У 
досліджуваного контингенту за допомогою методів 
антропометрії та імпедансометрії оцінено масу тіла 
та її компонентний склад. Встановлено парні коре-
ляційні взаємозв’язки між показниками маси тіла та 
аеробних можливостей організму студенток обох 
груп. На основі кореляційного аналізу показано, що 
у студенток, які курять, показники аеробної продук-
тивності не мають тісної взаємозалежності з м’язо-
вим та жировим компонентами маси тіла; зв’язок 
між окремими параметрами оцінено як слабкий або 
помірної сили. На противагу цьому, в групі студен-
ток, які не курять, виявлена залежність відносних 
показників фізичної працездатності і максимально-
го споживання кисню від величини жирового та 
м’язового компоненту, а також від величини індек-
су маси тіла.  

Визначені показники фізичної працездатності 
та аеробної продуктивності організму у студенток з 
тютюновою залежністю, незважаючи на високий 
м’язовий компонент та помірний жировий компо-
нент маси тіла, істотно нижчі, ніж у групі студенток 
контрольної групи.  

Ключові слова: студентки, тютюнокуріння, 
фізична працездатність, степергометрія, макси-
мальне споживання кисню, аеробна продуктивність 
організму, індекс маси тіла, вміст жирової тканини, 
вміст м’язової тканини. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукове дослідження проведе-
но в межах планової науково-дослідної тематики 
кафедри медико-біологічних основ фізичного вихо-
вання і фізичної реабілітації Вінницького держав-
ного педагогічного університету імені Михайла Ко-
цюбинського «Вплив способу життя на адаптаційні 
можливості організму осіб, що проживають в  
Подільському регіоні», № державної реєстрації 
0118U003260. 

Постановка проблеми. Сучасна молодь зрос-
тає в умовах не сформованого ціннісного ставлен-
ня до власного здоров’я, відсутності цілісної ідео-
логії, чітких моральних орієнтирів, стрімкого розви-
тку комунікативних технологій і посиленого впливу 
засобів інформації. Це певною мірою створює пе-
редумови для виникнення і розповсюдження шкід-
ливих звичок серед молодих людей [16]. Результа-
ти численних наукових досліджень доводять, що 
значна частина студентської молоді схильна до 
шкідливих звичок і формування залежностей [3, 6, 
15, 16]. 

Адиктивна поведінка, яка визначається тютю-
новою залежністю, є серйозною загрозою для здо-
ров’я студентів, негативно позначається на їхньому 
фізичному стані і працездатності [6]. З’ясовано, що 
нікотин є психоактивною речовиною, яка з-поміж 
усіх інших при довготривалому вживанні викликає 
найвищу смертність [1]. Оскільки тютюн, через 
вміст нікотину, володіє наркотичною дією, а вироби 
з його вмістом (цигарки) легалізовані для продажу, 
тютюнокуріння розповсюджується інтенсивними 
темпами.  

Науковці, педагоги та лікарі продовжують напо-
лягати на негативному впливі тютюнокуріння на 
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психічне та фізичне здоров'я. Це, насамперед, по-
яснюється вмістом в цигарковому димі окрім ніко-
тину, близько 200 різних отруйних речовин [1]. 

Апанасенко Г. Л. [2], характеризує фізичне здо-
ров'я, як певний функціональний резерв, що забез-
печує максимальну продуктивність органів і систем 
при збереженні якісних меж їхніх функцій, чим зу-
мовлює швидку адаптацію організму до умов на-
вколишнього середовища та сприяє підвищенню 
резистентності до різних несприятливих чинників. 

Тому, оцінити ступінь впливу негативного чин-
ника (тютюнокуріння) на фізичне здоров'я курців 
можна за здатністю організму адаптуватися до фі-
зичних навантажень аеробного спрямування. Такі 
можливості організму виражаються величиною 
фізичної працездатності та максимального спожи-
вання кисню, так званої «кисневої стелі» [14, 18]. 
Однак, за сучасними уявленнями, фізичне здоров’я 
тісно пов’язане з фізичним станом людини, який 
визначається не лише функціональними, але й 
морфологічними особливостями людини, зокрема 
компонентним складом маси тіла [4]. Як зазначено 
у науковій літературі, високий показник м’язової 
маси зумовлює високі значення аеробної продукти-
вності та фізичної працездатності людини, а високі 
значення жирового компоненту маси тіла, навпаки, 
негативно відображаються на показниках аеробних 
можливостей організму. 

Дослідження та аналіз взаємозв’язків компо-
нентів маси тіла та аеробних можливостей у сту-
денток, які курять, дозволить обґрунтувати степінь 
впливу негативного чинника на жіночий організм на 
початковому етапі формування тютюнової залеж-
ності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Попередніми нашими дослідженнями, які проводи-
ли серед студенток факультетів не фізкультурного 
спрямування педагогічного університету встанов-
лено, що в студентські роки у жінок продовжується 
формування звички до тютюнокуріння. Серед сту-
денток педагогічного університету виявлено 13,3% 
осіб з тютюновою залежністю [3]. Ця категорія дів-
чат стала суб’єктом нашого дослідження, оскільки 
питання стану здоров’я, фізичного стану, фізичної 
працездатності студентства залишається актуаль-
ним у біологічній науці та сфері вищої освіти  
[7, 8, 12].  

Проведений нами аналіз опублікованих ре-
зультатів наукових досліджень показав, що вивчен-
ню фізичної працездатності та аеробної продуктив-
ності організму студенток з тютюновою залежністю 
не приділяється належна увага. За предмет дослі-
дження науковці обирають дещо інший формат 
проблеми – залежність фізичної працездатності і 
максимального споживання кисню у студентів від 

рівня їх соматичного здоров'я [8], від соматотипу та 
компонентного складу маси тіла [4, 12, 19], фізич-
ної працездатності від величини рухової активності 
[10, 18], залежність фізичного стану студентів від 
наявних захворювань [9]. Отже, обрана нами тема 
дослідження залишається актуальною. 

Мета дослідження полягала у визначенні рів-
ня аеробних можливостей та встановленні взаємо-
залежностей між показниками фізичної працездат-
ності, аеробної продуктивності організму та компо-
нентного складу маси тіла у студенток педагогічно-
го університету 17-21 року, які курять. 

Завдання:  
1. Визначити та оцінити компонентний склад 

маси тіла у групах студенток-курців та не курців.  
2. Здійснити порівняльний аналіз показників, 

що характеризують аеробні можливості, у студен-
ток, які постійно курять, і тих, які не мають такої 
звички. 

3. Провести кореляційний аналіз відносних 
показників фізичної працездатності, максимально-
го споживання кисню та компонентного складу ма-
си тіла у групах студенток-курців та не курців. 

Методи досліджень. Під час дослідження за-
стосовано методи антропометрії, імпедансометрії, 
степергометрії, пульсометрії, математичної статис-
тики.  

Компонентний склад маси тіла, масу тіла та 
індекс маси тіла (ІМТ) студенток визначали за до-
помогою монітору складу тіла OMRON BF 511, який 
працює за принципом біоелектричного імпедансу 
[20, 21]. Оцінку м’язового компоненту (МК) та жиро-
вого компоненту (ЖК) маси тіла проводили за кри-
теріями, описаними в науковій літературі [20, 21]. 

Вимірювання частоти серцевих скорочень про-
водили методом пульсометрії за допомогою моні-
торингу серцевого ритму SIGMA SPORTPS 4. 

Фізичну працездатність визначали за тестом 
PWC170 із використанням методу степергометрії 
[17]. Максимальне споживання кисню (VО2max) об-
раховували непрямим методом, застосовуючи фо-
рмулу В.Л. Карпмана зі співавторами [17]. Визнача-
ли абсолютні та відносні показники фізичної праце-
здатності та максимального споживання кисню. За 
відносним показником VО2max оцінювали аеробні 
можливості організму, використовуючи критерії 
Я.П. Пярната [14]. 

Обробку експериментальних даних проводили 
за допомогою методів математичної статистики. 
Застосовували t-критерій Стьюдента з поперед-
ньою перевіркою гіпотези про нормальний розпо-
діл результатів вимірювання за допомогою крите-
рію Шапіро-Уілкі. Для встановлення взаємозв’язку 
між досліджуваними показниками проводили ран-
говий кореляційний аналіз за Спірменом. Силу 
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зв’язку оцінювали таким чином: r < 0,3 – слабкий 
зв’язок; 0,3 <r> 0,7 – зв’язок середньої (помірної) 
сили; r > 0,7 – сильний (тісний) зв’язок [11]. 

Організація дослідження. У дослідженні бра-
ли участь 104 студентки педагогічного університету 
віком від 17 до 21 року, які не відвідували спортив-
ні секції та за результатами опитування на момент 
дослідження не мали хронічних та гострих захво-
рювань. В основну групу (ОГ) об’єднали студенток, 
які курять, – 46 осіб (стаж куріння цигарок у групі в 
середньому 2,5-3 роки), середній вік дівчат у групі 
– 17,8 років. У контрольну групу (КГ) здійснили від-
бір студенток, які не курять, у кількості 58 осіб, се-
редній вік дівчат – 18,8 років. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Сучасними науковими дослідженнями, проведени-
ми за участі спортсменів, встановлено, що на ве-
личину аеробної продуктивності позитивно впли-
ває вміст в організмі м’язового компоненту, а над-
мірний вміст жирового – знижує аеробні можливос-
ті [5]. Схожа закономірність раніше виявлена також 
у молоді 17 – 21 року, які не займаються активно 
фізичними вправами [4], однак під час таких дослі-
джень не бралася до уваги наявність у респонден-
тів шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.  

Визначені нами середні значення антропомет-
ричних вимірювань в обох досліджуваних групах 
студенток вказують на однорідність вибірки ОГ і КГ. 
Зокрема, не виявлено достовірної різниці середніх 
значень довжини тіла, маси тіла, м’язового та жи-
рового компонентів маси тіла. Виявлена достовір-
на різниця – 4,9%, лише у середніх значеннях по-
казників ІМТ: в ОГ – 19,71±0,41, в КГ – 20,72 ± 0,31 
(р ˂ 0,05), однак, в обох групах ці показники засвід-
чують норму маси тіла (табл. 1). 

Користуючись результатами імпедансометрії у 
кожній групі студенток визначили відсоток осіб з 
різним компонентним складом маси тіла. З’ясува-
ли, що найбільше осіб в обох групах мають нор-
мальний м’язовий та нормальний жировий компо-

ненти, це 30,4% в ОГ і 36,2% в КГ. За нормального 
МК, високий ЖК має в обох групах значна кількість 
осіб, зокрема, в ОГ це 19,6%, в КГ – 32,8% осіб. З 
високим МК і нормальним ЖК виявлено 26,1% осіб, 
лише в ОГ, а з високим МК і низьким ЖК виявлені 
дівчата в обох групах дослідження (ОГ – 10,9%; 
КГ – 15,5%). Найменше дівчат в обох групах мають 
низький м’язовий і нормальний жировий компонен-
ти (ОГ – 6,5%; КГ – 6,9%). Усі виявлені комбінації 
компонентного складу маси тіла в досліджуваних 
групах представлені в таблиці 2.  

Таким чином, в ОГ переважають особи з висо-
ким (37%) та нормальним (36,9%) м’язовим компо-
нентом, а в КГ – з нормальним МК – 67%. Осіб з 
високим ЖК в ОГ виявлено лише 19,6%, на відміну 
від КГ, де таких осіб виявлено 41,2%. Осіб з низь-
ким ЖК в обох групах приблизно однакова кіль-
кість: в ОГ – 17,4%, в КГ – 15,5%. 

В обох досліджуваних групах визначали абсо-
лютні та відносні показники фізичної працездатнос-
ті й максимального споживання кисню, які зале-
жать від маси тіла та відображають аеробні мож-
ливості організму. У результаті статистичного ана-
лізу з’ясовано, що визначені середні значення по-
казників PWC170 абс. і VО2mах істотно відрізнялися в 
ОГ і КГ. Так, встановлено, що середнє значення 
абсолютного показника фізичної працездатності в 
студенток з тютюновою залежністю менше, ніж в 
КГ на 22%, а відносного показника PWC170 відн. – на 
21,2%, відповідно (р ˂ 0,05). Середнє значення 
абсолютного показника VО2mах абс. в ОГ менше, ніж 
у КГ на 10,6%, а середнє значення відносного по-
казника VО2mах відн. – на 9,1%, відповідно, що також 
є достовірним (р ˂ 0,05) (табл. 3). 

За результатами оцінки, згідно критеріїв 
Я. П. Пярната [11], рівень аеробної продуктивності 
в ОГ відповідає «доброму», а в КГ – «відмінному». 

Опираючись на «енергетичну» концепцію ви-
значення кількості фізичного здоров’я Г. Л. Апана-
сенка [2], у кожній досліджуваній групі студенток 
було проведено аналіз отриманих значень віднос-
ного показника VО2mах, оскільки для жінок 
«безпечний рівень здоров’я» знаходиться на межі 
35 мл/хв/кг.  

Таблиця 1 – Антропометричні показники та компонент-
ний склад маси тіла студенток 17-21 року 

Показники 

Основна 
група 
(n=46) 

Контрольна 
група  
(n=58) 

Значення 
вірогідності 
різниці 

статистичні показники 
t p 

 x ± m  x ± m 

Довжина 
тіла, см 165,65 1,00 167,28 0,54 1,43 ˃ 0,05 

Маса тіла, кг 56,58 1,13 57,75 1,07 0,75 ˃ 0,05 

ІМТ, кГ/м2 19,71 0,41 20,72 0,31 1,99 ˂ 0,05 

МК, % 30,65 0,82 29,72 0,36 1,05 ˃ 0,05 

ЖК, % 26,39 0,73 27,84 0,69 1,45 ˃ 0,05 

 

Таблиця 2 – Співвідношення осіб з різним компонент-
ним складом маси тіла в ОГ (n=46) і КГ (n=58), вира-
жене у відсотках 

Компоненти маси 
тіла, % 

Високий 
МК,% 

Нормаль-
ний МК,% 

Низький 
МК,% 

ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ 

Високий ЖК,% – 8,6 19,6 32,8 – – 

Нормальний ЖК,% 26,1 – 30,4 36,2 6,5 6,9 

Низький ЖК,% 10,9 15,5 6,5 – – – 
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Таким чином, в ОГ виявлено 13 % осіб з вели-
чиною VО2mах відн. нижче безпечного рівня здоров’я. 
Серед них були студентки з високим м’язовим та 
нормальним жировим компонентом, однак перева-
жали особи з нормальним м’язовим та високим 
жировим компонентом маси тіла. 

У КГ, на відміну від ОГ, було встановлено лише 
одну особу (1,7%) з показником максимального 
споживання кисню нижче 35 мл/хв/кг. Студентка 
мала нормальний м’язовий компонент і дуже висо-
кий жировий компонент маси тіла. 

Для встановлення статистично вірогідних взає-
мозалежностей між показниками компонентного 
складу мати тіла та функціональними показниками 
аеробних можливостей організму в обох досліджу-
ваних групах провели кореляційний аналіз, резуль-
тати якого вказують на більшу кількість парних ко-
реляційних зв’язків тісних та середньої сили у КГ, 
ніж в ОГ (табл. 4). 

Таким чином, встановлено тісні зворотні коре-
ляційні зв’язки між показниками маси тіла та макси-

мального споживання кисню, 
перерахованого на кг маси тіла, 
в обох досліджуваних групах 
Навпаки, не виявлено вірогідної 
взаємозалежності між масою 
тіла та показником фізичної 
працездатності в обох групах 
студенток. 
Обернену залежність виявле-

но між показниками ЖК і 
VО2mах відн. в ОГ і КГ, однак, в 
КГ взаємозв’язок встановлено 
як тісний (– 0,75) (Р<0,05), а в 

ОГ, як середньої сили (r = – 0,35). Взаємозалеж-
ність середньої сили (r = –0,51) між показником ЖК 
та PWC170 відн. виявлена лише в ОГ.  

В обох групах досліджуваних студенток вияви-
ли пряму залежність між величиною МК маси тіла і 
відносною величиною фізичної працездатності на 
пульсі 170 уд./хв, однак ці зв’язки середньої сили 
(КГ: r = 0,34; ОГ: r = 0,55).  

Величина максимального споживання кисню 
залежить від величини МК маси тіла лише в КГ, 
взаємозв’язок прямий середньої сили (r = 0,53), в 
ОГ така залежність не проявилася. 

Встановлено, що від величини ІМТ не зале-
жить відносний показник фізичної працездатності в 
обох групах, тоді як встановлено взаємозв’язки ІМТ 
з величиною VО2mах відн., причому, в КГ взаємоз-
в’язок тісний обернений Між відносними показника-
ми фізичної працездатності і максимального спо-
живання кисню в КГ виявлено взаємозв’язок серед-
ньої сили (r = 0,54), на відміну від ОГ, де він слаб-
кий (r = 0,28). 

Базуючись на результатах проведеного коре-
ляційного аналізу можна стверджувати про відсут-
ність тісних кореляційних взаємозалежностей в ОГ 
між парами досліджуваних показників, окрім показ-
ника маси тіла, який достовірно впливає на вели-
чину VО2mах відн. як в контрольній, так і в основній 
групі студенток (КГ: r = – 0,8; ОГ: r = – 0,7). 

У групі студенток, які не курять (КГ) встановле-
но також тісні парні кореляційні зв’язки між показ-
никами ЖК і VО2mах відн., ІМТ та VО2mах відн., 
мл/хв (табл. 4).  

Висновки. Отже, результати дослідження за-
свідчують, що у групі студенток, які курять, перева-
жають особи з високим і нормальним м’язовим ком-
понентом маси тіла, а також виявлено незначний 
відсоток осіб з високим жировим компонентом, по-
рівняно зі студентками КГ. В ОГ виявлено 13% сту-
денток, у яких відносний показник максимального 
споживання кисню нижчий критичного рівня фізич-
ного здоров’я. Таким чином, можна стверджувати, 
що тютюнокуріння у жінок юнацького віку знижує 

Таблиця 3 – Фізична працездатність та аеробна продуктивність 
організму студенток 17-21 року 

Показники 

Основна група 
(n=46) 

Контрольна гру-
па 

(n=58) 

Значення 
вірогідності 
різниці 

Середні значення 
t p 

 x ± m  x ± m 

PWC170 абс., кГм/хв 524,03 12,60 673,66 14,07 7,92 ˂ 0,05 

PWC170 відн., кГм/хв/кг 9,20 0,13 11,67 0,16 12,03 ˂ 0,05 

VО2mах абс., мл/хв 2130,85 21,42 2385,223 23,93 7,92 ˂ 0,05 

VО2mах відн., мл/хв/кг 37,96 0,35 41,76 0,44 6,7 ˂ 0,05 

Таблиця 4 – Результати дослідження парних кореля-
ційних взаємозв’язків між показниками студенток осно-
вної і контрольної груп 

Результати 
дослідження 
компонент-
ного складу 
маси тіла та 
оцінки маси 

тіла 

Результати досліджен-
ня фізичної працездат-
ності та аеробної про-

дуктивності 

Коефіцієнт  
кореляції при 
Р<0,05 у  

досліджуваних 
групах 

КГ ОГ 

Маса тіла, кг 
PWC170 відн., кГм/хв/кг 0,02 0,38 

VО2mах відн., мл/хв/кг – 0,8 – 0,7 

ЖК,% 
PWC170 відн., кГм/хв/кг – 0,19 – 0,51с 

VО2mах відн., мл/хв/кг – 0,75 – 0,35 

МК,% 
PWC170 відн., кГм/хв/кг 0,34 0,55 

VО2mах відн., мл/хв/кг 0,53 0,11 

ІМТ, кг/м2 
PWC170 відн., кГм/хв/кг – 0,04 0,03 

VО2mах відн., мл/хв/кг – 0,76 0,43 

PWC170 відн., 
кгм/хв/кг VО2mах відн., мл/хв/кг 0,54 0,28 
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показники фізичної працездатності та аеробних 
можливостей, незалежно від їх компонентного 
складу маси тіла. 

Перспективи подальших досліджень. Пода-
льші дослідження будуть спрямовані на детальне 

вивчення показників функціональних можливостей 
організму студенток з тютюновою залежністю та 
встановлення пріоритетних шляхів підвищення 
рівня освіти студентської молоді у питаннях відмо-
ви від шкідливих звичок і залежностей. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И АЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА 
СТУДЕНТОК С ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЙ  
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА 
Степаненко И. А., Бекас О. А. 
Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей физической рабо-

тоспособности и максимального потребления кислорода курящих и не курящих студенток 17-21 года.  
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В исследуемого контингента определены и оценены показатели массы тела и ее компонентного состава. 
Установлены парные корреляционные взаимосвязи показателей массы тела и аэробных возможностей 
организма студенток обеих групп. У студенток-курильщиц не обнаружено тесных корреляционных взаи-
мосвязей между показателями аэробной производительности и содержанием мышечной и жировой ткани 
в организме. Взаимосвязь между отдельными параметрами оценена как слабая или умеренной силы. В 
группе не курящих студенток, обнаружена зависимость показателей физической работоспособности и 
максимального потребления кислорода от значения жирового и мышечного компонента, а также от ин-
декса массы тела. Значения показателей физической работоспособности и аэробной производительно-
сти организма у студенток-курильщиц, несмотря на высокий мышечный и умеренный жировой компонент 
массы тела, существенно ниже, чем у не курящих студенток. 

Ключевые слова: студентки, табакокурение, физическая работоспособность, стэпэргометрия, мак-
симальное потребление кислорода, аэробная производительность организма, компонентный состав мас-
сы тела, содержание жировой ткани, содержание мышечной ткани. 
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Physical Performance and Aerobic Productivity  
of the Body of Students with Tobacco Addiction which Have  
a Different Component Weight of the Body 
Stepanenko Inna, Bekas Olga 
Abstract. The article presents an analysis of modern scientific data on the problem of tobacco smoking 

among female students. It was determined that a significant part of students has different bad habits and addic-
tions.  

Material and methods. According to the results of a questionnaire survey of students of a pedagogical spe-
cialty, about 13% of respondents smoke regularly. It proved the results of a comparative analysis of absolute 
and relative indicators of physical performance and maximum oxygen consumption of smoke and not-smoking 
female students aged 17-21. Students of both groups were not engaged in active physical exercises and did not 
attend sports sections. Physical performance was determined using the PWC170 sub maximal functional test. 
We also applied the stepergometry method. 

Results and discussion. The maximum oxygen consumption was determined by the calculation method, 
which took into account the direct relationship between the amount of physical capacity and the maximum oxy-
gen consumption. The level of aerobic performance was determined by the relative value of maximum oxygen 
consumption, which was calculated on 1 kilogram of body weight. The body weight and its component composi-
tion were determined and evaluated in the study group of students using the methods of anthropometry and 
impedancemetry. The body mass index, the muscle and fat components of body weight were determined. The 
obtained results showed a paired correlation relationship between the body weight and aerobic abilities of the 
students in both groups applying the Spearman's rank correlation. Students of the main group and the control 
group did not differ statistically in average values of body length, body weight, muscle and fat components of 
body weight. A significant difference (4.9%) was found in the mean values of the indicators of body mass index. 
However, in both groups, these values characterized the normal body mass. A detailed analysis of the results of 
impendancemetry was conducted. This analysis showed that among students who smoke, individuals with high 
and normal muscle components of body weight predominated. There was a small percentage of persons 
(19.6%) with a high fat component of body weight. Among the female students of the control group, there were 
41.2% with high fat component of body weight. The least number of students in both groups had the following 
combination: low muscle component and normal fatty component.  

The average values of absolute and relative indices of PWC170 and VО2mаx appeared to be substantially 
lower in the female students of the main group, compared with the control group. 

In the main group, 13% of female students had the lower relative indicator of maximum oxygen consumption 
than the critical level of physical health. However, they had high muscle and normal fatty components or normal 
muscle and high fat components of body weight. In the control group, only one student (1.7%) had the maximum 
oxygen consumption below the critical level of health. This female student had a normal muscle component and 
a very high fat component of body weight.  

Based on the correlation analysis, it was found out that the aerobic performance indicators of smoking fe-
male students had no close relationship with the muscle and fat components of body weight. The relationship 
between the individual parameters was assessed as weak or moderate strength. However, there was depend-
ence of relative indicators of physical performance and maximum oxygen consumption of the fat and muscle 
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size component, as well as of the value of body mass index in the group of non-smoking female students. 
Conclusion. The study showed that the indicators of physical and aerobic performance of the female stu-

dents with tobacco addiction, despite the relatively high muscle component of body weight and the high content 
of muscle tissue and a moderate fatty component of body weight were significantly lower than in the control 
group of female students. 

Keywords: female students, tobacco smoking, physical performance, steperhometry, the maximum oxygen 
consumption, aerobic body performance, body mass index, adipose tissue content, muscle tissue content 
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ВПЛИВ ЦИТРАТУ ХРОМУ  
НА СТАН ПРО/АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ  

У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ  
З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна 

sushko.ola@gmail.com 

У статті з’ясовано дію органічної сполуки - цит-
рату хрому – у кількостях 0,1 та 0,2 мкг/мл води на 
вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та 
активність ензимів антиоксидантного захисту у під-
шлунковій залозі щурів із алоксан-індукованим цук-
ровим діабетом. Встановлено, що за алоксан-
індукованого діабету у підшлунковій залозі щурів 
зростав вміст продуктів пероксидного окиснення 
ліпідів та знижувалася активність супероксиддис-
мутази, каталази, глутатіонпероксидази та вміст 
відновленого глутатіону. Додавання до раціону 
щурів розчину цитрату хрому у різних кількостях 
зумовлювало зростання каталазної та супероксид-
дисмутазної активності, показників глутатіонової 
ланки та зниження вмісту гідропероксидів ліпідів і 
ТБК-активних продуктів. Отримані результати дос-
ліджень можуть свідчити про те, що випоювання 
щурам з алоксан індукованим діабетом цитрату 
хрому відновлює антиоксидантний захист у підшлу-
нковій залозі до норми. Таким чином, цитрат хрому 
може бути основою для створення засобів для про-
філактики та лікування діабету.  

Ключові слова: щури, цитрат хрому, підшлун-
кова залоза, цукровий діабет. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконувалися від-
повідно до завдання програми наукових  
досліджень НААН 35.00.01.02 Ф «Вивчити біологіч-
ні особливості дії цитратів мікроелементів в різні 
періоди онтогенезу тварин», № держ. реєстрації  
0116U001407. 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) є хроніч-
ним захворюванням зі значними порушеннями вуг-
леводного, білкового та жирового обміну, що вини-
кають внаслідок абсолютного чи відносного дефі-
циту інсуліну. Згідно з повідомленням ВООЗ, цук-
ровий діабет є одним із найбільш серйозних і ши-
роко поширених захворювань [2]. Глобальна поши-
реність діабету постійно зростає, оскільки вже за-
раз близько 370 млн людей у світі страждають на 

це захворювання, а до 2030 року їх кількість зросте 
до 550 млн людей [9]. 

Стан хронічної гіперглікемії при діабеті є основ-
ним джерелом процесів вільнорадикальної актив-
ності [5]. Внаслідок зростання інтенсивності проце-
сів вільнорадикального окиснення в організмі вини-
кають патологічні зміни – оксидативний стрес. Ок-
сидативний стрес активує каскад різних сигнальних 
шляхів, включаючи поліольний; збільшує утворен-
ня кінцевих продуктів посиленого глікозилювання, 
тощо. При цьому активується транскрипційний фа-
ктор NF-kB, індукуються або інгібуються відповідні 
мікроРНК, що зумовлює порушення генної експре-
сії та епігенетичної регуляції, запуск програми апо-
птозу клітин [4]. 

Тривалентний хром має високу біологічну акти-
вність та необхідний для нормального функціону-
вання вуглеводного, ліпідного і білкового обміну 
[28], діє як кофактор інсуліну, є компонентом коефі-
цієнта толерантності до глюкози, що відіграє важ-
ливу роль у її гомеостазі [6]. У дослідження деяких 
авторів встановлено посилення метаболізму глю-
кози та глікогену, збільшення амінокислот у тканин-
них білках за впливу сполук хрому [27]. Участь хро-
му у метаболізмі глюкози підтверджується спосте-
реженнями за хворими на цукровий діабет ІІ типу, 
а саме – дефіцит дієтичного хрому збільшує ризик 
виникнення інсулінорезистентності [12]. Однак, 
хром є важливим регулятором процесів пероксид-
ного окиснення ліпідів і активності антиоксидантної 
системи в організмі. Він може бути як антиоксидан-
том, так і прооксидантом завдяки його здатності 
брати участь в окисно-відновних реакціях [29]. 

Дослідженнями було доведено, що поглинання 
органічних сполук хрому є значно кращим, ніж не-
органічних [10]. Тому органічні сполуки хрому ши-
роко застосовуються у фармацевтичній промисло-
вості як антидіабетичні харчові добавки [7, 28]. З 
метою зменшення токсичності сполук хрому та 
покращення засвоєння їх тканинами, використову-
ють їх цитрати. 
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Метою даного дослідження було встановити 
вплив цитрату хрому на активність про/
антиоксидантної системи у підшлунковій залозі 
щурів із експериментальним цукровим діабетом. 

Матеріал і методи дослідження. 
Реактиви. Розчин цитрату хрому був одержа-

ний методом ерозійно-вибухової нанотехнології [1]. 
Суть цього методу полягає в отриманні водного 
колоїдного розчину наночасток хрому за допомо-
гою електроімпульсної аквананотехнології, які піс-
ля безпосередньої взаємодії з лимонною кислотою 
утворюють цитрати хрому – продукт високої хіміч-
ної чистоти (99,9%) і, що особливо важливо, який 
не містить реакційноспроможних наночасток. 

Тварини та схема досліду. Дослідження про-
ведені на 32 білих лабораторних щурах лінії Вістар 
(самці), які перебували в умовах віварію Інституту 
біології тварин НААН (12 год цикл світло/темрява). 
Усіх тварин утримували в умовах температури  
(24 ±1°C) та вологості (45±5%). Щури були клінічно 
здорові, отримували вільний доступ до стандарт-
ного гранульованого корму. Тварини, масою тіла 
від 100 до 120 г, розділені на чотири групи: І і ІІ 
групи – контрольні тварини, які споживали чисту 
воду без добавок, ІІІ та ІV – дослідні тварини, яким 
протягом місяця до питної води додавали розчин 
цитрату хрому в кількостях 0,1 і 0,2 мкг/мл води. На 
31-ий день досліду у тварин ІІ, ІІІ і IV груп був ви-
кликаний цукровий діабет шляхом внутрішньооче-
ревинного введення 5% розчину моногідрату алок-
сану у кількості 150 мг/кг маси тіла на тлі 24-ох го-
динного голодування [14]. Гіперглікемію виявляли 
шляхом вимірювання глюкози крові, зібраній з хвос-
тової вени, за допомогою портативного глюкометра 
(“Gamma-M”). Рівень глюкози визначали натще пе-
ред початком досліду, на 1-, 15- і 30-у доби досліду, 
а також продовжували після ін’єкції алоксану на 32-, 
36- і 40 доби досліджень. Рівень глюкози в крові 
>11,1 ммоль/л у щурів був прийнятий, як успішна 
індукція цукрового діабету [31]. Контрольним щурам 
І групи вводили 0,9% розчин натрію хлориду. 

На 40 добу досліджень тварин виводили з екс-
перименту шляхом забиття за легкого ефірного нар-
козу. Експерименти на тваринах проводилися відпо-
відно до положень «Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, які використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей» 
(Страсбург, 1985), «Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах», ухвалених Першим 
національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). 

Аналітичні методи. Матеріалом для дослі-
дження були гомогенати підшлункової залози щу-
рів. 10% гомогенати готувати на 0,05 М трис-HCl 
буфері, pH 7,8 (1 г тканини та 10 мл буферу). У 
гомогенатах визначали концентрацію білка за ме-

тодом Лоурі [19]. Вміст гідропероксидів ліпідів 
(ГПЛ) визначали за методом, принцип якого поля-
гає в осадженні білка розчином трихлороцтової 
кислоти та екстракцією ліпідів етанолом з наступ-
ною взаємодією досліджуваних екстрактів з тіоціа-
натом амонію [21]. Концентрацію ТБК-позитивних 
продуктів вимірювали за допомогою кольорової 
реакції малонового діальдегіду з тіобарбітуровою 
кислотою [15]. Супероксиддисмутазну активність 
(СОД, EC 1.1.15.1.) визначали за методом, прин-
цип якого полягає у відновленні нітротетразолію 
супероксидними радикалами [8]. Глутатіонперокси-
дазну активність (ГПО, EC 1.11.1.9.) визначали за 
швидкістю окиснення відновленого глутатіону [20]. 
Каталазну активність (КАТ, EC 1.11.1.6.) визначали 
за допомогою здатності пероксиду гідрогену утво-
рювати зі солями молібдену стійкий забарвлений 
комплекс [16]. Глутатіонредуктазну активність (ГР, 
EC 1.6.4.2) визначали за швидкістю відновлення 
глутатіону за наявності NADPH [3]. Вміст відновле-
ного глутатіону (ВГ) визначали за рівнем утворен-
ня тіонітрофенільного аніону в результаті взаємодії 
SH-груп глутатіону з 5,5-дитіобіс, 2-нітробензойною 
кислотою [30]. 

Статистичний аналіз. Одержані цифрові 
дані обробляли статистично за допомогою комп’ю-
терного пакету програм Microsoft Excel, 2016. Ви-
значали середнє арифметичне значення та станда-
ртну похибку середнього арифметичного. Для ви-
значення вірогідних відмінностей між статистични-
ми групами використовували критерій Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для моделювання цукрового діабету у дослідженні 
було використано розчин алоксану. Це тіоловий 
реагент, який спричинює гіперглікемію та оксидати-
вний стрес після внутрішньоклітинного акумулю-
вання в β-клітинах транспортером GLUT4 через 
ROS-механізми [18]. Дія алоксану полягає у вибір-
ковій деструкції β-клітин панкреатичних острівців 
шляхом генерації вільних кисневих радикалів, алкі-
лування ДНК, пригнічення активного транспорту 
кальцію, що призводить до зростання його кількос-
ті в β-клітинах і, як наслідок, до їхнього пошкоджен-
ня та елімінації. 

Оксидативний стрес вважається головним етіо-
логічним фактором при діабеті, при цьому збільшу-
ється пероксидне окиснення ліпідів. Вільні радика-
ли стимулюють утворення оксидативного стресу, 
який у свою чергу зумовлює прогресування діабету 
та його ускладнень. Структурні пошкодження різ-
них органів та, головним чином, β-клітин підшлун-
кової залози відбуваються через наявність актив-
них форм оксигену (АФО), які є результатом неен-
зиматичного глікозилювання та активації поліоло-
вого шляху у діабетичному стані [17].  



 Біологічні науки 

 258 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

За цукрового діабету вміст продуктів пероксид-
ного окиснення ліпідів у підшлунковій залозі щурів 
ІІ групи зростав, зокрема, рівень гідропероксидів 
ліпідів – на 160,4% (p<0,001), а ТБК-активних про-
дуктів мав тенденцію до підвищення відносно І 
контрольної групи (таблиця). Продукти пероксид-
ного окиснення ліпідів можуть утворювати сполуки 
з білками і фосфоліпідіами, що призводить до зни-
ження проникності мембрани та активності мем-
бранних ензимів, а це, у свою чергу, зумовлює по-
рушення захисної системи організму за ЦД. 

За дії цитрату хрому в кількості 0,1 мкг /мл у 
підшлунковій залозі тварин ІІІ групи рівень ГПЛ 
підвищувався на 114,2% (p<0,001) відносно І групи, 
в той час, як вміст ТБК-активних продуктів знижу-
вався відносно ІІ групи та досягав рівня показників 
контрольної групи.  

У залозі тварин IV групи за дії цитрату хрому, в 
кількості 0,2 мкг/мл, відбувалося зниження вмісту 
ГПЛ на 49,9% (р<0,01) відносно тварин ІІ групи - з 
експериментальним ЦД (таблиця). Очевидно, 
хром гальмує пероксидне окиснення ліпідів, що 
піддаються впливу високих рівнів глюкози [11]. 

Антиоксидантні ензими відіграють важливу 
захисну роль проти клітинних та тканинних пошко-
джень, які виникають через діяльність АФО. СОД 
каталізує дисмутацію супероксиду до оксигену і 
пероксиду гідрогену, який, в свою чергу, піддається 
дії КАТ і ГПО [22].  

У дослідженнях встановлено, що в підшлунковій 
залозі щурів ІІ групи - із експериментальним ЦД - 
активність СОД знижувалася на 27,68% (p<0,01) в 
порівнянні з І групою. У тварин ІІІ групи, яким до 
раціону вводили цитрат хрому в кількості 0,1 мкг/мл, 
відзначено зростання активності даного ензиму на 
29,41% (p<0,05) відносно ІІ – діабетичної - групи. 

На відміну від багатьох інших клітин, бета-
клітини підшлункової залози мають низький рівень 
активності та експресії каталази, однак високу чут-

ливість ензиму до пероксиду гідрогену. Той, у свою 
чергу, є дуже реактивним і негативно впливає на 
білки, ДНК і ліпіди [26]. Виявлено, що активність 
каталази знижувалася у підшлунковій залозі тва-
рин ІІ - діабетичної групи - 28,87% (p<0,05) віднос-
но І контрольної групи. У тварин IV групи - за випо-
ювання цитрату хрому, в кількості 0,2 мкг/мл, - ак-
тивність каталази мала тенденцію до зростання 
відносно ІІ групи. 

Вміст відновленого глутатіону при діабеті у за-
лозі тварин ІІ групи знижувався. У дослідних групах 
його вміст зростав відносно показників ІІ групи, од-
нак дані результати були статистично невірогідні. 

Активність глутатіонпероксидази в бета-
клітинах підшлункової залози не висока, однак во-
на забезпечує посилений захист від оксидативного 
стресу. Це говорить про те, що міметики ГПО мо-
жуть бути важливими у допоміжному лікуванні, що 
може сприяти захисту бета-клітин. 

В підшлунковій залозі алоксан-індукованих щу-
рів ІІ групи відзначено зниження активності ГПО на 
45,28% (p<0,001) порівняно з тваринами І контро-
льної групи. У тварин ІІІ та ІV дослідних груп при 
додаванні до щоденного раціону цитрату хрому 
відзначено зростання активності ензиму відносно 
ІІ – діабетичної - групи на 28,3% (p<0,05) та 33,6% 
(p<0,01), відповідно. 

У підшлунковій залозі тварин ІІ групи - з алок-
сан-індукованим діабетом - активність глутатінре-
дуктази знижувалася на 53,9% (p<0,01) відносно І 
контрольної групи. Зниження активності ГР як і ін-
ших ензимів АОС при діабеті може бути зумовлено 
глікозилюванням їх молекул [13]. У тварин ІІІ групи 
за дії цитрату хрому, в кількості 0,1 мкг/мл, актив-
ність ГР знижувалася на 46,0% відносно І групи, в 
той час як відносно ІІ групи дещо зростала. У тва-
рин IV групи активність ГР зростала на 102,2% 
(p<0,01) відносно показника у тварин ІІ – діабетич-
ної - групи.  

Таблиця – Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів, відновленого глутатіону та активність ензимів анти-
оксидантної системи в підшлунковій залозі щурів з експериментальним діабетом (ІІ) та за дії цитрату хрому в 
концентраціях 0,1 мкг/мл (ІІІ) та 0,2 мкг/мл (IV) (М±m, n=8) 

Показники 
Групи тварин 

І ІІ ІІІ ІV 

ГПЛ, о.о.г./мл 0,234±0,004 0,609±0,071*** 0,501±0,047*** 0,305±0,057## 

ТБК-активні продукти, нмоль/мл 3,744±0,542 5,053±0,779 3,460±0,262 5,351±0,802 

СОД, U/мг білка 27,724±1,381 20,050±1,366** 25,946±2,198# 23,471±1,675 

КТ, мкмоль/хв·мг білка 13,016±1,649 9,258±0,287* 9,940±0,704 10,757±1,192 

ВГ, мМ/л 0,667±0,067 0,521±0,085 0,560±0,048 0,544±0,029 

ГП, мкмоль/хв·мг білка 126,94±13,152 69,466±2,414*** 89,159±6,19*# 92,806±5,878*## 

ГР, мкмоль/хв·мг білка 3,006±0,487 1,386±0,113** 1,624±0,195* 2,804±0,343## 

Примітки: різниці статистично вірогідні: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** — р<0,001 у тварин ІІ, ІІІ і ІV груп порівняно І 
групою; # – р<0,05; ## – р<0,01; ### – р<0,001 різниці статистично вірогідні порівняно з ІІ групою – з ЦД. 
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Оксидативний стрес за діабету в тканинах під-
шлункової залози приводить до збільшення рівня 
продуктів пероксидного окиснення ліпідів. Збільше-
ний вміст продуктів ПОЛ може порушити захисну 
систему організму та призвести до дегенеративних 
та судинних ускладнень. Збільшення рівня ГПЛ 
може співвідноситися з гіперглікемією через автоо-
киснення глюкози, що викликає утворення вільних 
радикалів. Ми виявили, що вміст продуктів ПОЛ 
зменшується в тканинах підшлункової залози тва-
рин IV групи у порівнянні з відповідними показника-
ми ІІІ групи. Відомо про позитивний вплив хрому на 
ліпідний профіль та глікемічний контроль у пацієн-
тів із діабетом 1-го типу [25]. 

Також діабет супроводжується послабленням 
антиоксидантних захисних механізмів. Зменшення 
активності СОД зумовлене пригніченням синтезу її 
молекул за оксидативного стресу. Однак, вплив 
сполуки хрому призводить до зростання активності 
показника, що свідчить про зростання адаптивно-
захисної здатності тканин підшлункової залози до 
елімінації активних форм кисню. Зменшення актив-
ності ГР за експериментального діабету, можливо, 

зумовлене накопиченням окисненої форми NADP 
та зниження вмісту NADPH у клітинах організму 
тварин. Також спостерігається зменшення активно-
сті ГП при діабеті, що ймовірно зумовлене знижен-
ням інтенсивності синтезу даного ензиму. 

За випоювання цитратом хрому відбувається 
нормалізація показників глутатіонової ланки. Як 
відомо, хром діє шляхом посилення дії інсуліну, 
через збільшення числа рецепторів інсуліну, поси-
лення зв’язування гормону з його рецептором і 
посилення активації самого рецептора [23]. 

Висновки. Введення до щоденного раціону щу-
рів із експериментальним діабетом цитрату хрому 
сприяє відновленню балансу між генерацією актив-
них форм оксигену та активністю антиоксидантних 
ензимів. Тому цитрат хрому, у відповідних кількос-
тях, може розглядатися як засіб для профілактики 
виникнення діабету та його вторинних ускладнень. 

Перспективи подальших досліджень у цьо-
му напрямку. У перспективі планується дослідити 
вплив цитрату хрому у комплексі з цитратом вана-
дію на стан про/антиоксидантної системи в організ-
мі щурів із експериментальним діабетом. 
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УДК 577.15:546.76 
ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТ ХРОМА НА СОСТОЯНИЕ  
ПРО/АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Сушко О. О., Искра Р. Я. 
Резюме. В статье выяснено действие органического соединения - цитрата хрома – в количествах 0,1 

и 0,2 мкг/мл воды, на содержание продуктов перекисного окисления липидов и активность ферментов 
антиоксидантной защиты в поджелудочной железе крыс с аллоксан-индуцированным сахарным диабе-
том. Установлено, что при аллоксан-индуцированном диабете в поджелудочной железе крыс увеличива-
лось содержание продуктов перекисного окисления липидов и снижалась активность супероксиддисмута-
зы, каталазы, глутатионпероксидазы и содержание восстановленного глутатиона. Добавление в рацион 
крыс раствора цитрата хрома в разных количествах приводило к росту каталазной и супероксиддисму-
тазнои активности, показателей глутатионового звена и снижение содержания гидропероксидов липидов 
и ТБК-активных продуктов. Полученные результаты исследований могут свидетельствовать о том, что 
выпаивание крысам с аллоксан-индуцированным диабетом цитрата хрома восстанавливает антиокси-
дантную защиту в поджелудочной железе до нормы. Таким образом, цитрат хрома может быть основой 
для создания средств для профилактики и лечения диабета. 

Ключевые слова: крысы, цитрат хрома, поджелудочная железа, сахарный диабет. 
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UDC 577.15:546.76 
Influence of Chromium Citrate on the State of Pro/Antioxidant System 
in the Rats’ Pancreas with Experimental Diabetes Mellitus 
Sushko O. O., Iskra R. Ja. 
Abstract. The article clarified the effect of the organic compound of chromium citrate, in amounts of 0.1 and 

0.2 μg/ml of water, on the content of lipid peroxide oxidation products, and on the activity of enzymes in antioxi-
dant defense in the pancreas of alloxan-induced diabetic rats.  

Material and methods. The research was conducted on 32 white laboratory rats kept in the vivarium of the 
Institute of Animals Biology. Rats weighing 100-120 g were divided into four groups: I – the control group, II – 
the control group with diabetes, III and IV – experimental groups. Rats from groups I and II were given pure wa-
ter without any additives; III and IV were given water with the solution of chromium citrate in the amounts of 0.1 
and 0.2 μg/ml of water. Experimental diabetes mellitus was induced in the animals from II, III and IV after a 24-h 
fasting period by intraperitoneal administration of 5% solution of alloxan monohydrate ("Synbios") in the amount 
of 150 mg/kg of body weight. In order to detect hyperglycemia, we collected blood from the tail vein and meas-
ured glucose level in the collected blood using a portable glucose meter (Gamma-M). On the 40th day of the 
study, the animals were withdrawn from the experiment and decapitated under light anesthesia. 

Results and discussion. We determined the content of lipid hydroperoxides, TBC-active products, the con-
tent of reduced glutathione, catalase activity, superoxide dismutase activity, glutathione peroxidase and glu-
tathione reductase activities in pancreatic tissue. 

It was established that during the course of alloxan-induced diabetes the content of lipid peroxide oxidation 
products in pancreatic gland of rats increased. It is known that such an increase of lipid peroxide oxidation prod-
ucts occurs in chronic diseases and is a manifestation of cell lesion. The activity of superoxide dismutase, cata-
lase, glutathione peroxidase and the content of reduced glutathione decreased during diabetes in animals from 
II group. The obtained results suggest that the ability to reduce or inactivate free radicals weakens in diabetic 
rats. 

Adding to the diet of rats a solution of chromium citrate in different amounts caused the growth of catalase 
and superoxide dismutase activity, glutathione levels and a decrease in the content of lipid hydroperoxides and 
TBA-positive products. The results of the study suggest that the administration of chromium citrate to rats led to 
inhibition of LPO and activation of the antioxidant system in the pancreas tissue on the background of diabetes 
mellitus. 

Conclusion. Thus, chromium citrate can be the basis for the creation of medications for the prevention and 
treatment of diabetes. 

Keywords: rats, chromium citrate, pancreas, diabetes mellitus. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

У системі підготовки спортсменів незалежно від 
специфіки виду спорту важливе місце посідає конт-
роль різних сторін підготовленості Він повинен бути 
комплексним, охоплювати різні складові навчально-
тренувального процесу (оперативний, поточний і 
етапний) та змагальної діяльності. У спортивних 
єдиноборствах особлива увага повинна приділяти-
ся контролю є тактичної підготовленості.  

Мета дослідження полягала у визначенні осно-
вних проблем контролю тактичної підготовленості 
у спортивних єдиноборствах.  

Для з’ясування проблемного поля обраної те-
ми, визначення об’єкту, предмету і мети та обґрун-
тування отриманих результатів використовувався 
метод теоретичного аналізу та узагальнення даних 
літератури та мережі Інтернет, а також метод ана-
лізу документальних матеріалів (протоколів зма-
гань з фехтування та боксу).  

Встановлено, що при реалізації контролю так-
тичної підготовленості спортсменів у різних видах 
спортивних єдиноборств є ряд обмежень. Вони 
полягають у спрямованості засобів, методів та 
форм контролю на визначення рівня тактичної під-
готовленості переважно у поєднанні з технічною; 
диспропорції уваги дослідників щодо різних скла-
дових тактичної підготовленості спортсменів, що 
проявляється у пріоритетності визначення її кількі-
сних характеристик та фрагментарності розгляду 
інших складових (тактичне мислення, тактичні 
знання). Встановлено також відсутність уніфікова-
ного алгоритму реалізації контролю тактичної під-
готовленості у межах окремих видів спортивних 
єдиноборств.  

Ключові слова: спортивні єдиноборства, так-
тична підготовка, контроль, тактична підготовле-
ність, проблеми.  

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконувалося від-
повідно до плану науково-дослідної роботи Львів-
ського державного університету фізичної культури 
«Теоретико-методичні основи управління трену-
вальним процесом та змагальною діяльністю в  
олімпійському, професійному та адаптивному  
спорті», № державної реєстрації 0116U003167,  
2016-2020 рр.  

Актуальність. У системі підготовки спортсме-
нів незалежно від специфіки виду спорту важливе 
місце посідає контроль різних сторін підготовлено-
сті [4, 10, 14]. Згідно з фундаментальними поло-
женнями теорії спорту, контроль повинен бути ком-
плексним, охоплювати різні складові навчально-
тренувального процесу (оперативний, поточний і 
етапний) та змагальної діяльності. При цьому прак-
тична реалізація теоретичних та методичних аспе-
ктів контролю ґрунтується на специфічних особли-
востях виду спорту та чинниках результативності 
змагальної діяльності [14]. У спортивних єдинобор-
ствах одним з таких чинників є тактична підготов-
леність [5, 10, 11].  

Відзначимо, що в спортивних єдиноборствах 
використання засобів, форм та методів контролю 
переважно спрямоване переважно на аналіз зма-
гальної діяльності спортсменів, зокрема визначен-
ня активності та результативності техніко-тактич-
них дій спортсменів. Основними параметрами, 
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на яких акцентуються увага під час такого аналізу, 
є загальна кількість та результативність окремих 
техніко-тактичних дій, а також стабільність і варіа-
тивність спортивної техніки і тактики [6]. Однак кон-
троль цих показників здійснюється за допомогою 
педагогічного спостереження за змагальною діяль-
ністю спортсменів або її тренувальними формами 
[1, 2, 3, 12, 16]. За таких умов виникає потреба у 
підвищенні об’єктивності, стабільності та інформа-
тивності контролю, що може бути досягнуто за ра-
хунок використання сучасних комп'ютерних техно-
логій та спеціальної апаратури. З огляду на це, 
актуалізується потреба у визначенні проблем конт-
ролю тактичної підготовленості на різних етапах 
багаторічного удосконалення у спортивних єдино-
борствах.  

Мета дослідження – визначити основні проб-
леми контролю тактичної підготовленості у спор-
тивних єдиноборствах.  

Методи та організація дослідження. Для з’я-
сування проблемного поля обраної теми, визна-
чення об’єкту, предмету і мети та обґрунтування 
отриманих результатів використовувався метод 
теоретичного аналізу та узагальнення даних літе-
ратури та мережі Інтернет, а також метод аналізу 
документальних матеріалів (протоколів змагань з 
фехтування та боксу).  

Результати досліджень та їх обговорення. У 
теорії спорту для контролю тактичної підготовлено-
сті використовуються такі показники тактичної май-
стерності спортсменів:  

− загальний обсяг тактики, який визначають за 
кількістю тактичних схем та варіантів тактич-
них дій, що використовуються спортсменом 
або командою в тренувальній і змагальній 
діяльності;  

− різнобічність тактики, що відображає різно-
манітність атакувальних, захисних, дезін-
формуючих, страхувальних та інших прийо-
мів і дій; 

− раціональність тактики, яка характеризуєть-
ся кількістю техніко-тактичних прийомів і дій, 
що дозволили отримати позитивний резуль-
тат (забити гол, нанести укол або удар, отри-
мати залікові очки);  

− ефективність тактики, яка визначається від-
повідністю техніко-тактичних дій, що викори-
стовуються спортсменом (або командою), 
його індивідуальним особливостям [5, 10]. 

Однак цей перелік може бути розширено та 
доповнено, виходячи із специфіки змагальної та 
тренувальної діяльності, особливостей тактичної 
підготовки та завдань етапу багаторічного удоско-
налення в окремих видах спортивних єдиноборств. 
Відзначимо, що у переважній більшості досліджень 
контроль тактичної підготовленості здійснюється у 
поєднанні з технічною [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9].  

Так, для оцінювання рівня техніко-тактичної 
підготовленості юних таеквондістів Р. А. Арканія 
пропонує використовувати такі показники змагаль-
ної діяльності: кількість реальних атак, кількість 
оцінених атак, інтервал атаки, ефективність атак та 
захистів, кількість чистих перемог, кількість попе-
реджень [2]. Подібним є перелік показників, який 
використовується у дослідженнях К. В. Ананченка 
для визначення рівня техніко-тактичної майстерно-
сті висококваліфікованих дзюдоїстів: інтервал успі-
шної атаки, кількість атак за хвилину, ефективність 
виконання техніко-тактичних дій, кількість варіантів 
техніко-тактичних дій в стійці, найбільш результа-
тивні прийоми у сутичці, середній час двобою, кіль-
кість дострокових перемог у двобою, оптимальний 
час виконання прийому [1].  

На думку В. М. Платонова, однією з найбільш 
ефективних у межах контролю техніко-тактичної 
підготовленості борців є методика, яка застосову-
ється в збірних командах Росії [10]. Її перевагою є 
застосування невеликого кола показників, які до-
зволяють об'єктивно оцінити ефективність та різно-
манітність атакуючих та захисних дій, сильні та 
слабкі сторони спортсмена. Контроль техніко-
тактичної підготовленості борців здійснюється на 
основі аналізу таких параметрів:  

− інтервалу успішної атаки, що відображає 
середній час між оціненими прийомами; 

− інтервалу атаки – середній час між оцінени-
ми прийомами і спробами;  

− середнього балу – співвідношення між на-
браними балами та загальною кількістю 
прийомів або проведених сутичок;  

− ефективності атаки – співвідношення між 
набраними балами та сумою виграних і про-
граних балів;  

− надійності захисту – співвідношення техніч-
них дій, у яких здобуто перевагу над супер-
ником, до суми програних технічних дій; 

− переважну результативність – співвідношен-
ня технічних дій в стійці, у яких здобуто пе-
ревагу над суперником, до суми всіх вигра-
них прийомів (ефективність роботи в стійці 
та партері);  

− різноманітність техніки – кількість технічних 
дій з різних класифікаційних груп [10]. 

На думку Н. В. Гаркіна, перелік параметрів, які 
відображають рівень техніко-тактичної майстернос-
ті висококваліфікованих борців, може бути розши-
реним. Під час вивчення загальних закономірнос-
тей аналізу рухів та періоду їх виконання на основі 
порівняння техніко-тактичних взаємодій у вільній 
боротьбі автор зосередив увагу на таких показни-
ках: активність борців (кількість реальних атак  
за одиницю часу); інтервал атаки (середній час 
проведення борцем окремої техніко-тактичної дії); 
надійність атаки (як процентне співвідношення 
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кількості вдалих атак до загальної кількості його 
реальних атак); надійність захисту (процентне спів-
відношення відбитих атак суперників до загальної 
кількості їх реальних атак); результативність техні-
ко-тактичних дій (середня оцінка прийомів, прове-
дених борцем) [3].  

При оцінюванні техніко-тактичної підготовлено-
сті спортсменів у самбо А. С. Пахомов пропонує 
використовувати схожі характеристики, доповнюю-
чи їх такими величинами як частота використання 
прийомів та здатність борця виконувати прийоми у 
різні сторони [9].  

Натомість А. А. Клименко у межах контролю у 
дзюдо пропонує запровадження ще одного показ-
ника – асиметрії технічної підготовленості, що ви-
ражається у співвідношенні між різницею кількості 
спроб виконання техніко-тактичних дій в праву та 
ліву сторону та найбільшою кількістю спроб в одну 
з цих сторін [7].  

Значно ширшим є перелік параметрів оціню-
вання тактичної підготовленості у фехтуванні, за-
пропонований Д. А. Тишлером [15]. Автор пропо-
нує визначати рівень тактичної майстерності за 
такими показниками як:  

− співвідношення між альтернативними діями 
(атаками і протидіями атакам та відповідям, 
простими атаками та атаками з фінтами, 
захистами з відповіддю та контратаками, 
контрзахистами та контрвідповідями, захис-
тами прямими і круговими, відповідями пря-
мо і переводом); 

− адекватність навмисного вибору дій; 
− спеціалізованість реагувань, складових 

«почуття бою»; 
− спеціалізованість мислення, пам'яті, ідеомо-

торних уявлень, уваги; 
− стійкість стилю бою, бойової манери; 
− склад та співвідношення різновидів підготов-

чих дій, тактичних компонентів підготовки та 
застосування дій нападу і захисту, спрямо-
ваність нападів у різні сектори уражуваної 
поверхні; 

− спеціалізованість проявів тактичних якостей; 
− застосування засобів, що впливають на реа-

гування суперника у процесі сутички; 
− застосування підготовчих дій, які впливають 

на вибір дій суперника, що ускладнюють 
потік інформації про наміри спортсмена; 

− пристосування до єдиноборства з головними 
суперниками, ведення поєдинків в змаган-
нях, що проводяться за певним способом; 

− застосування комбінацій дій з ймовірнісною 
послідовністю їх виконання в поєдинку; 

− рівень реалізації тактичних завдань при роз-
біжностях в ступенях готовності спортсмена 
до виконання дій, ступенях реалізації ініціа-
тиви; 

− рівень реалізації інформації про головних 
суперників, змагального досвіду; 

− раптовість початку нападів і непередбачува-
ність дій в поєдинку; 

− адекватність реагувань в несподіваних сути-
чках; 

− співвідношення між діями з тактичної право-
тою та завданнями випередження нападів 
суперника; 

− реалізація результатів оцінки психологічних 
особливостей суперника та умов змагань 
при виборі дій і тактики ведення бою; 

− використання різновидів вихідних положень 
зброї і дистанцій, простору поля бою, ініціа-
тиви початку сутички, часу на підготовку дій; 

− варіювання тривалості і глибини, моментних 
і ритмічних параметрів дій, спрямованості 
переміщень по полю бою і рухів зброєю 
(захистів, фінтів, батманів, захоплень), спря-
мованості уколів (ударів) у межах секторів 
уражованої поверхні; 

− різноманітність способів підготовки типових 
нападів і захистів; 

− різноманітність ситуацій для застосування 
типових засобів; 

− співвідношення між обсягами підготовчих дій 
і засобів нападу; 

− співвідношення між обсягами навмисних і 
експромтних дій; 

− вираженість в доктрині спортсмена провід-
них тактичних компонентів змагальної діяль-
ності виду фехтування [15]. 

На наш погляд, суттєвою перевагою такого 
підходу є можливість різностороннього, ґрунтовно-
го вивчення особливостей тактичної підготовлено-
сті фехтувальників у тісній взаємодії із технічною. 
Однак він не позбавлений і ряду недоліків. Серед 
останніх, на нашу думку, є труднощі в одночасному 
спостереженні за усіма вище згаданими показника-
ми та високі вимоги до рівня підготовленості дослі-
дника, наприклад, вміння відрізняти підготовчі об-
манні дії від невдалих дій з наміром. Враховуючи 
те, що сучасні реалії спортивних єдиноборств ви-
магають максимального скорочення кількості пока-
зників контролю для економізації часу та, водно-
час, підвищення рівня достовірності отриманих 
показників, одним з актуальних завдань є розробка 
більш досконалих методик оцінювання тактичної 
підготовленості спортсменів-єдиноборців та її ком-
понентів.  

У більшості сучасних досліджень, присвячених 
проблемам підготовки спортсменів у спортивних 
єдиноборствах, вище зазначені показники оціню-
ються у педагогічному спостереженні, яке прово-
дить безпосередньо дослідник, тренерський штаб 
або спеціально підібрані експерти [1, 8, 13]. При 
цьому використовуються два види реєстрації оди-
ниць спостереження: частотний (реєстрація факту 
виконання техніко-тактичної дії) та оцінковий 
(запис одиниць за розробленою шкалою) [5, 14]. 
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Менш популярним є анкетування, у процесі якого 
безпосередньо спортсмени можуть оцінити влас-
ний рівень техніко-тактичної підготовленості на 
основі суб’єктивних відчуттів. Наприклад, у дослі-
дженнях О. С. Скирти, присвяченим підготовці кік-
боксерів (wpka) в розділі «орієнтал», контроль тех-
ніко-тактичній підготовленості спортсменів здійс-
нювався за допомогою анкети. Спортсмени за де-
сятибальною шкалою оцінювали власні показники 
виконання ударних техніко-тактичних дій руками, 
ногами і колінами, а також захисні дії при виконанні 
суперниками конкретних ударів. Серед показників 
техніко-тактичних дій оцінювалися наступні: актив-
ність в атаці, активність у контратаці, надійність 
атаки, надійність у контратаці, об’єм оцінюваної 
техніки, рівень активності супротивника в нападі 
(атака, контратаки у відповідь і назустріч), надій-
ність захисту від ударів руками, об’єм програної 
техніки від ударів, вміння організації захисту в ціло-
му від ударів, вміння організації захисту від ударів 
в верхній рівень від ударів руками, вміння організа-
ції захисту від ударів в середній рівень від ударів 
колінами, вміння організації захисту від ударів в 
нижній рівень від ударів ногами, надійність захисту 
від підсікань ногами, вміння виконувати удари в 
комбінаціях (рука-нога, нога-рука, рука-коліно то-
що.), загальній рівень техніко-тактичної підготовле-
ності [12]. 

Вважаємо, що вище зазначені методи мають 
ряд переваг, але при цьому не позбавлені низки 
недоліків. Перевагами частотного запису 
(реєстрація факту виконання техніко-тактичної дії), 
на наш погляд, є те, що дослідник отримує фактич-
ні дані про події, а не думки інших осіб про ці події. 
Водночас спостерігач не залежить від вміння дос-
ліджуваних оцінити свої дії, висловити свої думки. 
Серед недоліків відзначимо наявність елементів 
суб'єктивізму під час проведення аналізу та оцінки 
педагогічних явищ та фактів з боку спостерігача, 
тому достовірність та повнота отриманих даних 
значною мірою залежать від кваліфікації дослідни-
ка. Окрім того, під час спостереження окремі сторо-
ни діяльності спортсменів, які можуть також впли-
вати на вибір техніко-тактичних дій у поєдинку, 
манери ведення бою та прийняття рішень у відпо-
відних ситуаціях залишаються недоступними 
(мотивація, емоційний стан). З огляду на це, більш 
перспективним є використання комп’ютерного за-
безпечення, яке дозволило б отримувати більш 
достовірні дані щодо рівня тактичної підготовлено-
сті спортсменів.  

У зв’язку з розширенням можливостей комп’ю-
терного забезпечення більшість візуальних мето-
дик оцінювання тактичної підготовленості спорт-
сменів-єдиноборців передбачає використання віде-

озапису. Завдяки цьому можна не тільки докумен-
тально фіксувати техніко-тактичні дії спортсмена, а 
й створювати відеотеку рухів спортсмена та аналі-
зувати компоненти його майстерності за допомо-
гою стопкадру, уповільненого відтворення записа-
ного руху. На думку А. А. Клименка, перевагою 
відеозапису над нотаційним записом у вигляді сим-
волів є вища достовірність результатів та можли-
вість усунення впливу умов змагальної діяльності 
на результати спостережень [7].  

На підставі аналізу показників змагальної ді-
яльності та їх співвідношення шляхом використан-
ня відеозапису дослідники можуть визначити інди-
відуальний стиль діяльності (атакувальний, захис-
ний, контратакувальний, змішаний, змішаний), ар-
сенал техніко-тактичних дій (виконання як поодино-
ких прийомів та дій, так і їх комбінацій) [7].  

Цікавий та, на нашу думку, перспективний під-
хід представлено у роботах К. Ананченка та 
О. Хацаюка [1]. На противагу експертному оціню-
ванню арсеналу техніко-тактичних дій дзюдоїстів 
за допомогою відеозапису запропоновано новий 
методичний підхід, заснований на використанні 
спеціального математичного інструментарію – ме-
тодів парних порівнянь і розставляння пріоритетів 
із застосуванням персонального комп'ютера. На 
думку розробників, така методика дозволяє підви-
щити рівень достовірності результатів та зменшити 
прояви суб’єктивізму, зумовлені людським факто-
ром.  

Аналіз науково-методичної літератури засвід-
чив, що більшість авторських пристроїв, призначе-
них для удосконалення різних сторін підготовлено-
сті спортсменів у спортивних єдиноборствах, мо-
жуть одночасно використовуватися як засоби конт-
ролю цих сторін. Одним із прикладів таких універ-
сальних засобів є «Пристрій для техніко-тактичної 
підготовки фехтувальників», ефективність якого 
була доведена у дослідженнях З. С. Семеряк [17]. 
Основне призначення пристрою – удосконалення 
спеціалізованих техніко-тактичних вмінь фехтува-
льників, які дозволяють скоротити час прийняття 
адекватних рішень відповідно до умов змагальної 
діяльності та антропометричних параметрів супер-
ника. Значною перевагою цієї розробки, на наш 
погляд, є можливість використання у підготовці 
спортсменів на різних видах зброї, а також у фех-
туванні програми Паралімпійських ігор.  

Подібна універсальність характерна для ком-
п'ютерної програма «Аналіз та моделювання зма-
гальних дій фехтувальників», представленої у нау-
кових роботах О. М. Шевчук [16]. Головним призна-
ченням розробки було визначення показників зма-
гальної діяльності спортсменів, на підставі яких 
можна було моделювати сутички з передбачувани-
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ми суперниками. При цьому користувач міг отрима-
ти інформацію найбільш ефективні прийоми конк-
ретного спортсмена та найбільш ефективні варіан-
ти протидії цим прийомам. Водночас у межах про-
грами було запропоновано розділ «Аналіз та моде-
лювання змагальної діяльності фехтувальників», 
який складався з бази даних бойових дій спортсме-
нів та обчислювального блоку. Останній надавав 
можливість не лише підрахунку виконаних дій, а й 
визначення їх обсягів та ефективності [16].  

Моделювання умов змагальної діяльності в 
режимі реального часу було покладено в основу 
комп'ютерної програми «Атака», яка у роботах 
Р. А. Арканії використовувалася для удосконален-
ня атакуючих техніко-тактичних дій у таеквондо. 
Окрім алгоритму навчання, програма містила де-
в’ять тестових завдань, які дозволяли фіксувати 
час прийняття рішення та вибір варіантів дій з 
трьох альтернатив [2].  

Проте, незважаючи на значні переваги комп’ю-
терного інформаційного забезпечення, у більшості 
досліджень, присвячених удосконаленню різних 
сторін підготовленості спортсменів-єдиноборців, 
контроль тактичної майстерності здійснюється пе-
реважно шляхом використання експертного оціню-
вання та у поєднанні з технічною. При цьому до 
уваги переважно беруться показники змагальної 
діяльності (кількість ударів/уколів, їх комбінації, 
результативність та ефективність). Натомість такі 
складові тактичної майстерності як тактичне мис-
лення, рівень володіння теоретичною матеріалом 
щодо сутності та основних теоретико-методичних 
положень спортивної тактики та інформацією, не-
обхідною для практичної реалізації тактичної підго-
товленості, здебільшого залишаються поза увагою 
фахівців. Ще одним аргументом на користь того, 
що подібний контроль повинен проводитися відо-
кремлено, є те, що при аналізі показників змагаль-
ної діяльності неможливо чітко відокремити внесок 
технічної оснащеності та тактичної підготовленості 
у загальний результат.  

Спроба виходу за межі оцінювання тактичної 
підготовленості спортсменів у комплексі із техніч-
ною була зроблена у дослідженнях О. М. Тімер-
баєва, присвячених підготовці каратистів віком 12-
13 років. Автором було розроблено комп'ютерну 
програму «Тактика карате». структурними компоне-
нтами якої були є: навчальний і тестувальний блок. 
Перший включав теоретичний матеріал щодо ситу-
ацій, що виникають у поєдинках каратистів, тактич-
них завдань та шляхів їх вирішення (форма пред-
ставлення матеріалу – текст лекції та відео). Приз-
начення другого блоку полягало в оцінюванні рівня 
ситуативного тактичного мислення, яке визначало-
ся автоматично комп'ютерною програмою за кількі-

стю правильних відповідей з двадцяти запитань (у 
відсотках) [13]. На наш погляд, перевагою цієї роз-
робки є можливість виокремлення тактичної підго-
товленості спортсмена як предмету контролю.  

Якщо звернутися до фундаментальних джерел 
з теорії підготовки спортсменів, логічним було б 
оцінювати тактичну підготовленість відповідно до її 
структури, тобто тактичних знань, вмінь та навичок. 
Проте, на нашу думку, такий підхід має низку обме-
жень при реалізації на практиці. Одне з них поля-
гає у тому, що тактичні вміння трактуються науков-
цями як форма прояву свідомості спортсмена, що 
відображає його дії на основі тактичних знань. Тоб-
то об’єктом контролю в даному випадку є не стіль-
ки тактична дія чи знання, скільки свідомість спорт-
смена. Схожа ситуація характерна для оцінювання 
тактичного мислення. Якщо у процесі розвитку так-
тичного мислення фахівці рекомендують застосо-
вувати засоби та методи, спрямовані на удоскона-
лення наочно-образного, діяльнісного та ситуатив-
ного характеру мислення, ці ж компоненти повинні 
бути предметом контролю. Однак рекомендації 
щодо їх оцінювання на різних етапах багаторічної 
підготовки спортсменів-єдиноборців у науково-
методичній літературі відсутні.  

Ще одним обмеженням під час контролю так-
тичної підготовленості спортсменів-єдиноборців, на 
нашу думку, є інформативність показників, тобто їх 
відповідність оцінюваним якостям або властивос-
тям. З однієї сторони, вибір цих показників здійсню-
ється на основі знання чинників, що визначають 
рівень прояву даної властивості або якості (у цьому 
випадку тактичної підготовленості). Проте такий 
підхід не завжди може бути реалізований через 
недостатньо вивчену сукупність чинників, які зумов-
люють результативність окремих техніко-тактичних 
дій, їх комбінацій у різних ситуаціях протягом поє-
динку, загальний результат поєдинку, їх серії та 
змагань. У цьому контексті вирішального значення 
набуває рівень освіченості тренера щодо сучасних 
тенденцій розвитку обраного виду спорту, в тому 
числі підходів щодо удосконалення окремих сторін 
підготовленості спортсменів та їх оцінювання.  

Висновки. На основі аналізу науково-мето-
дичної літератури визначено такі проблеми контро-
лю тактичної підготовленості у спортивних єдино-
борствах:  

− спрямованість засобів, методів та форм кон-
тролю на визначення рівня тактичної підго-
товленості переважно у поєднанні з техніч-
ною;  

− диспропорція уваги дослідників щодо різних 
складових тактичної підготовленості спорт-
сменів, що проявляється у пріоритетності 
визначення кількісних характеристик тактич-
ної підготовленості (обсяг, результативність, 
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ефективність техніко-тактичних дій та спів-
відношення між ними) та, водночас, фрагме-
нтарності розгляду інших складових тактич-
ної майстерності (тактичне мислення, такти-
чні знання);  

− відсутність уніфікованого алгоритму реаліза-
ції контролю тактичної підготовленості у ме-
жах окремих видів спортивних єдиноборств;  

− відсутність чітких критеріїв оцінювання так-
тичної підготовленості на різних етапах бага-
торічного удосконалення спортсменів;  

− потреба у підвищенні інформативності, на-
дійності та верифікованості форм, засобів та 
методів контролю та самоконтролю тактич-
ної підготовленості, які відповідають специ-
фіці тренувальної та змагальної діяльності в 
спортивних єдиноборствах.  

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають визначення думок провідних фахівців зі 
спортивних єдиноборств щодо реалізації тактичної 
підготовки на різних етапах багаторічного удоско-
налення спортсменів.  
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УДК 796.015.136:796.85 
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 
Брискин Ю. А., Задорожная О. Р., Хомяк И. И. 
Резюме. В системе подготовки спортсменов независимо от специфики вида спорта важное место 

занимает контроль различных сторон подготовленности. Он должен быть комплексным, включать раз-
личные составляющие учебно-тренировочного процесса (оперативный, текущий и этапный) и соревнова-
тельной деятельности. В спортивных единоборствах особое внимание должно уделяться контролю явля-
ется тактической подготовленности. 

Цель исследования заключалась в определении основных проблем контроля тактической подготов-
ленности в спортивных единоборствах. 
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Для выяснения проблемного поля выбранной темы, определение объекта, предмета, цели и обосно-
вания полученных результатов использовался метод теоретического анализа и обобщения данных лите-
ратуры и сети Интернет, а также метод анализа документальных материалов (протоколов соревнований 
по фехтованию и боксу). 

Установлено, что при реализации контроля тактической подготовленности спортсменов в различных 
видах спортивных единоборств есть ряд ограничений. Они заключаются в направленности средств, ме-
тодов и форм контроля на определение уровня тактической подготовленности преимущественно в соче-
тании с технической; диспропорции внимания исследователей на различные составляющие тактической 
подготовленности спортсменов, которая проявляется в приоритетности определения ее количественных 
характеристик и фрагментарности рассмотрения других составляющих (тактическое мышление, тактиче-
ские знания). Установлено также отсутствие унифицированного алгоритма осуществления контроля так-
тической подготовленности в пределах отдельных видов спортивных единоборств. 

Ключевые слова: спортивные единоборства, тактическая подготовка, контроль, тактическая подго-
товленность, проблемы. 
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Problems of Tactical Preparedness Control in Martial Sports 
Briskin Yu. A., Zadorozhna O. R., Khomiak I. I.  
Abstract. The control of various aspects of preparedness takes an important place in the training system of 

athletes, regardless of the specificity of the sport. The control should be complex, including various components 
of the training process (operational, current and stage) and competitive activities. In martial arts special attention 
should be paid to the control of tactical preparedness as one of the most essential features.  

The purpose of the study was to determine the main problems of tactical preparedness control in martial 
arts. 

Material and methods. The method of theoretical analysis and generalization of literature and the Internet, 
and also analysis of documentary materials (protocols of competitions on fencing and boxing) was used to find 
out the problem of the chosen topic, to determine the object, purpose and justify the obtained results. 

Results and discussion. The results showed that there are a number of limitations during realization of con-
trol for athletes’ tactical preparation in various kinds of martial arts. They consist in the direction of the means, 
methods and forms of control to determination the level of tactical preparedness mainly in combination with the 
technical preparedness; disparities to various components of athletes’ tactical preparedness, which are in the 
priority of determining its quantitative characteristics and fragmental consideration of other components (tactical 
thinking, tactical knowledge). We detected a lack of the unified algorithm for control of tactical preparedness 
within the limits of certain types of martial arts. There is also a lack of clear criteria for assessing tactical prepar-
edness at various stages of athletes’ long-term development. It is necessary to increase the reliability and verifi-
cation of the forms, means and methods of control and self-control of tactical preparedness, which correspond 
to the specifics of training and competition activities in sports martial arts. 

Conclusion. The introduction of new control techniques that open up new prospective for the realization of 
the athletes’ individual capabilities largely depends on the coach’s skills and competence. In this context, the 
level of coach’s knowledge about the current trends in the chosen kind of sport, including approaches to improv-
ing the individual aspects of athletes' preparedness and their evaluation, is crucial. 

Keywords: sports martial arts, tactical preparation, control, tactical preparation, problems. 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

Метою роботи була порівняльна оцінка стану 
центральної нервової системи спортсменів різного 
рівня тренованості, що займаються рукопашним 
боєм з повним контактом з супротивником, у спокої 
та після тренувального навантаження. Психофізіо-
логічні показники було визначено у 24 тренованих 
спортсменів та у 14 спортсменів-початківців. 

У всіх досліджуваних визначалися час простої 
та складної зорово-моторної реакції, показники 
реакції на рухомий об’єкт (час випередження та 
запізнення, кількість реакцій випередження та запі-
знення), показники орієнтації у просторі (час вико-
нання тесту, кількість вірних та помилкових реак-
цій), силу, функціональну рухливість та динаміч-
ність нервових процесів, показник схильності до 
ризику.  

Встановлено, що у стані спокою треновані 
спортсмени мають достовірно кращі індивідуально-
типологічні та психодінамічні показники, краще 
орієнтуються у просторі та більш схильні до ризи-
ку. Відповідні кваліфікації спортсменів тренувальні 
навантаження призвели до достовірного покра-
щення психофізіологічних показників в обох групах, 
що пояснюється формуванням стану мобілізації 
резервів організму.  

Ключові слова: рукопашний бій, психофізіоло-
гічні показники, схильність до ризику. 

 
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 
реалізація інноваційних технологій оцінки та корек-
ції функціонального стану людини під час фізично-
го навантаження в спорті і реабілітації», № держ. 
реєстрації 0117U007145. 

Актуальність. В останні роки у нас в країні 
рукопашний бій (РБ) отримав значну популярність. 
Це пов’язане, насамперед, з гармонійним впливом 
тренувальних навантажень на опорно-рухову сис-
тему людини, що сприяє розвитку силової витрива-
лості, швидкості рухів, статодинамічної стійкості 
(СДС). Окрім того, систематичні тренування з РБ 
призводять до покращення функцій центральної 
нервової системи (ЦНС), вестибулярної, дихальної 
та серцево-судинної системи (ССС). 

Успішність у РБ залежить не тільки від прави-
льно організованого тренувального процесу. Сут-
тєву роль у цьому відіграють індивідуальні психо-
фізіологічні особливості людини, наявність в неї 
потрібних якостей ЦНС та інших забезпечуючи сис-
тем організму. Таким чином, успішність в РБ, окрім 
рівня фізичного розвитку та тренованості, визнача-
ється різними чинниками, серед яких індивідуальні 
функціональні характеристики центральної нерво-
вої системи (ЦНС), сенсорних систем, особливо 
зорової, опорно-рухового апарату.  

У наших попередніх роботах [1, 2] було прове-
дено оцінку стану ССС та вестибулярної системи 
спортсменів, які займаються РБ з повним контак-
том з супротивником. Було виявлено достовірні 
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відмінності у стані цих систем у тренованих спорт-
сменів та початківців. Фундаментальні властивості 
ЦНС (особливості протікання психічних та фізіоло-
гічних процесів, темперамент, характер, сукупність 
переважаючих почуттів і мотивів діяльності), спо-
лучення яких у кожному випадку індивідуальне, 
можуть сприяти професійній успішності спортсме-
нів або бути перешкодою для їх високих досягнень 
[9, 10]. 

Важливими якостями спортсменів є сенсомото-
рні реакції, які поєднують сенсорні і рухові складові 
психічної діяльності. На підставі сенсорної та мо-
торної інформації, що надходить від аналізаторів, 
здійснюється запуск, регуляція, контроль і корекція 
рухів. При дослідженні простої зорово-моторної 
реакції (ПЗМР) досліджуваному пропонується зо-
ровій стимул та виміряється час гранично швидкої 
відповіді на його дію, визначається кількість прави-
льних та помилкових реакцій [4, 7]. 

При дослідженні складної зорово-моторної ре-
акції (СЗМР) випробуваному необхідно зробити 
вибір потрібних стимулів (наприклад, заданого 
кольору) та відреагувати на них натисканням від-
повідних клавіш. Якщо пред’являється стимул, якій 
не відповідає вимогам тестування, на нього не пот-
рібно реагувати. СЗМР потребує більш тривалої 
обробки інформації, оскільки випробуваний пови-
нен реагувати не тільки на наявність або відсут-
ність стимулу, але й розрізняти їх за кольором та 
реагувати відповідним чином на появу заданих 
кольорів. ПЗМР та СЗМР є важливими характерис-
тиками протікання нервових процесів в спортсме-
нів, особливо тих, що займаються єдиноборствами 
[3, 4, 8, 10]. Швидке та точне реагування на стиму-
ли при визначенні часу ПЗМР та СЗМР вказує на 
відповідні реакції спортсменів на дії супротивника 
під час поєдинку з РБ, що є запорукою успішності. 

Основними показниками ЦНС, які визначають 
психофізіологічні якості людини є: сила, рухливість 
та динамічність нервової системи [8]. Сила нерво-
вих процесів (СНП) – це здатність витримувати 
тривале або дуже сильне збудження, не переходя-
чи в позамежне гальмування. СНП визначається 
функціональною витривалістю ЦНС, а також здат-
ністю до концентрації процесу збудження. Ця влас-
тивість ілюструється здатністю людини чинити опір 
дії подразників, сторонніх для основної діяльності 
або не відволікатися при виконанні роботи. Менші 
значення показника СНП вказують на кращі для РБ 
здатності спортсменів. 

Функціональна рухливість нервових процесів 
(ФРНП) – це здатність нервової системи до пере-
ходу зі збудженого стану в гальмівний та навпаки. 
Фактично це здатність перемикатися з виконання 
однієї рухової дії на іншу. Чім менше значення по-

казника ФРНП, тім швидше відбувається зміна ста-
нів ЦНС, що забезпечує кращу адаптацію до 
складних умов РБ. 

Динамічність нервових процесів (ДНП) – це 
здатність до формування реакцій, адекватних зов-
нішнім умовам, до навчання в широкому значенні 
цього слова. Чім менше показник ДНП, тім швидше 
формуються відповідні реакції ЦНС до зміни зовні-
шніх умов [11]. 

Окрім того, психофізіологічний стан спортсме-
нів, що займаються РБ, можна визначити за показ-
никами реакції на рухомий об’єкт (РРО). До цих 
показників відноситься середній час реакції на ру-
хомий (ЧРРО), а також відношення часу реакції, 
що виникла до появи тестового стимулу (випе-
редження), та часу запізнення, коли реакція виник-
ла вже після появи тестового стимулу, відношення 
кількості реакцій випередження (КРВ) до кількості 
реакцій запізнення (КРЗ), що характеризує співвід-
ношення реакцій збудження та гальмування у 
ЦНС. Дана методика за показником КРВ/КРЗ до-
зволяє визначити точність реагування на подраз-
ник та робити висновки про врівноваженість проце-
сів в корі головного мозку [8]. РРО є відносно стій-
кою, проте вона чутлива до дії на людину різних 
несприятливих факторів, що проявляється зміною 
її кількісних характеристик. У випадку РБ успіш-
ність спортсменів залежить більш від процесів 
збудження, які забезпечують швидку реакцію на 
зовнішні подразники. Чім більші значення має спів-
відношення КРВ/КРЗ, тім більш врівноважені нер-
вові процеси. 

Також важливою для РБ характеристикою ЦНС 
є якість орієнтації спортсмену у просторі. Для визна-
чення цієї характеристики може бути використана 
методика «Компаси» [6], за якою випробуваному 
пред’являються зображення компасів на яких він 
повинен визначити розташування сторін світу. При 
виконанні досліджень реєструється кількість пра-
вильних та не правильних відповідей, сумарний час 
(ЧОП), що витрачено на виконання завдання, обчи-
слюються швидкість роботи (ШОП) та її якість 
(співвідношення кількості вірних (КВ) та помилкових 
(КП) відповідей). Гарна орієнтація у просторі є про-
фесійно важливою якістю для успішності занять РБ.  

Стійкою властивістю особистості є схильність 
до ризику, який визначається як діяльність в умо-
вах небезпеки, коли відсутня впевненість в успіху. 
Встановлено, що люди агресивні, які мають сильну 
потребу у домінування та самоствердженні більш 
ризикові. Для успішності у РБ така властивість осо-
бистості є позитивним фактором та сприяє перемо-
зі над супротивником [5]. 

Вважається, що типологічні особливості нерво-
вої системи у людини є природженими і мало  
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піддаються змінам в процесі життя [8]. З іншого 
боку, несприятливі зовнішні впливи, у тому числі 
неадекватне фізичне навантаження, яке може при-
звести до стану перетренованості у спортсменів, 
викликають зміни стану ЦНС, що призводить до 
відповідних змін значень психофізіологічних показ-
ників. 

Таким чином, оцінювання психофізіологічних 
показників у стані спокою та після навантаження 
дозволяє визначити індивідуальні особливості фу-
нкціонування ЦНС спортсменів, що займаються 
РБ, їх функціональний стан та особливості впливу 
на нього спортивного тренування. 

Мета роботи – порівняльна оцінка стану ЦНС 
спортсменів різного рівня тренованості, що займа-
ються рукопашним боєм з повним контактом з су-
противником, у спокої та після тренувального на-
вантаження. 

Об’єкт та методи дослідження. Психофізіо-
логічні показники було визначено у 24 спортсменів, 
що займаються РБ з повним контактом з супротив-
ником (фул-контакт – І група), та у 14 спортсменів-
початківців (ІІ група). Вік спортсменів першої групи 
знаходився в інтервалі 19-26 років, другої групи – в 
інтервалі 18-24 роки. Східний вік спортсменів обох 
груп дозволяє порівнювати результати досліджень.  

Серед спортсменів першої групи було 3 майст-
ри спорту міжнародного класу, 8 майстрів спорту, 
10 кандидатів у майстри спорту та 3 першорозряд-
ники. Другу групу складали спортсмени, які займа-
ються РБ на аматорському рівні.  

Всі дослідження проводилися до та після тре-
нування, яке за рівнем навантаження спортсменів 
відповідало їх тренованості, з використанням при-
ладу для психофізіологічних досліджено «ПФИ-2 
виробник ТОВ «АСТЕР-АЙТІ», Україна; Свідоцтво 
про державну реєстрацію №13988/2014), який до-
зволяє визначати психофізіологічні показники авто-
матизовано в стандартних умовах.  

У всіх досліджуваних визначалися час ПЗМР та 
СЗРМ, показники реакції на рухомий об’єкт (час 
випередження (ЧВ), час запізнення (ЧЗ), кількість 
реакцій випередження (КРВ) та запізнення (КРЗ)), 
показники орієнтації у просторі (час виконання тес-
ту (ЧВТ), кількість вірних реакцій (КВР) та помилко-
вих реакцій (КПР)), СНП, ФРНП, ДНП, показник 
схильності до ризику.  

 Визначення схильності до ризику виконувало-
ся наступним чином: у досліджуваного визначався 
час ПЗМР шляхом пред’явлення на екрані моніто-
ру тестового зображення, після чого йому задава-
лося питання, чи зможе він покращити визначений 
час. Досліджуваний повинен натиснути відповідну 
клавішу, яка кодує відповідь «Так» або «Ні». Всьо-
го досліджуваний має 20 спроб оцінювання. Після 

чого визначається його схильність до ризику за 
співвідношенням кількості відповідей «Так» до за-
гальної кількості запитань (20). Для проведення 
оцінювання схильності до ризику нами було запро-
поновано три градації: низька - значення співвідно-
шення до 0,33; середня – значення співвідношення 
в інтервалі 0,34 -0,66; висока – значення співвідно-
шення більше 0,67. 

Статистична обробка даних проведена з вико-
ристанням пакету прикладних програм Statistica 
6.0. Було розраховано показники описової статис-
тики (середні, похибки середніх, медіани (Ме) та 
квартилі (25%, 75%)), для порівняння отриманих 
даних використано непараметричні критерії (Вілко-
ксона та Манна-Уітні). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Всі психофізіологічні показники, які було визначено 
у спортсменів, поділено на дві групи. До першої 
групи віднесено індивідуально-типологічні показни-
ки, що характеризують вроджені властивості нер-
вової системи (табл. 1). До другої групи - психоди-
намічні показники, які суттєво змінюються під впли-
вом зовнішніх та внутрішніх чинників (табл. 2). 

Аналіз даних, наведених у табл. 1, дозволив 
встановити наявність достовірних відмінностей між 
показниками спортсменів першої та другої групи. У 
перший групі спортсменів виявлені достовірно кра-
щі показники ФРНП та СНП (мають достовірно 
більш низки значення). Це може бути зумовлено 
тім, що спортсмени першої групі вже пройшли  
багатоетапний спортивний відбір, мають високі 

Таблиця 1 – Середні значення індивідуально-
типологічних показників спортсменів різного рівня ква-
ліфікації 

Умови 
реєстра-

ції 
Показники 

Групи спортсменів 

І група (n=24) ІІ група (n=14) 

У стані 
спокою 

ФРНП (мс) 246,7±57,9 282,1±45,51 

СНП (мс) 406,1±74,7 442,9±80,21 

ДНП (у.о) 0,0013±0,001 0,0017±0,001 

КРВ/КРЗ 0,18  
(0,11;0,96) 

0,74 
(0,18; 1,22)1 

Після 
трену-
вання 

ФРНП (мс) 212,6±44,72 203,3±60,22 

СНП (мс) 343,6±73,42 357,1±54,42 

ДНП (у.о) 0,0011±0,001 0,0016±0,0011 

КРВ/КРЗ 0,67 
(0,38; 1,22)2 

0,82  
(0,43; 1,22) 

Примітки: 1 – відмінності у значеннях показника спорт-
сменів першої та другої групи достовірні за критерієм 
Манна-Уітні (p<0,05); 2 – відмінності у значеннях показни-
ка до та після тренування достовірні за критерієм Вілкок-
сона (p<0,05). 
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спортивні досягнення, що підтверджується звання-
ми (мсмк, мс, кмс) та високими спортивними розря-
дами. У результаті такого відбору у перший групі 
згруповані особи, в яких вроджені властивості ЦНС 
більш відповідають вимогам РБ. Також виявлені 
відмінності між групами спортсменів у співвідно-
шенні кількості реакцій випередження та запізнен-
ня (КРВ/КРЗ) при визначенні реакції на рухомий 
об’єкт. У стані спокою (до навантаження) у обох 
групах переважали процеси гальмування над про-
цесами збудження, але у перший групі у більшому 
ступені, що підтверджується достовірно низьким 
значенням співвідношення КРВ/КРЗ.  

Після тренувального навантаження індивідуа-
льно-типологічні показники спортсменів першої 
групи достовірно зменшилися у порівнянні з вихід-
ним станом, що свідчить про мобілізацію резервів 
організму. Східна картина змін показників спостері-
гається і у другій групі. При порівнянні значень по-
казників спортсменів першої та другої групи вияв-
лено наявність достовірної відмінності лише за 
показником ДНП, який кращій у перший групі, тобто 
спортсмени першої групи більш пристосовані до 
тренувальних навантажень, тому мають більш аде-
кватну реакцію на них. У перший групі достовірно 
змінилося співвідношення процесів збудження та 
гальмування у бік їх більшої врівноваженості, що 
підтверджує розвиток стану мобілізації адаптацій-

них резервів. У другій групі достовірних змін за цім 
показником не відбулося. 

У табл. 2 наведено значення психодинамічних 
показників, що характеризують більш лабільні вла-
стивості ЦНС. У тих випадках, коли показники мали 
значний розкид (ЧОП, ШОП та КВ/КП) було розра-
ховано Ме та квартилі (25%;75%). 

До навантаження час ПЗМР у обох групах 
спортсменів практично однаковий, а час СЗМР 
достовірно відрізняється, причому у перший групі 
він має менші середнє значення та розкид, що вка-
зує на кращі показники у тренованих спортсменів. 
За іншими показниками достовірних відмінностей 
між досліджуваними групами не виявлено. 

Після тренування в перший групі достовірно 
зменшився час ПЗМР та СЗМР у порівнянні з вихі-
дним, що підтверджує висновок про мобілізацію 
функціональних резервів організму спортсменів 
внаслідок навантаження. Інші показники достовір-
но не змінилися. Так, практично не змінилися час 
виконання тесту щодо орієнтації у просторі та 
якість його виконання. Тобто кількість вірних відпо-
відей як до так і після навантаження перевищує 
кількість помилкових у три рази. Це вказує на від-
сутність впливу навантаження на функцію орієнта-
ції у просторі, яка є професійно важливою для успі-
шності у РБ. 

У другій групі навантаження також викликало 
мобілізацію функціональних резервів, що прояви-
лося достовірним зменшенням часу СЗМР, ЧРРО 
та ЧОП.  

Достовірні відмінності між показниками спорт-
сменів першої та другої групи після навантаження 
виявлені за показниками ЧОП та КВ/КП. У другій 
групі ЧОП достовірно більший, що вказує на гіршу 
здатність до орієнтації у просторі, а співвідношення 
КВ/КП – менше, що свідчить про більшу кількість 
помилок при виконанні тесту та підтверджує висно-
вок про гіршу здатність до орієнтації у просторі. 

У РБ з повним контактом з супротивником пе-
ремога у поєдинку суттєво залежить від здатності 
спортсмену до ризикових дій, тому результати оцін-
ки схильності до ризику тренованих спортсменів та 
початківців можуть бути використані для розробки 
критеріїв відбору для занять цим видом спорту. 
Результати оцінювання схильності до ризику спорт-
сменів досліджуваних груп наведено у табл. 3. 

За даними табл. 3 можна відмітити, що до та 
після навантаження низка схильність до ризику 
достовірно частіше трапляється у групі початківців.  

У тренованих спортсменів середня та висока 
схильність до ризику спостерігається у 87% випад-
ків до та після навантаження, у початківців у  
57% та 64% відповідно. Відмінності у частоті трап-
ляння схильності до ризику середнього та високого 

Таблиця 2 – Середні значення психодинамічних показ-
ників спортсменів різного рівня кваліфікації 
Умови 
реєстра-

ції 
Показники 

Групи спортсменів 

І група (n=24) ІІ група (n=14) 

У стані 
спокою 

ПЗМР (мс) 261,1±13,8 261,7±19,8 

СЗМР (мс) 361,5±21,4 396,9±55,61 

ЧРРО (мс) 116,0±34,5 125,1±46,1 

ЧОП (мс) 14991 
(1291;19054) 

20816 
(14916; 28595) 

ШОП  
(1/мс)х10-3 

 1,33 
(1,1; 1,54) 

0,96 
(0,7; 1,34) 

КВ/КП 3,0 (1,68; 5,67) 3,5 (0,67; 3,0) 

Після 
трену-
вання 

ПЗМР (мс) 242,7±21,12 254,3±38,9 

СЗМР (мс) 337,0±32,52 381,9±49,72 

ЧРРО (мс) 113,1±26,8 76,6±57,02 

ЧОП (мс) 13454 
(11179;15542) 

16864 1,2 
(14238; 22537) 

ШОП  
(1/мс) х10-3 

1,49 
(1,29; 1,79) 

1,19 
(0,89; 1,4) 

КВ/КП 3,0 (2,33; 5,67) 2,47 (0,54; 3,5)1 

Примітки: 1 – відмінності у значеннях показника спорт-
сменів першої та другої групи достовірні за критерієм 
Манна-Уітні (p<0,05); 2 – відмінності у значеннях показни-
ка до та після тренування достовірні за критерієм Вілкок-
сона (p<0,05). 
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ступеня до та після навантаження у спортсменів 
першої групи у порівнянні зі спортсменами другої 
групи достовірні за критерієм χ2 (χ2=8,65; р=0,0033). 

Після навантаження розподіл спортсменів за 
досліджуваним показником у обох досліджуваних 
групах достовірно не змінився. Таким чином, наяв-
ність схильності до ризику середнього та високого 
ступеня можна вважати професійно значимою якіс-
тю спортсменів, що займаються РБ. 

На підставі отриманих результатів можна зро-
бити наступні висновки: 

1. Відповідні кваліфікації спортсменів тренувальні 
навантаження призвели до достовірного покра-
щення психофізіологічних показників в обох гру-
пах, що пояснюється формуванням стану мобілі-
зації резервів організму.  

2. Наявність відповідної реакції ЦНС на наванта-
ження, що проявляється зміною психофізіологіч-
них показників, може бути використана для оцін-
ки відповідності тренувального навантаження 
функціональним можливостям спортсменів при 
формуванні тренувальних програм на різних 
етапах спортивної підготовки.  

3. До професійно важливих якостей спортсменів, 
що займаються РБ, можна віднести функціона-
льну рухливість, динамічність та силу нервових 
процесів, їх врівноваженість, а також швидкість 
та точність зорово-моторних реакцій та реакцій 
на рухомий об’єкт, хорошу орієнтацію у просторі 
та схильність до ризику середнього та високого 
ступеня. 

4. Погіршення значень психофізіологічних показни-
ків спортсменів у динаміці різних етапів підготов-
ки у порівнянні з вихідним станом, наприклад, 
після тривалого відпочинку, може слугувати ін-
дикатором появи несприятливих функціональних 
станів (перевтоми або перетренованості). Ці 
стани потребують відповідних реабілітаційних 
заходів та зміни режиму тренувань та обсягу 
тренувальних навантажень. 
Перспективою подальших досліджень є 

розроблення моделі прогнозу зміни функціональ-
ного стану спортсменів, що займаються рукопаш-
ним боєм з повним контактом з супротивником, під 
впливом тренувальних навантажень. 

Таблиця 3 – Розподіл спортсменів досліджуваних груп 
за показником схильності до ризику 

Схильність 
до ризику 

Групи 

І група (n=24) ІІ група (n=14) 

До Після До Після 

Низька  
(0 - 0,33) 

3 
(13±6,9) 

3 
(13±6,9) 

6 
(43±13,2)* 
χ2=8,65;  
р=0,003 

5 
(36±12,8)** 
χ2=8,65;  
р=0,003 

Середнього 
ступеня 
(0,34-0,66) 

17 
(71±9,3) 

18 
(74±9,0) 

7 
(50±13,4) 

9 
(64±12,8) 

Високого 
ступеня 
(0,67-1) 

4 
(16±7,5) 

3 
(13±6,9) 

1 
(7,0±6,8) 0 

Примітки: * - відмінності у частоті трапляння низького 
ступеня схильності до ризику між першою та другою гру-
пою до навантаження достовірні; ** - відмінності у частоті 
трапляння низького ступеня схильності до ризику між 
першою та другою групою після навантаження достовірні. 
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УДК 378.016:796 (043.3) 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ С ПОЛНЫМ КОНТАКТОМ С ПРОТИВНИКОМ,  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
Адамович Р. Г., Кочин О. В. 
Резюме. Целью работы была сравнительная оценка состояния центральной нервной системы спорт-

сменов разного уровня тренированности, занимающихся рукопашным боем с полным контактом с про-
тивником, в покое и после тренировочной нагрузки. Психофизиологические показатели были определены 
у 24 тренированных спортсменов и 14 спортсменов, которые начали заниматься рукопашным боем. 

У всех испытуемых до и после тренировочной нагрузки определялись время простой и сложной зри-
тельно-моторной реакции, показатели реакции на движущийся объект (время опережения и запаздыва-
ния, количество реакций опережения и запаздывания), показатели ориентации в пространстве (время 
выполнения теста, количество верных и ошибочных реакций), сила, функциональная подвижность и ди-
намичность нервных процессов, показатель склонности к риску. 

Установлено, что в состоянии покоя тренированные спортсмены имеют достоверно лучшие индиви-
дуально-типологические и психодинамические показатели, лучше ориентируются в пространстве и бо-
лее склонны к риску. Соответствующие квалификации спортсменов тренировочные нагрузки привели к 
достоверному улучшению психофизиологических показателей в обеих группах, что объясняется форми-
рованием состояния мобилизации резервов организма. 

Ключевые слова: рукопашный бой, психофизиологические показатели, склонность к риску. 
 
UDC 378.016:796 (043.3) 
Peculiarities of the Psycho-Physiological Parameters Changes  
in Hand-to-Hand Combat Athletes with Full Contact with the Opponent,  
under the Influence of the Training Load 
Adamovich R. G., Kochin O. V. 
Abstract. Hand-to-hand combat has recently gained considerable popularity in our country. First of all, it is 

due to harmonious influence of training loads on the human musculoskeletal system, which contributes to the 
development of strength endurance, speed of movement, and static dynamic stability. 

The success of hand-to-hand combat depends not only on a well-organized training process. A significant 
role is played by individual psycho-physiological peculiarities of a person, training of the necessary components 
of the central nervous system and other systems providing the body. 

The purpose of the work was a comparative assessment of the central nervous system state in athletes with 
different levels of preparedness, engaged in hand-to-hand combat with full contact with the opponent, before 
and after the training load.  

Material and methods. Psycho-physiological indicators were determined in 24 trained athletes and 14 ath-
letes-beginners. All the athletes underwent the assessment of the time of simple and complex visual-motor reac-
tion, the reaction parameters to the moving object (time ahead and delay, the number of advances and delayed 
reactions), orientation parameters in space (time for completing the test, number of faithful and false reactions), 
amount of power, functional mobility and dynamism of nervous processes, the rate of predisposition to risk. 

Results and discussion. The obtained results showed that in the state of rest the trained athletes had relia-
bly the best individual-typological indicators, which included the strength and functional mobility of the nervous 
processes, as well as the ratio of faithful and false reactions to the moving object. They also had higher psycho-
dynamic indicators as they better oriented in space and were more predisposed to risk. In trained athletes, the 
average and high risk prevalence was observed in 87% of cases before and after the training load, in beginners 
these indicators were fixed in 57-64% of cases. 

We found out that the relevant training loadings led to a significant improvement in psycho-physiological 
indices in both groups of athletes, which is explained by the formation of the state of body reserves mobilization. 

The conducted studies showed that the professional qualities of athletes engaged in hand-to-hand combat 
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include the functional mobility, dynamism and strength of the nerve processes, their balance, as well as the 
speed and accuracy of the visual-motor reactions and reactions to the moving object, good orientation in space 
and predisposition to risk of moderate to high severity. 

The presence of an appropriate central nervous system response to stress, manifested by changes in psy-
cho-physiological parameters, can be used to assess the adequacy of the training load to the body functional 
capabilities of athletes when forming training programs at various stages of sports training. 

Conclusion. Significant deterioration of the values of psycho-physiological indicators of athletes in the dy-
namics at different stages of training in comparison with the initial state, for example, after a long rest period, 
can serve an indicator of emerging adverse functional states (fatigue or overtraining). These conditions require 
appropriate rehabilitation measures, changes in the training regimen and the amount of training load. 

Keywords: hand-to-hand combat, psycho-physiological indicators, predisposition to risk. 
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ЖЕНСКИЕ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА:  
КОСТНЫЙ ТАЗ И ЕГО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

В ПОЛОВЫХ СОМАТОТИПАХ  

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина 

apostol_luka@ukr.net 

На основании анализа и обобщения литера-
турных источников, а также результатов педагоги-
ческого эксперимента, в статье приводятся данные 
о морфофункциональных особенностях костных 
тазов у спортсменок юношеского возраста, кото-
рые занимаются атлетическими видами спорта. 
Было установлено, что во всех трёх группах спорт-
сменок, занимающихся разными атлетическими 
видами спорта, преобладает мезоморфный поло-
вой соматотип – у 34 (70,83%) спортсменок и ан-
дроморфный половой соматотип – у 13 (27,08%) 
спортсменок. 

По данным проведённой пельвиометрии, отме-
чено наличие у значительной группы спортсменок, 
принявших участие в исследовании, анатомически-
узкого таза, с І-ІІ степенями его сужения, а также, 
различные варианты морфофункциональных из-
менений в структуре костного таза спортсменок, 
зачастую комбинированные. Установлено, что про-
стой плоский таз, был определён у 2 (15,39%) 
спортсменок из группы занимающихся гиревым 
спортом, у 3 (16,67%) тяжелоатлеток и у 2 (11,77%) 
спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом. Об-
ще-равномерно суженный таз был определён у 1 
(7,69%) спортсменки в гиревом спорте, у 2 
(11,11%) спортсменок-тяжелоатлеток, и у 3 
(17,65%) спортсменок в пауэрлифтинге. Также бы-
ло зафиксировано, что у спортсменок всех трёх 
исследуемых групп, І-ІІ степени сужения таза опре-
делены у девушек с мезоморфным и андроморф-
ным половыми соматотипами, а среди спортсме-
нок юношеского возраста, занимающихся гиревым 
спортом и пауэрлифтингом, выявлено по 6 спорт-
сменок (46,15% и 35,19%), имеющих І-ІІ степени 
сужения таза. Было определено, что «стёртая/
смешанная» форма таза («таз-унисекс») была оп-
ределена у 7 (53,85%) спортсменок в гиревом 
спорте, у 11 (61,11%) спортсменок–тяжелоатлеток, 
и у 10 (58,82%) спортсменок, занимающихся пау-
эрлифтингом. Особенно заметны были выявлен-
ные изменения костного таза, его патологических 

форм и степеней сужения в группе спортсменок 
атлетических видов спорта, в отличие от девушек 
контрольной группы, не занимающихся спортом. 
Это касается и распределения девушек экспери-
ментальной и контрольной групп, по результатам 
антропометрических исследований, на половые 
соматотипы, на основании полученных значений 
индекса полового диморфизма. 

По результатам проведеного исследования 
можно сказать, что выявленные нами показатели 
анатомических и морфофункциональных измене-
ний костных тазов и степеней их сужения, на фоне 
инверсий значений полового диморфизма, во всех 
трёх группах атлетических видов спорта, в сторону 
мезоморфного и андроморфного половых сомато-
типов у спортсменок, занимающихся атлетически-
ми видами спорта, дают основание думать о зна-
чительных адаптивных изменениях в организмах 
юных спортсменок, обусловленных интенсивными 
для них физическими нагрузками.  

Ключевые слова: спортсменки, юношеский 
возраст, атлетические виды спорта, костный таз, 
узкий таз, пельвиометрия, морфофункциональные 
изменения, половые соматотипы. 

 
Актуальность. Любые исследовательские 

работы, касающиеся медико-биологических осо-
бенностей женского спорта, в онтогенезе а, осо-
бенно, в исконно мужских, атлетически-силовых 
видах спорта, всегда являются актуальными и вос-
требованными [1-16]. В связи с этим, целью наше-
го исследования является определение имеющих-
ся анатомических и морфофункциональных пока-
зателей у спортсменок разных половых соматоти-
пов, занимающихся такими атлетическими видами 
спорта, как гиревой спорт, тяжёлая атлетика и пау-
эрлифтинг.  

При анализе доступных информационных ис-
точников по изучаемой проблеме, нами было уста-
новлено, что работ, касающихся изучения особен-
ностей формирования и адаптационных изменений 
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костного таза у спортсменок в атлетических видах 
спорта, практически нет. Имеющиеся данные явля-
ются разрозненными и не систематизированными. 
В связи с этим, проведённое нами исследование, 
является попыткой восполнить этот информацион-
ный пробел. 

Вопросами, касающимися изучения морфо-
функциональных и анатомо-антропологических 
изменений в организме женщин-спортсменок, в т.ч. 
и юношеского возраста, занимается немалое чис-
ло исследователей, как отечественных, так и зару-
бежных. Особенно актуальными, по нашему мне-
нию, является изучение адаптационных механиз-
мов у спортсменок, задействованных в изначально 
мужских видах спорта, таких как тяжёлая атлетика, 
гиревой спорт, пауэрлифтинг.  

Среди исследовательских работ, касающихся 
изменений со стороны костной и репродуктивной 
систем у спортсменок, физических изменений в 
половых соматотипах и проявлений адаптацион-
ных механизмов, хочется отметить ряд авторов  
[1-16]. Интерес к этой проблеме диктуется процес-
сом акселерации, увеличением весо-ростовых по-
казателей у молодых женщин, возрастанием сме-
шанных форм узкого таза, с разными степенями 
его сужения, соматическими изменениями в поло-
вых соматотипах у них. 

Цель работы: презентация и анализ имею-
щихся анатомических и морфофункциональных 
показателей костных тазов у спортсменок разных 
половых соматотипов, занимающихся такими ат-
летическими видами спорта, как гиревой спорт, 
тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг. 

Для достижения поставленной цели исследо-
вания и написания по его итогам статьи, было не-
обходимо выполнить следующие задачи: 

1. Подобрать экспериментальную группу 
спортсменок юношеского возраста, занимающихся 
атлетическими видами спорта и контрольную груп-
пу девушек, не занимающихся спортом, для прове-
дения сравнительных характеристик выявленных 
изменений костного таза у спортсменок и в популя-
ции. 

2. Определить объём и методологию проводи-
мых исследований. 

3. Провести анализ доступных источников ин-
формации по изучаемой проблеме. 

4. Проанализировать данные, полученные в 
результате проведённого исследования, с после-
дующим приведением выводов. 

Материал и методы исследования. Экспери-
ментальной базой исследования явились спортив-
ные секции, в которых тренировались спортсменки 
юношеского возраста (n=48), занимающиеся тяжё-
лой атлетикой, гиревым спортом, пауэрлифтингом.  

Для достижения цели исследования, нами при-
менялся комплекс научных методов, включающий 
анализ доступных научных и научно-методических 
источников информации, определение анатомо-
антропометрических и морфофункциональных 
значений у спортсменок, интервьюирование. Были 
проведены мероприятия, направленные на опре-
деление в исследуемых группах спортсменок зна-
чений индекса полового диморфизма (ИПД), с оп-
ределением антропометрических показателей ши-
рины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ), с последую-
щим распределением спортсменок на половые 
соматотипы, по классификации Дж. Таннера. Так-
же, нами была проведена пельвиометрия, по клас-
сической методике, с определением 3-х попереч-
ных и 1-го продольного размеров костного таза  
[1, 3, 5-7, 11, 14]. После получения данных пель-
виометрии, у спортсменок были определены 
имеющиеся изменения в размерах костного таза, 
его анатомо-мофологические изменения и степени 
сужения таза, в соответствии с классификацией 
узких тазов по Гентеру-Литцману, математические 
перерасчёты данных пельвиометрии, необходи-
мые для определения истинной конъюгаты (c. 
vera), по значениям которой определялась степень 
сужения таза или его нормальные значения [1-3, 5, 
11, 12, 14].  

Исследование проведено с соблюдением ос-
новных биоэтических положений Конвенции Сове-
та Европы о правах человека и биомедицине (от 
04.04.1997 г.), Хельсинкской декларации Всемир-
ной медицинской ассоциации об этических принци-
пах проведения научных медицинских исследова-
ний с участием человека (1964-2008 гг.), а также 
приказа МЗ Украины № 690 от 23.09.2009 г. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В проводимом нами эксперименте приняли уча-
стие спортсменки юношеского возраста, занимаю-
щиеся тяжёлой атлетикой (n=18), гиревым спортом 
(n=13), пауэрлифтингом (n=17), всего – 48 спорт-
сменок, отнесённых нами к экспериментальной 
группе. Средний возраст спортсменок составил 19, 
43±0,46 лет, что соответствует юношескому воз-
расту [5, 11]. Стаж занятий данными видами спор-
та составил от 3-х до 9,5 лет. Уровень спортивной 
квалификации спортсменок – от І разряда до кан-
дидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта 
(МС). Интенсивность и частота занятий составляет 
4-6 раз в неделю, от 1,5 до 2,5 часов, приходящих-
ся на 1 занятие. Согласно данным проведённых 
антропометрических измерений ширины плеч (ШП) 
и ширины таза, нами были получены следующие 
их значения: у спортсменок в гиревом спорте 
(n=13), ШП составила 36,64±0,77 см, а ширина 
таза – 27, 67±0,34 см (р≤0,05). У спортсменок-
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тяжелоатлеток – ШП равнялась 36,47±0,44 см, 
ШТ – 27,14±0,77 см (р≤0,05). В группе спортсме-
нок, занимающихся пауэрлифтингом, значения ШП 
составили 35,78±0,63, а ШТ – 26,85±0,82 см. По 
полученным данным ШП и ШТ были произведены 
расчёты значений ИПД по классификации Дж. Тан-
нера, с определением половых соматотипов [4, 6-
10, 13-16] у спортсменок 3-х исследуемых групп. 
Как видно, из полученных значений проведенной 
антропометрии, средние значения показателей 
ШП во всех трёх исследуемых группах (р≤0,05), 
значительно превышают полученные значения 
ШТ, со значениями во всех группах менее анато-
мически допустимого значения в 28-29 см [1-3, 5, 
11, 12, 14]. Данный тип соотношений ШП/ШТ, сви-
детельствует о маскулинном типе фигуры у спорт-
сменок всех трёх групп [4, 6-10, 12-16].  

Распределение спортсменок по половым сома-
тотипам, такое: у спортсменок в гиревом спорте 
(n=13), гинекоморфный половой соматотип не был 
определён, мезоморфный соматотип определён у 
9 (69,23%) спортсменок, андроморфный сомато-
тип – у 4 (30,77%) спортсменок.  

У тяжелоатлеток (n=18) также не были опреде-
лены девушки с гинекоморфным половым сомато-
типом. Число спортсменок с мезоморфным поло-
вым соматотипом в этой группе составляет 12 
(66,67%), с андроморфным соматотипом – 6 
(33,33%) спортсменок.  

В пауэрлифтинге гинекоморфный половой со-
матотип был определён у 1 (5,88%) спортсменки, 
мезоморфный половой соматотип – у 13 (76,47%) 
спортсменок, и андроморфный половой сомато-
тип – у 3 (17,65%) спортсменок. Во всех трёх груп-
пах преобладают спортсменки, отнесённые к мезо-
морфному половому соматотипу – 34 (70,83%) и 
андроморфному половому соматотипу – 13 
(27,08%) спортсменок, занимающихся атлетиче-
скими видами спорта. 

Для выявления имеющихся изменений в раз-
мерах и строении костных тазов у спортсменок, 
нами была проведена пельвиометрия, с классиче-
ским определением 4-х наружных размеров боль-
шого костного таза и, опосредовано, через пере-
расчёт, значение истинной конъюгаты: distantia 
spinarum (межостистый/битуберозный размер) – в 
норме 25-26 см, distantia сristarum (межгребневый/
бикристарный размер) – в норме – 28-29 см, d. 
trochanterica (межвертельный размер) – в норме  
30-32 см, c. externa (наружная конъюгата) – в нор-
ме 20-21 см, c. vera (истинная конъюгата или пря-
мой размер входа в малый таз – в норме 11 см) [1-
3, 5, 11, 12, 14]. Прямым размером костного таза 
является истинная конъюгата, или c. vera, а попе-
речными, наружными размерами костного таза 

являются distantia сristarum, distantia сristarum и d. 
trochanterica, нормативные значения которых даны 
выше [1-3, 5, 11, 12, 14].  

Во всей группе (n=48) были получены данные 
пельвиометрии: d. spinarum 24,35±0,79 см, d. 
cristarum – 27,13±0,72 см, d. trochanterica – 31, 
17±0,79 см, с. externa – 19,39±0,34 см, с. vera – 
10,02±0,28 см (р<0,05).  

При анализе результатов пельвиометрии, с 
определением двух поперечных (d. spinarum, d. 
cristarum) и 1 прямого размера (c. externa), досто-
верно было установлено (р<0,05) что полученные 
нами показатели, меньше анатомических норм 
наружных размеров таза: d. spinarum – 25-26 см; d. 
cristarum – 28-29 см; c. externa – 20-21 см, что соот-
ветствует понятию «анатомически узкий таз» (АУТ) 
[1-3, 5, 11, 12, 14]. Исключение составляют только 
показатели d. trochanterica), соответствующие нор-
мальным значениям (30-32 см) [1-3, 5, 11, 12, 14]. 

Критерии морфофункциональных и анатомиче-
ских изменений костного таза, принятых в совре-
менных анатомии, акушерстве и спортивной мор-
фологии, были следующие: обще-равномерно-
суженный таз (ОРСТ) – это такой таз, у которого 
все наружные размеры уменьшены равномерно. 
Простой плоский таз (ППТ) – это такой вид костно-
го таза, у которого уменьшены только прямые раз-
меры. Поперечносуженный таз (ПСТ) – это такой 
вид патологически изменённого женского таза, у 
которого уменьшены его поперечные размеры [1-3, 
5, 11, 12, 14].  

По данным пельвиометрии были получены 
следующие значения костных тазов и их измене-
ний: нормальные размеры таза были определены 
только у одной (2,08%) спортсменки из 48 иссле-
дуемых, анатомически узкий таз, с уменьшением 1 
и более наружных размеров таза [1, 3, 5, 11, 14] – 
у 47 (97,92%) всех исследуемых спортсменок из 
трёх групп.  

Простой плоский таз (ППТ) был определён у 2 
(15,39%) спортсменок из группы девушек, зани-
мающихся гиревым спортом, у 3 (16,67%) спорт-
сменок-тяжелоатлеток и у 2 (11,77%) спортсменок, 
занимающихся  пауэрлифтингом .  Обще -
равномерно-суженный таз (ОРСТ) [1-3, 5, 11, 14] 
был определён у 1 (7,69%) спортсменки в гиревом 
спорте, у 2 (11,11%) спортсменок-тяжелоатлеток, и 
у 3 (17,65%) спортсменок в пауэрлифтинге.  

Критериями степени сужений костного таза  
у спортсменок, служила классификация узких  
тазов по Гентеру-Литцману (1861), принятая в со-
временном практическом акушерстве [1, 3, 5, 11, 
14]. Согласно её критериям, в зависимости от раз-
мера истинной конъюгаты, различают четыре сте-
пени сужения. К І степени сужения относят таз,  



  Медико-біологічні аспекти підготовки спортсменів  

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 279  

в котором размер истинной конъюгаты меньше  
11 см, но не ниже 9 см; ко ІІ степени сужения – с 
размером истинной конъюгаты, в пределах, между 
9-7 см; к третьей — между 7 и 5 см, и к четвертой – 
5 см и ниже. Данные по выявленным степеням 
сужения костного таза следующие: в группе спорт-
сменок, занимающихся гиревым спортом (n=13), І 
степень сужения таза была определена у  
4 (30,77%) спортсменок, ІІ степень сужения – у  
2 (15,39%) девушек. В группе тяжелоатлеток, І сте-
пень сужения таза была определена у 3 (16,67%) 
спортсменок, ІІ степень сужения – у 1 (5,56%) 
спортсменок. В группе пауэрлифтинга І степень 
сужения таза была определена у 4 (25,53%) спорт-
сменок, ІІ степень сужения таза – у 2 (11,77%) 
спортсменок. Помимо того, «стёртая», смешанная 
форма таза, или «таз-унисекс» [1-3, 5, 11, 14], был 
определён у 7 (53,85%) спортсменок в гиревом 
спорте, у 11 (61,11%) спортсменок–тяжелоатлеток, 
и у 10 (58,82%) спортсменок, занимающихся пауэр-
лифтингом. Понятие «стертые» или смешанные 
формы узкого таза, появилось в последние 2-3 де-
сятилетия. Оно означает небольшое (до 10 мм) 
сужение одного-трёх размеров малого таза, пре-
имущественно в полости малого таза [1-3, 5, 11, 14].  

Наибольшее количество анатомо-морфологи-
ческих изменений строения таза и І-ІІ степеней его 
сужений, было установлено у спортсменок всех 
трёх групп, с определённым у них мезоморфным 
половым соматотипом, а также, в меньшей степе-
ни – у спортсменок из группы с андроморфным по-
ловым соматотипом. В группах спортсменок, зани-
мающихся гиревым спортом и пауэрлифтингом, 
определено одинаковое количество – по 6 спорт-
сменок, имеющих І-ІІ степени сужения таза, но при 
этом, их число доминирует у спортсменок в гиревом 
спорте – 46,15% и 35,19% в пауэрлифтинге.  

Также, нами была привлечена к исследованию 
группа студенток (n=50), посещающих занятия фи-
зической культурой в своих учебных заведениях, 
но не занимающихся спортом. У них также были 
проведены антропометрия, с определением раз-
меров ширины плес (ШП) и пельвиометрия, сде-
лан анализ полученных результатов. Это было 
необходимо для выявления имеющихся у девушек 
изменений в их костных тазах и выявления воз-
можной взаимосвязи определённых у них анатоми-
ческих и морфофункциональных изменений, взаи-
мосвязанных с занятиями данными атлетическими 
видами спорта и интенсивностью физических на-
грузок. Нами были получены следующие антропо-
метрические значения: ширина плеч (ШП) состави-
ла 25,17±0,13 см, а ширина таза (ШТ) – 28,51±0,64 
см (р<0,05). Полученные результаты определения 
в контрольной группе значений ИПД показали, что 

у 45 (90,00%) девушек-неспортсменок был опреде-
лён биологически детерминированный гинеко-
морфный половой соматотип. У 5 (10%) девушек 
контрольной группы были определены значения 
мезоморфного (переходного) полового соматоти-
па. Инверсивный, андроморфный половой сомато-
тип, не был определён ни у одной девушки кон-
трольной группы. Также, во всей контрольной груп-
пе (n=50) были получены данные пельвиометрии: 
d. spinarum 25,87±0,49 см, d. cristarum – 28,51±0,64 
см, d. trochanterica – 31,46±0,13 см, с. externa – 
20,77±0,28 см, с. vera – 10,89±0,27 см (р<0,05). 
Анализ полученных результатов свидетельтству-
ет, что у данной группы девушек, как представите-
лей популяции в данной возрастной группе, разме-
ры костного таза соответствуют установленной 
возрастной норме [1-3, 5, 11, 14]. У 4 (8,00%) деву-
шек контрольной группы, была определена I сте-
пень сужения таза и у 1 (2,00%) – ІІ степень суже-
ния таза. Данные показатели разительно отлича-
ются от полученных подобных значений, изменён-
ных, в значительной степени, анатомически и мор-
фофункционально, у девушек-спортсменок, зани-
мающихся разными видами атлетического спорта. 
При этом следует отметить, что у 6 (12,0%) деву-
шек-неспортсменок, показатели d. trochanterica 
превышают нормативные показатели, что свиде-
тельствует о явлениях акселерации и происходя-
щих эндокринно-обменных процессах и, возмож-
ном формировании широкого таза, с увеличением 
этого поперечного размера их костного таза.  

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы: 
1. Во всех трёх группах спортсменок преобладает 

мезоморфный половой соматотип – у 34 
(70,83%) спортсменок и андроморфный половой 
соматотип – у 13 (27,08%) спортсменок. 

2. Простой плоский таз был определён у 2 
(15,39%) спортсменок из группы занимающихся 
гиревым спортом, у 3 (16,67%) - тяжелоатлеток и 
у 2 (11,77%) - спортсменок, занимающихся пау-
эрлифтингом.  

3. Обще-равномерно-суженный таз был определён 
у 1 (7,69%) спортсменки в гиревом спорте, у 2 
(11,11%) спортсменок-тяжелоатлеток, и у 3 
(17,65%) спортсменок в пауэрлифтинге.  

4. У спортсменок всех трёх исследуемых групп, І-ІІ 
степени сужения таза определены у девушек с 
мезоморфным и андроморфным половыми со-
матотипами. 

5. Среди спортсменок юношеского возраста, зани-
мающихся гиревым спортом и пауэрлифтингом, 
выявлено по 6 спортсменок (46,15% и 35,19%), 
имеющих І-ІІ степени сужения таза.  

6. «Стёртая/смешанная» форма таза (таз-унисекс) 
была определена у 7 (53,85%) спортсменок в 
гиревом спорте, у 11 (61,11%) спортсменок–
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тяжелоатлеток, и у 10 (58,82%) спортсменок, 
занимающихся пауэрлифтингом. 

7. Проведение сравнительного анализа у спорт-
сменок-атлеток экспериментальной группы и у 
девушек-неспортсменок контрольной группы, 
убедительно доказывает, что выявленные нами 
изменения в половых соматотипах, в анатомиче-
ских и морфофункциональных изменениях пока-
зателей костных тазов, связанны именно с ин-
тенсивными физическими нагрузками в данных 
видах спорта (тяжёлая атлетика, гиревой спорт и 
пауэрлифтинг), а не с патологическими измене-
ниями в данной возрастной группе, в популяции. 

8. Выявленные нами показатели анатомических и 
морфофункциональных изменений костных та-
зов и степеней их сужения, на фоне инверсий 
значений полового диморфизма, во всех трёх 
группах, в сторону мезоморфного и андроморф-

ного половых соматотипов у спортсменок, зани-
мающихся атлетическими видами спорта, даёт 
основание думать о значительных адаптацион-
ных изменениях в организмах юных спортсме-
нок, обусловленных интенсивными для них фи-
зическими нагрузками.  
Перспектива дальнейших исследований. 

Количество спортсменок атлетических видов спор-
та, принявших участие в проводимом нами иссле-
довании, является недостаточным, поэтому будем 
продолжать наше исследование с привлечением 
большего числа спортсменок и в других возрас-
тных группах. Перспективно исследование сроков, 
этапности и динамики полового созревания, осо-
бенностей динамики овариально-менструального 
цикла у данной группы спортсменок и вариантов их 
возможных нарушений. 
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УДК 611.718.1:572.08:[347.157:796.8]  
ЖІНОЧІ АТЛЕТИЧНІ ВИДИ СПОРТУ:  
КІСТКОВИЙ ТАЗ І ЙОГО МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  
В СТАТЕВИХ СОМАТОТИПАХ 
Бугаєвський К. А., Боднар А. І., Твєлина А. О.,  
Андрющенко М. І., Тельний В. А., Ісаєнко М. В. 
Резюме. На підставі аналізу та узагальнення літературних джерел, а також результатів педагогічного 

експерименту, в статті наводяться дані про морфофункціональні особливості кісткових тазів у спортсме-
нок юнацького віку, які займаються атлетичними видами спорту. Було встановлено, що у всіх трьох гру-
пах спортсменок, які займаються різними атлетичними видами спорту, переважає мезоморфний статевий 
соматотип – у 34 (70,83%) спортсменок, і андроморфний статевий соматотип – у 13 (27,08%) спортсме-
нок. За даними проведеної пельвіометріі, відзначено наявність у значної групи спортсменок, які взяли 
участь в дослідженні, анатомічно-вузького тазу, з І-ІІ ступенями його звуження, а також різні варіанти мор-
фофункціональних змін в структурі кісткового таза спортсменок, найчастіше комбіновані. Встановлено, 
що простий плоский таз визначений у 2 (15,39%) спортсменок з групи, що займаються гирьовим спортом, 
у 3 (16,67%) важкоатлеток і у 2 (11,77%) спортсменок, що займаються пауерліфтингом. Загально-
рівномірно звужений таз був визначений у 1 (7,69%) спортсменки в гирьовому спорті, у 2 (11,11%) спорт-
сменок-важкоатлеток, і у 3 (17,65%) спортсменок в пауерліфтингу. Також, було зафіксовано, що у спорт-
сменок всіх трьох досліджуваних груп, І-ІІ ступені звуження таза, визначені у дівчат з мезоморфним і анд-
роморфним статевими соматотипамі, а серед спортсменок юнацького віку, що займаються гирьовим спо-
ртом і пауерліфтингом, виявлено по 6 спортсменок (46,15% і 35,19%), що мають І-ІІ ступені звуження та-
за. Було встановлено, що «змішана», зтерта форма тазу («таз-унісекс»), була визначена у 7 (53,85%) 
спортсменок в гирьовому спорті, у 11 (61,11%) спортсменок-важкоатлеток, і у 10 (58,82%) спортсменок, 
що займаються пауерліфтингом. Особливо помітні були виявлені зміни кісткового таза, його патологічних 
форм і ступенів звуження, в групі спортсменок атлетичних видів спорту, ніж у дівчат контрольної групи, які 
не займаються спортом. Це стосується і розподілу дівчат експериментальної і контрольної груп, за ре-
зультатами антропометричних досліджень, на статеві cоматотипи, на підставі отриманих значень індексу 
статевого диморфізму. 

За результатами проведеного дослідження, можна сказати, що виявлені нами показники анатомічних 
і морфофункціональних змін кісткових тазів і різних ступенів їх звуження, на тлі інверсій значень статево-
го диморфізму у всіх трьох групах, в сторону мезоморфного і андроморфного статевих соматотипов у 
спортсменок, що займаються атлетичними видами спорту, дають підставу думати про значні адаптивні 
зміни в організмах юних спортсменок, обумовлених інтенсивними для них фізичними навантаженнями. 

Ключові слова: спортсменки, юнацький вік, атлетичні види спорту, кістковий таз, вузький таз, пельві-
ометрія, морфофункціональні зміни, статеві соматотипи. 
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Female Athletic Sport Types:  
Bone Pelvis and its Morphofunctional Charasteristics in Sexual Somatotypes  
Bugaevskiy К. А., Bodnar A. I., Tvelina A. A.,  
Andriuschenko M. I., Telnyi V. A., Isaienko M. V. 
Abstract. The article presents data on the morphofunctional features of the bones of the pelvic organs in 

young athletes who are engaged in athletic sports.  
Material and methods. The experimental base of the study was the sports sections in weightlifting, weight-

lifting, and powerlifting where young athletes (n = 48) trained. We found out that mesomorphic sexual somato-
type prevailed in 34 (70.83%) athletes and the andromorphic sexual somatotype prevailed in 13 (27.08%) ath-
letes involved in different athletic sports. After receiving the pelviometric data, we identified the changes in bone 
pelvis size, its anatomical and morphological changes, and the degree of pelvic contraction, in accordance with 
the Genter-Litzman classification of narrow pelvis, mathematical recalculations of pelviometric data to determine 
the true conjugates (c. vera), which determined the degree of pelvic contraction or its normal values. 

Results and discussion. According to pelviometry, a significant group of female athletes who took part in the 
study had an anatomically narrow pelvis, with I-II degrees of its narrowing, as well as various options for mor-
phofunctional changes in the structure of the pelvis of athletes, often combined. It was established that a simple 
flat pelvis was determined in 2 (15.39%) athletes from the group engaged in kettle bell lifting, in 3 (16.67%) 
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weightlifters and in 2 (11.77%) athletes involved in powerlifting. Generally uniformly narrowed pelvis was deter-
mined in 1 (7.69%) female athlete in kettle bell lifting, in 2 (11.11%) weightlifting athletes, and in 3 (17.65%) fe-
male athletes in powerlifting. 

It was also recorded that athletes of all three studied groups, had І-ІІ degrees of pelvic contraction deter-
mined in girls with mesomorphic and andromorphic sexual somatotypes, and among athletes of young age in-
volved in weightlifting and powerlifting, 6 athletes were identified (46.15% and 35.19%) as having І-ІІ degrees of 
pelvic narrowing. 

It was determined that the “erased / mixed” form of the pelvis (pelvis-unisex) was in 7 (53.85%) athletes in 
kettle bell lifting, in 11 (61.11%) weightlifting athletes, and in 10 (58.82 %) athletes involved in powerlifting. Es-
pecially noticeable were changes in the bone pelvis, its pathological forms and degrees of constriction in the 
group of athletic sports athletes, and in girls of the control group who are not involved in sports. This also ap-
plies to the distribution of girls in the experimental and control groups, according to the results of anthropometric 
studies, to sexual somatotypes, based on the obtained values of the sexual dimorphism index. 

Conclusion. According to the results of the study, we can say that the indicators of anatomical and morpho-
functional changes of the bone pelvis and the degrees of their narrowing revealed by us, on the background of 
inversions of sexual dimorphism values in all three groups, give to reason to think about significant adaptive 
changes in the bodies of young athletes, due to their intense physical exertion. 

Keywords: female athletes, juvenile age, athletic sports, bone pelvis, narrow pelvis, pelviometry, morpho-
functional changes, sex somatotypes. 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ  
СПОРТСМЕНА ПІД ВПЛИВОМ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
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Представлені результати розроблення моделі 
прогнозу змін функціонального стану спортсменів, 
що займаються рукопашним боєм з частковим кон-
тактом з супротивником. Для побудови моделі бу-
ло використано показники статодинамічної стійкос-
ті 46 професійних спортсменів та 20 початківців, 
для перевірки моделі – показники 22 тренованих 
спортсменів. Показники статодинамічної стійкості 
можуть бути використані для оцінки відповідності 
тренувального навантаження індивідуальним особ-
ливостям організму спортсменів. Для описання 
стану вестибулярної системи випробовуваних в 
якості інтегрального показника може бути викорис-
таний показник якості функції рівноваги, значення 
якого в межах 70-80% відповідають зоні «норми», 
65-70% - донозологіі, а 0-64% та 81-100% – свід-
чать про патологічний стан. Інформативність пока-
зника якості функції рівноваги підтверджена ре-
зультатами дослідження показників варіабельності 
серцевого ритму у спортсменів в динаміці тренува-
льного навантаження.  

Модель прогнозу класу динаміки статодинаміч-
ної стійкості розроблено з використанням апарату 
нечіткої логіки, в якості функції приналежності ви-
користано функцію Гауса, нечітке логічне виведен-
ня зроблено за нечіткою базою Такагі-Сугено. Пе-
ревірка моделі прогнозу класу статодинамічної 
стійкості з використанням показників 22 спортсме-
нів, що займаються рукопашним боєм з частковим 
контактом, показала, що загальна точність моделі 
становить 4,5%. 

Ключові слова: функціональний стан, стато-
динамічна стійкість, рукопашний бій, модель про-
гнозу, нечітка логіка. 
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планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
науково-дослідної роботи факультету фізичного 
виховання та спорту Чорноморського національно-
го університету ім. Петра Могили «Розробка та 
реалізація інноваційних технологій оцінки та корек-
ції функціонального стану людини під час фізично-

го навантаження в спорті і реабілітації», № держ. 
реєстрації 0117U007145. 

Актуальність. Функціональний стан (ФС) яв-
ляє собою інтегральний комплекс характеристик 
тих функцій і якостей людини, які забезпечують 
його цілеспрямовану діяльність. Мірою зміни ФС 
людини можуть служити зміни в роботі фізіологіч-
них систем організму, які призводять до змін зна-
чень різних функціональних показників, самопочут-
тя, перебігу основних психічних процесів. З іншого 
боку, мірою ФС людини може служити ефектив-
ність будь-якого виду діяльності, яку оцінюють за 
показниками продуктивності роботи, темпу її вико-
нання, інтенсивності, кількості помилок, що допус-
кається, обсягом виробленої продукції, її якості. У 
спорті ФС оцінюється за функціональними показ-
никами організму спортсменів, а також за рівнем 
спортивних досягнень.  

Оцінка ФС людини у спокої та прогнозування 
його змін у динаміці діяльності потребують ство-
рення методів і засобів, що дозволяють отримува-
ти і обробляти інформацію, обчислювати відповідні 
показники, які можуть служити маркерами несприя-
тливих зрушень в організмі, дозволяти класифіку-
вати стани і розробляти заходи профілактики та 
реабілітації. 

У зв'язку з високими вимогами, які пред'явля-
ються організму людини сучасним спортом, а також 
виникненням донозологічних і патологічних станів у 
спортсменів оцінка та прогнозування зміни ФС в 
процесі спортивних тренувань є актуальним завдан-
ням [7]. Для цього можуть бути використані прогно-
зи, побудовані з використанням показників ЕКГ [1, 
18, 19], варіабельності серцевого ритму (ВСР) [2, 6, 
9, 11, 12], функції зовнішнього дихання [10].  

Однією з провідних систем організму людини є 
вестибулярна система, функції якої полягають у 
підтримці рівноваги і орієнтації в просторі, забезпе-
ченні мозку інформацією про розташування голови 
і тіла під час дії гравітації і сил, що викликають лі-
нійні і кутові прискорення. Підтримка положення 
рівноваги тіла забезпечується поєднаною дією  
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вестибулярної, пропріорецептивної та зорової сис-
теми людини. Функція рівноваги - це складний ре-
флекторний процес, який контролюється безперер-
вним потоком імпульсів, що йдуть від м'язів, про-
пріорецепторів сухожиль, шкірних екстерорецепто-
рів, вестибулярного і зорового апарату до відповід-
них відділів центральної нервової системи. При 
втраті рівноваги ці імпульси активують рефлекторні 
скорочення м'язових волокон для відновлення рів-
новаги. Таким чином, рефлекторні скорочення мус-
кулатури є причиною безперервних коливань тіла, 
які спрямовані на підтримку рівноваги [5, 15, 16]. 

При різних захворюваннях, зовнішніх впливах, 
в процесі розумових і фізичних навантажень стан 
вестибулярної системи змінюється, що є відобра-
женням зміни функціонального стану організму. 
Показники, що характеризують стан вестибулярної 
системи в динаміці спостереження, можуть служи-
ти маркерами зміни не тільки в цій системі, а й у 
всьому організмі людини. 

Дослідження стану вестибулярної системи здій-
снюється з використанням різних методів. Най-
більш сучасними є методи статичної та динамічної 
стабілографії з використанням комп'ютерних стабі-
лографів, які дозволяють оперативно отримувати 
інформацію про динаміку ФС людини в процесі лі-
кування або трудової діяльності. Ці методи є прос-
тими, неінвазивними і високоінформативними [3, 4]. 

Значний інтерес представляють не тільки ме-
тоди аналізу стабілографічних даних, але і прогно-
зування їх зміни під впливом зовнішніх чинників, 
наприклад, спортивного тренування. Це особливо 
важливо для визначення рівня готовності спорт-
сменів та виявлення станів перетренованості. Як-
що пропонувати спортсмену стандартне трену-
вальне навантаження, то за динамікою змін стану 
вестибулярної системи можливо отримати інфор-
мацію про зміни ФС, або про готовність спортсме-
ну, наприклад, до змагань. 

Зайняття РБ з частковим контактом з супротив-
ником потребують від спортсменів наявності знач-
ного діапазону просторово-рухової орієнтації, точ-
ності, швидкості, стійкості, різнобічної координації 
рухів у часі та просторі [14]. При відповідних вро-
джених здібностях та під час удосконалення спор-
тивної майстерності покращується діяльність вес-
тибулярної системи, що проявляється мінімізацією 
амплітуд коливань тіла та підвищенням якості ста-
тодинамічної стійкості (СДС). Показники СДС мо-
жуть бути використані для оцінки відповідності тре-
нувального навантаження індивідуальним особли-
востям організму спортсменів. Достовірне погір-
шення показників СДС вказує на необхідність ко-
рекції системи тренувань, наявність у спортсменів 
стану перетренованості та напруження. 

Для описання стану вестибулярної системи 
випробовуваних в якості інтегрального показника 
може бути використаний показник якості функції 
рівноваги (ЯФР), який за даними літератури є од-
ним з найбільш стійких і стабільних показників [3, 
4]. Значення показника ЯФР в нормі може змінюва-
тися в невеликому діапазоні, так як він відображає 
вроджені характеристики вестибулярної системи 
кожної людини. Встановлено, що за умови відсут-
ності явних пошкоджень опорно-рухового апарату 
суттєва зміна ЯФР може свідчити про серйозні по-
рушення вестибулярних функцій. На підставі чис-
ленних досліджень було визначено, що значення 
ЯФР в межах 70-80% відповідають зоні «норми», 
65-70% - донозологіі, а 0-64% та 81-100% - свід-
чать про патологічний стан [15, 16]. 

Таким чином, використання показників СДС, 
зокрема ЯФР, дозволяють визначити зміни ФС лю-
дини під дією зовнішніх чинників. 

Мета дослідження – розроблення моделі про-
гнозу функціонального стану спортсменів, що за-
ймаються рукопашним боєм з частковим контактом 
з супротивником, з використанням показників ста-
тодинамічної стійкості.  

Матеріал та методи дослідження. Під нашим 
спостереженням знаходилися 46 спортсменів чо-
ловічої статі, що займаються РБ з частковим кон-
тактом з супротивником (семі-контакт – І група), та 
20 – спортсмені-початківці (контроль – ІІ група). Вік 
усіх випробуваних був у інтервалі 18-23 роки, що 
дозволяло порівнювати результати досліджень. 

Для дослідження стану СДС випробуваних був 
використаний пристрій «МПФІ стабілограф 1» 
(розробник ТОВ «АСТЕР АЙТІ», Харків). Дослі-
дження СДС проводилося до та після тренувально-
го навантаження, яке тривало 1,5 години. Дослі-
джуваний для визначення стану вестибулярної 
системи знаходився протягом 2 хвилин на стабіло-
графічній платформі у вертикальному положенні з 
розплющеними очима. У автоматичному режимі 
визначалися наступні показники стабілограми: 
Length – довжина траєкторії переміщення центру 
тиску стоп на площину опори; AvgSpeed – середня 
швидкість переміщення центру тиску; RangeX – 
розмах (ризниця між максимальною та мінімаль-
ною координатою) коливань центру тиску у фрон-
тальній площині; RangeY – розмах (різниця між 
максимальною та мінімальною координатою) коли-
вань центру тиску у сагітальній площині; LengthX – 
довжина траєкторії переміщення центру тиску у 
фронтальній площині; LengthY – довжина траєкто-
рії переміщення центру тиску в сагітальній площи-
ні; ЯФР – показник якості функції рівноваги [3, 4]. 

Для підтвердження висновків про зміну функціо-
нального стану спортсменів під впливом тренуваль-
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ного навантаження було проведено оцінку динамі-
ки показників варіабельності серцевого ритму 
(ВСР) з використанням пристрою «МПФІ ритмог-
раф 1» (розробник ТОВ «АСТЕР АЙТІ», Харків). 

Оброблення результатів досліджень проведе-
но з використанням пакету прикладних програм 
STATISTICA 6.0 методами дескриптивної статисти-
ки. Достовірність відмінностей між досліджуваними 
показниками оцінювалася з використанням непара-
метричних критеріїв. 

Для побудови математичних моделей прогно-
зування ФС спортсменів в процесі тренувальних 
або змагальних навантажень за показниками СДС 
була використана нечітка логіка, в основу якої за-
кладено здатність людини приймати правильні 
рішення в умовах неповної і нечіткої інформації 
[13, 20]. Нечітка логіка дозволяє вивчати об’єкти, 
які належать до множин не чітко, а з функцією при-
належності, яка приймає значення в інтервалі [0, 
1], а не тільки 0 або 1. В нечіткий логіці виконують-
ся операції над нечіткими множинами та викорис-
товується поняття лінгвістичної змінної, якою ви-
ступають нечіткі множини [8]. Суть даного поняття 
полягає в тому, що конкретні значення числової 
змінної зазвичай піддаються суб'єктивній оцінці 
людини, причому результат такої оцінки виража-
ється природною мовою що приймає значення з 
множини слів або словосполук деякої природної 
мови. Множина допустимих значень лінгвістичної 
змінної називається терм-множиною. Термом 
(term) називається будь-який елемент терм-
множини. В теорії нечітких множин терм формалі-
зується нечіткою множиною за допомогою функції 
приналежності. Задані значення змінної словами, 
без використання чисел, для людини є більш звич-
ними, коли приймається рішення на основі лінгвіс-
тичної інформації типу: "дуже висока температура"; 
"тривала поїздка"; "миттєва відповідь"; "чудова 
квітка "; "гарний смак" і т.д. [8, 20]. Поняття лінгвіс-
тичної змінної відіграє важливу роль в нечіткому 
логічному виведенні та в ухваленні рішень на осно-
ві наближених міркувань. Таким чином, предметом 
нечіткої логіки вважається дослідження суджень в 
умовах нечіткості, які схожі з судженнями у звичай-
ному сенсі. 

Нечіткою базою знань називається сукупність 
нечітких правил «якщо – то», які визначають взає-
мозв’язок між входами та виходами об’єкта, що 
досліджується [8]. 

Нечітким логічним виведенням (fuzzy logic infer-
ence) називається апроксимація залежності кожної 
вихідної лінгвістичної змінної від вхідних лінгвістич-
них змінних та отримання висновку у вигляді нечіт-
кої множини, з використанням нечіткої бази знань і 
нечітких операцій [8]. 

Нечіткі правила можуть бути описані аналітика-
ми, виходячи з особистого досвіду або спостере-
жень, або сформовані з використанням сукупності 
даних різними математичними методами. Для екс-
тракції з наборів вхідних даних нечітких правил 
широко використовуються методи кластеризації, 
які відповідають принципу навчання без вчителя. 
Кластеризація дозволяє формувати групи об’єктів, 
найбільш подібних за різними параметрами 
(показниками, що описують об’єкти, механізмами 
впливу стану об’єктів на результат та ін.). Для син-
тезу нечітких правил на підставі результатів клас-
теризації кожному кластеру ставиться у відповід-
ність одне нечітке правило виду: «ЯКЩО х = х ', ТО 
y = y'», де х - вхідний значення параметра, y - вихі-
дне значення параметра, х ', y' - нечіткі терми 
«БЛИЗЬКО х», «БЛИЗЬКО y» [17]. 

Координати максимумів функцій приналежності 
об’єктів до кластерів приймаються рівними 
центрам отриманих кластерів. Функції приналежно-
сті цих нечітких термів задаються функцією Гауса: 

 

де  – функція приналежності змінної x до тер-
му t; b – параметр функції приналежності, відповід-
ний координаті максимуму (в даному випадку – 
координата центру кластера); c – параметр стис-
нення-розтягування функції приналежності. 

При побудові моделі прогнозу ФС нечітке логіч-
не виведення було зроблено за нечіткою базою 
Такагі-Сугено [13, 17], яка записується наступним 
чином: 

 

де  – нечіткий терм, яким оцінюється вхідна змін-

на xn в j-м правилі; n – кількість правил в базі;  – 
логічна операція, яка об’єднує фрагменти правила j-
го (логічна операція «І», «АБО»);  – нечітка імплі-
кація; bji  – коефіцієнти лінійної функції (продукції), 
які представлено деякими дійсними числами. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження стану серцево-судиннї системи (ССС) 
та вестибулярної системи спортсменів різного 
рівня майстерності було проведено до та після від-
повідного тренувального навантаження з викорис-
танням системи, структура якої наведена на рис. 1. 

Система, що складається зі стабілографа та 
ритмографа, в автоматичному режимі реєструє та 
розраховує показники досліджуваних систем.  
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Для оцінки динаміки показника ЯРФ під впли-
вом тренувального навантаження у обох досліджу-
ваних групах спортсменів був розрахований показ-
ник ΔЯФР за наступною формулою: 

ΔЯФР = | ЯФР кінц -ЯФР почат |, 

де ЯФР кінц – кінцеве значення ЯФР (після наван-
таження), ЯФР почат – початкове значення (до 
навантаження).  

За показником ΔЯФР досліджуваних груп були 
побудовані діаграми, наведені на рис. 2. 

Аналіз діаграм дозволив встановити, що зна-
чення медіани ΔЯФР в досліджуваних групах 
(тренованих спортсменів – 1 група та початківців – 
2 група) майже збігається і дорівнює приблизно 
10,55%. Виходячи з цього, була сформульована 
гіпотеза про те, що зміна показника ЯРФ в резуль-
таті навантаження більш ніж на 10,55% може свід-
чити про погіршення функціонального стану (ФС). 
Це погіршення може бути обумовлено невідповід-
ністю запропонованого навантаження функціо-
нальним можливостям організму випробуваних.  

Виходячи зі сформульованої гіпотези всі трено-
вані спортсмени були розділені на два класи в зале-
жності від динаміки ЯРФ. До першого класу було 
віднесено випробовуваних, у яких в результаті на-
вантаження показник ЯРФ змінився не більше ніж 
на 10,55%. До другого класу – віднесено випробову-
ваних, у яких в результаті фізичного навантаження 
показник ЯРФ змінився більше, ніж на 10,55%. 

Таким чином, апріорні вирішальні правила для 
віднесення випробовуваних до відповідних класів 
динаміки СДС мають вигляд: 

               (1) 

де – апріорний індекс класу динаміки,  – 
абсолютне значення зміни показника ЯФР після 
навантаження по відношенню до вхідного до нава-
нтаження. 

Для підтвердження правильності гіпотези про 
інформативність зміни показника ЯФР для оцінки 
ФС з використанням запропонованих вирішальних 
правил 46 спортсменів першої групи були розділені 
на дві групи з різними класом динаміки показників 
СДС. До першого класу динаміки (ΔЯФР≤ 10,55%) 
віднесено 25 (54)% спортсменів, до другого класу 
(ΔЯФР> 10,55%) віднесено 21 (46%) спортсмен. У 
спортсменів, віднесених до різних класів було ви-
значено показники ВСР, інформативність яких в 
динаміці спортивних тренувань доведена багатьма 
дослідниками [2, 6, 9, 11, 12]. Серед всіх визначе-
них показників ВСР були відібрані показники, які 
достовірно відрізнялися у спортсменів, віднесених 
до різних класів динаміки СДС (табл. 1). Оскільки 
показники у класах мали значний розкид було ви-
значено Ме та квартилі (25%, 75%). 

Можна відмітити, що у спортсменів, які віднесе-
но до другого класу динаміки СДС, більшість показ-
ників ВСР знаходяться поза межами нормальних 
значень та гірші, ніж у спортсменів, віднесених до 
першого класу. У другому класі динаміки СДС зна-
чення показників ВСР вказують на наявність знач-
ного впливу симпатичної нервової системи та 
центрального контуру регуляції. Це підтверджуєть-
ся низькими значеннями RMSSD, pNN50 та W і 
дуже високим значенням LF/HF. Функціональний 
стан спортсменів цієї групи відрізняється від нор-
ми. Отримані значення показників ВСР вказують на 
напруження організму спортсменів у стані спокою. 

Таким чином, результати аналізу ВСР підтвер-
джують гіпотезу про інформативність показника 
ЯФР, що дозволяє використовувати його для роз-
роблення моделей прогнозу ФС спортсменів під 
впливом навантаження. 

Алгоритм розроблення нечітких моделей дина-
міки показників СДС зображений на рис. 3. Для 
отримання моделей прогнозу було використано 
наступні показники СДС: Length (L); AvgSpeed 
(VAVR); LengthX (Lx); LengthY (Ly); ЯФР(KFR). 

Модель прогнозу класів динаміки показників 
СДС умовно записується у вигляді: 
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1 10 55
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Рис. 1. Структурна схема системи отримання даних про 
функціональний стан спортсменів 

Рис. 2. Абсолютні зміни показника ЯФР  
у досліджуваних групах 
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Нечітка база знань нечіткої моделі записується 
у вигляді:  

ЯКЩО  І  І  І 

 І  

ТО   

де  – нечіткі терми вхідних 

змінних,  – лінійна функція висновку j-го прави-
ла, b – лінійний коефіцієнт функцій, X – значення 
вхідної змінної, z – кількість нечітких правил. 

Функції приналежності термів вхідних та вихід-
них змінних описуються функцією Гауса. 

Після синтезу бази знань було оцінено її точ-
ність з використанням даних про апріорний та про-
гнозований класи і розроблено процедури її підст-
роювання. Для отримання мінімального значення 
помилки прогнозу налаштовувалися параметри 
стиснення-розтягування функцій приналежності 

(параметр с функції Гауса). Ця процедура циклічно 
повторювалася до тих пір, поки значення нев'язкі 
між прогнозними і фактичним результатом не ста-
вало мінімальним. 

Параметри функцій належності вхідних термів 
наведені в табл. 2, коефіцієнти лінійних функцій 
висновків – в табл. 3. 

Для практичного використання отриманої мо-
делі її формальний опис необхідно завантажити в 
машину нечіткого виведення Такагі-Сугено і прове-
сти розрахунок. 

Отримані моделі прогнозу зміни стану СДС під 
впливом навантаження було випробувано з викори-
станням показників 22 спортсменів, що займаються 
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Таблиця 1 – Середні тенденції показників ВСР спорт-
сменів першої групи, віднесених до різних класів дина-
міки СДС до навантаження 

Показники 
1 клас  

динаміки 
СДС 

2 клас  
динаміки 
СДС 

Нормальні 
значення 

RMSSD, мс 27,3  
(19,6; 56,5) 

18,4 (15; 25)* 
Z=2,2; p<0,028 30-60 

pNN50, % 8,3  
(3,3; 32,6) 

2,9 (0,4; 6,1)* 
Z=2,8; p<0,01  7-9 

deltaX, мс 275  
(250; 400) 

250 (200; 300)* 
Z=2,1; p<0,035 240-310 

ІВР, %/с 143  
(78; 184) 

210 (109;346)* 
Z=-2,2; p<0,03 100-300 

ВПР, 1/с2 5,2  
(3,2; 5,9) 

6,7 (5,4; 10,6)* 
Z=-2,9; p<0,004 7,1 – 9,3 

ПАПР, %/с 50  
(47; 69) 

68 (52;90)* 
Z=-2,3; p<0,02 35-70 

ІН, %/с2 95  
(54; 122) 

168 (87; 277)* 
Z= -2,4 ; p<0,016 70-140 

LF/HF 2,8  
(2,0; 4,6) 

6,6 (4,0; 7,2)* 
Z= -2,6 ; p<0,009 07-1,5 

W, мс 115  
(90; 160) 

85 (65; 105)* 
Z= 2,7 ; p<0,007 - 

Примітки: * - відмінності у значеннях показника між  
першим та другим класом динаміки СДС достовірні за 
критерієм Манна-Уітні; RMSSD - квадратний корінь з су-
ми різниць послідовного ряду кардіоінтервалів; pNN50 – 
число пар кардіоінтервалів з різницею більше 50 мс в% 
до загальної кількості кардіоінтервалів; deltaX – варіацій-
ний розмах; ІВР – індекс вегетативної рівноваги; ВПР – 
вегетативний показник ритму; ПАПР – показник адекват-
ності процесів регуляції; ІН – індекс напруження; LF/HF – 
співвідношення потужності спектрів низькочастотної та 
високочастотної компоненти ВСР; W – ширина «хмари» 
на скаттерограмі. 

Таблиця 2 – Параметри функцій приналежності вхід-
них термів 

№  
пра-
вила 

Пара-
метри 
функцій 
принале
жності 

Значення параметрів 

L VAVRr LX LX KFR 

1 
b1 536,70 8,94 350,80 323,99 72,23 

c1 111,24 1,85 82,92 77,42 9,10 

2 
b2 353,09 5,88 217,49 233,30 87,99 

c2 111,24 1,84 82,92 77,42 9,08 

3 
b3 538,49 8,95 318,49 365,00 73,17 

c3 111,24 1,84 82,92 77,42 9,04 

4 
b4 320,49 5,33 211,30 195,09 89,34 

c4 111,24 1,84 82,923 77,42 9,06 

5 
b5 707,60 11,88 431,09 475,10 55,17 

c5 111,24 1,84 82,92 77,42 9,07 

Рис. 3. Алгоритм розробки моделі динаміки показників 
СДС в процесі спортивного тренування 
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РБ з частковим контактом з супротивником. В ре-
зультаті проведених стабілографічних досліджень 
були отримані показники СДС випробовуваних, які 
відображають трансформацію їх функціонального 
стану в процесі тренувального навантаження. У 
табл. 4 наведено результати дослідження СДС до 
тренувального навантаження, зміна показника 
ЯФР, фактичний клас динаміки СДС, визначений 
за вирішувальними правилами (1), та прогнозує-
мий клас динаміки, визначений за допомогою роз-
робленої моделі. Можна відмітити, що помилковий 
прогноз класу динаміки СДС було отримано з вико-
ристання розробленої моделі лише у одному випа-
дку (спортсмен №20), що склало 4,5% від усієї ви-
бірки. 

Аналіз результатів дослідження СДС спортсме-
нів РБ та розподіл їх за класами динаміки показав, 
що з 22 досліджуваних 11(50%) віднесено до дру-
гого класу, що дозволяє прогнозувати погіршення в 
них ФС в результаті тренувального навантаження з 
помилкою у 4,5%. 

Таким чином, проведені дослідження дозволя-
ють зробити наступні висновки: 
1. Інформативність показника якості функції рівно-

ваги підтверджена результатами дослідження 
показників ВСР у спортсменів в динаміці трену-
вального навантаження.  

2. Показано, що зміна показника ЯРФ більш ніж на 
10,55% в результаті фізичного навантаження 
свідчить про достовірне погіршення функціона-
льного стану спортсмена. 

Таблиця 3 – Коефіцієнти лінійних функцій висновків 

№ правила 
Параметри функцій продукції 

L Vavr Lx Ly KFR Залишковий член 

1 0,7466 -46,1850 0, 1485 -0,2256 -0,0936 -15,1510 

2 -0,0353 100,8347 -1,1615 -1,3824 0,7806 -72,5932 

3 -0,6005 43,9191 0,0617 -0,2826 -0,4442 101,4797 

4 0,0966 -116,1909 1,3002 1,5152 -0,6020 66,3977 

5 0,0348 -3,3282 0,0131 0,0195 -0,0887 4,8505 

Таблиця 4 – Результати визначення классу динаміки СДС спортсменів, що займаються рукопашним боєм 

  
До навантаження Після Клас динаміки 

L, mm VAVR, mm/s LX, mm LY, mm ЯФР ∆ЯФР Факт Прогноз 
1 899,7 14,96 534,6 612,8 49,51 20,48 2 2 

2 329,5 5,51 218,3 201,1 89,58 17,76 2 2 

3 599,6 9,98 595,6 366,7 63,84 20,21 2 2 

4 512,9 8,55 291 358,4 74,28 6,65 1 1 

5 613,9 10,21 394,8 382,9 66,54 2,07 1 1 

6 846,6 14,11 530,2 548,5 55,97 6,44 1 1 

7 338,5 5,64 163,2 260,3 87,98 16,71 2 2 

8 339,3 5,65 219,8 216 85,26 11,18 2 2 

9 273,7 4,64 149 204,5 97,56 28,66 2 2 

10 536,6 8,93 356,4 327,5 75,56 2,74 1 1 

11 545,6 9,08 322,7 369,9 74,15 6,22 1 1 

12 707,6 11,88 431,1 475,1 55,18 7,93 1 1 

13 320,5 5,34 211,3 195,1 89,35 7,58 1 1 

14 309,2 5,15 214,7 179,8 93,07 3,09 1 1 

15 621,3 10,36 463,4 317 65,45 2,34 1 1 

16 426,2 7,09 246,7 291,8 83,87 13,29 2 2 

17 568,3 9,51 300,7 419,6 75,17 16,06 2 2 

18 353,1 5,89 217,5 233,3 87,99 10,57 2 2 

19 454,8 7,58 285,9 291,3 79,43 3,41 1 1 

20 521,6 8,69 345,9 318,5 75,35 13,56 2 1 

21 530,6 8,84 364,1 303,8 74,68 28,23 2 2 

22 526,1 8,75 289,4 361,5 75,89 28,14 2 2 
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3. Для прогнозування класу динаміки статодинаміч-
ної стійкості використано наступні показники: 
довжина траєкторії зміщення центру тиску стоп 
на стабілографічну платформу, швидкість змі-
щення центру тиску, зміщення координат центру 
тиску, показник якості функції рівноваги.  

4. Перевірка моделі прогнозу класу статодинаміч-
ної стійкості з використання показників спорт-

сменів, що займаються рукопашним боєм з част-
ковим контактом, показала, що загальна точність 
моделі становить 4,5%. 
Перспективою подальших досліджень є 

визначення впливу різних видів тренувального та 
змагального навантаження на показники статоди-
намічної стійкості та варіабельності серцевого рит-
му спортсменів, що займаються рукопашним боєм. 

References  
1. Bobrovnyk VY. Systema otsenky y prognozyrovanyya fyzycheskogo sostoyanyya kvalyfytsyrovannykh sportsmenov v 

legkoy atletyke. Pedagogyka, psikhologiya ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vykhovannya i sportu. 2013; 1: 
12-9. [Russian] 

2. Bokeryya LA, Bokeryya OL, Volkovskaya YV. Varyabelnost serdechnogo rytma: metody yzmerenyya, ynterpretatsyya, 
klynycheskoe yspolzovanye. Annaly arytmologyy. 2009; 4: 21-32. [Russian] 

3. Boloban V, Lytvynenko Yu, Nyzhnykovsky T. Systemnaya stabylografyya: metodologyya y metody yzmerenyya, ana-
lyza y otsenky statodynamycheskoy ustoychyvosty tela sportsmena y systemy tel. Nauka v olymp sporte. 2012; 1: 27–
35. [Russian] 

4. Boloban V, Mystulova TE. Stabylografyya: dostyzhenyya y perspektyvy. Nauka v olympyyskom sporte. 2000; Spetsvy-
pusk GNYYFK: 5-13. [Russian] 

5. Buhtiyarov IВ, Vorobev OA, Khomenko MN. Vzaymodeystvye zrytelnoy, vestybulyarnoy y propryotseptyvnoy system v 
protsesse prostranstvennoy oryentyrovky cheloveka v uslovyya vozdeystvyya bokovykh y prodolno-bokovykh peregru-
zok. Avyakosmycheskaya y ekologycheskaya medytsyna. 2002; 6: 3-8. [Russian] 

6. Buy Myn Zyep, Taratukhyn EO. Vozmozhnosty metodyky varyabelnosty serdechnogo rytma. Rossyyskyy kardyology-
cheskyy zhurnal. 2011; 6(92): 69-75. [Russian] 

7. Dorofyeyeva OYe. Kompleksna otsinka ta korektsiia funktsionalnogo stanu i rezervnykh mozhlyvostey organizmu 
sportsmeniv. Sportyvna medytsyny I fizychna reabilitatsiya. 2016; 2: 25-30. [Ukrainian] 

8. Koval AA. Logiko-lingvistychni modeli v nechitkykh systemakh. Problemy programuvannya. 2008; 2-3(Spets vyp): 375
-8. [Ukrainian]  

9. Kryvoruchenko EV. Varyabelnost serdechnogo rytma v praktyve sportivnoy medytsyny y sportivnoy podgotovky: obzor 
nauchnoy lyteratury. Sportyvnaya medytsyna. 2006; 1: 37-45. [Russian] 

10. Lysenko OM. Prognozuvannya fizychnoyi pratsezdatnosti sportsmeniv za reaktsiyeyu kardiorespiratornoyi systemy 
pry navantazhennyakh aerobnogo kharakteru. Visnyk Zaporizkogo natsionalnogo universytetu. 2011; 2: 87-96. 
[Ukrainian] 

11. Nekhanevych OB. Oznaky dezadaptatsiyi sertsevo-sudynnoyi systemy do fizychnykh navantazhen za danymy varia-
belnosti sertsevogo rytmu. Visnyk problem biologiyi i medytsyny. 2014; 1(106): 317-20. [Ukrainian] 

12. Pavlichenko PP, Popov VD. Metody diagnostyky funktsionalnogo stanu profesiynykh sportsmeniv v riznykh umovakh. 
Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. Visnyk VDNZU «Ukrayinska medychna stomatologichna akademiya». 
2015; 2(50): 99-104. [Ukrainian] 

13. Pegat А. Nechetkoe modelyrovanye y upravlenye. Per s angl. M: BYNOM Laboratoryya znanyy; 2009. 798 с. 
[Russian] 

14. Chernozub AA, Kochyna ML, Chaban IO, Adamovych RG, Shtefyuk IK. Rezultaty otsinky psykhofiziologichnykh po-
kaznykiv sportsmeniv, yaki zaymayutsya rukopashnym boyem. Edynoborstva. 2018; 1(7): 81-8. [Ukrainian] 

15. Skvortsov D. Dyagnostyka dvygatelnoy patologyy ynstrumentalnymy metodamy: analyz pokhodky, stabylometryya. M: 
MBN; 2007. 640 с. [Russian] 

16. Shephard N.T. Functional operation of the balance system in daily lives. Otolaryngology Clinics of North America. 
2000; 33(3): 455-69. https://doi.org/10.1016/S0030-6665(05)70220-6 

17. Shestakov M. Yspolzovanye stabylometryy v sporte. M: TVT Dyvyzyon; 2007. 112 с. [Russian] 

18. Bezdec JC. Fuzzy Models and Algorithms for Pattern Recognition and Image Processing. NY: Springer; 2005. 785 p.  

19. Borresen J, Lambert M. Autonomic control of heart rate during and after exercise: measurements and implications for 
monitoring training status. Sports Med. 2008; 38: 633−46. PMID: 18620464. DOI: 10.2165/00007256-200838080-
00002 

20. Ostojic SM, Stojanovic MD, Calleja-Gonzalez J. Ultra Short-Term Heart Rate Recovery after Maximal Exercise: Rela-
tions to Aerobic Power in Sportsmen. Chinese Journal of Physiology. 2011; 54(2): 105–10. PMID: 21789891 

21. Zadaeh LA. Fuzzy Sets. Information and kontrol. 1965; 8: 338–53. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X 

 



 Фізичне виховання і спорт 

 290 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

УДК 796.015:37.046 :613.71/73+616.07 
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЙ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ  
Кочина М. Л., Чернозуб А. А., Кочин О. В., Штефюк И. К., Фирсов А. Г. 

Резюме. Представлены результаты разработки модели прогноза изменений функционального со-
стояния спортсменов, занимающихся рукопашным боем с частичным контактом с противником. Для по-
строения модели были использованы показатели статодинамической устойчивости 46 профессиональ-
ных спортсменов и 20 начинающих, для проверки модели - показатели 22 тренированных спортсменов. 

Показатели статодинамической устойчивости могут быть использованы для оценки соответствия 
тренировочной нагрузки индивидуальным особенностям организма спортсменов. Для описания состоя-
ния вестибулярной системы спортсменов в качестве интегрального показателя может быть использован 
показатель качества функции равновесия, значение которого в пределах 70-80% соответствуют зоне 
«нормы», 65-70% - донозологии, а 0-64% и 81-100% - свидетельствуют о патологическом состоянии. Ин-
формативность показателя качества функции равновесия подтверждена результатами исследования 
показателей вариабельности сердечного ритма у спортсменов в динамике тренировочной нагрузки.  

Модель прогноза класса динамики статодинамической устойчивости разработан с использованием 
аппарата нечеткой логики, в качестве функции принадлежности использована функция Гаусса, нечеткий 
логический вывод сделан по нечеткой базе Такаги-Сугено. Проверка модели прогноза класса статодина-
мической устойчивости с использованием показателей 22 спортсменов, занимающихся рукопашным бо-
ем с частичным контактом, показала, что общая точность модели составляет 4,5%.  

Ключевые слова: функциональное состояние, статодинамическая устойчивость, рукопашный бой, 
модель прогноза, нечеткая логика. 
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The Model for Predicting Changes in the Athlete’s Functional State 
under the Influence of Training Load 
Kochina M. L., Chernozub A. A., Kochin O. V.,  
Shtefyuk I. K., Firsov O. G. 
Abstract. The article presents the results of developing the model for predicting changes in the functional 

state of athletes engaged in hand-to-hand combat, semi contact with the opponent.  
Material and methods. In order to construct the model, we used the indicators of static and dynamic stability 

of 46 professional athletes and 20 beginners. We also used the indicators of 22 trained athletes for testing the 
developed model. 

Being engaged in hand-to-hand combat requires a significant range of spatial-motor orientation, accuracy, 
speed, stability, versatile coordination of movements in time and space. The activity of the vestibular system 
improves if athletes have the corresponding innate abilities or during the perfection of these athletic skills in the 
training process. The improvement manifests itself by minimizing the oscillation amplitudes of the body and im-
proving the quality of the static and dynamic stability. Indicators of static and dynamic stability can be used to 
assess whether the training load corresponds the individual characteristics of the athlete’s body. Significant de-
terioration of the indicators of the static and dynamic stability indicates the need for correction of the training 
system, the presence of overtraining and stress in athletes. 

Results and discussion. To describe the state of the vestibular system, we used an integral indicator of the 
quality of equilibrium function, which is one of the most stable indicators, according to the literature. The value of 
the quality of equilibrium function indicator in the normal range may vary a little as it reflects the innate charac-
teristics of the vestibular system of a person. On the basis of numerous studies it was determined that the val-
ues of quality of equilibrium function in the range of 70-80% correspond to the zone of "norm", 65-70% show 
donosology, and 0-64% and 81-100% indicate a pathological condition. 

The quality of equilibrium function indicator is confirmed to be informative by the results of the study of the 
parameters of cardiac rhythm variability in athletes in the dynamics of the training load. It was shown that the 
change in the quality of equilibrium function indicator by more than 10.55% as a result of physical activity indi-
cates a significant deterioration of the athlete's functional state. 

The following indicators were used to predict the class of the static and dynamic stability dynamics: the 
length of the trajectory of the center of feet pressure displacement on the stabilographic platform, the velocity of 
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the center of feet pressure displacement, the displacement of the center of feet pressure coordinates, and the 
indicator of quality of equilibrium function. 

The model for predicting the class of the dynamics of the static and dynamic stability was developed using a 
fuzzy logic apparatus, which is based on the ability of a person to make the right decisions in the conditions of 
incomplete and fuzzy information. Fuzzy logic allows you to study objects that belong to sets not clearly, but with 
the function of belonging. We used the Gauss function while constructing a model for predicting the functional 
state of athletes on the parameters of the static and dynamic stability as a function of belonging, and made the 
fuzzy logical conclusion on the fuzzy basis of Takagi-Sugeno. 

Conclusion. Testing the model for predicting the class of the dynamics of the static and dynamic stability 
using indicators of 22 athletes engaged in hand-to-hand combat with semi contact, showed that the overall ac-
curacy of the model is 4.5%. 

Keywords: functional state, static and dynamic stability, hand-to-hand combat, model for predicting, fuzzy 
logic. 
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У статті подаються результати оцінювання 
ефективності застосування програми табору актив-
ної реабілітації, яке здійснювалось за шкалою CO-
VS (Physiotherapy Clinical Outcome Variables).  

Дослідження відбувалося у два етапи, відповід-
но результати досліджень подано окремо по ета-
пах двома зрізами: І етап – 2004-2009рр. та ІІ етап 
2013-2017 рр. Для отримання коректних результа-
тів учасників експерименту було розділено на три 
групи, відповідно до складності рівня ураження. 
Доведено, що проходження програми табору акти-
вної реабілітації у всіх групах позитивно впливає 
на рухові навички, необхідні для щоденної рухової 
активності. 

Ключові слова: травма хребта і спинного моз-
ку, табори активної реабілітації, COVS, повсякден-
на життєдіяльність, рухові навички. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом те-
ми «Теоретико-методичні основи управління тре-
нувальним процесом та змагальною діяльністю в 
олімпійському, професійному та адаптивному спо-
рті» відповідно до плану ЛДУФК на 2016-2020 роки, 
№ державної реєстрації 0116U003167. 

Актуальність. Сучасний науково-технічний 
прогрес, урбанізація, збільшення користувачів ав-
томобільним транспортом супроводжується зрос-
танням травматизму, в тому числі і збільшенням 
травм хребта. За даними вітчизняних та зарубіж-
них авторів, у більшості випадків травма хребта 
супроводжується пошкодженням спинного мозку [5, 
10]. Структурно-функціональні зміни центральної 
та периферійної нервової системи, що виникають 
при травмі спинного мозку вимагають тривалого 
лікування, реабілітації та відновлення втрачених 
функцій [1, 2]. Власне фізична реабілітація осіб з 
наслідками травм хребта та спинного мозку є од-
ним із складних і відповідальних процесів, що пот-

ребує тривалої і систематичної взаємодії для фор-
мування механізмів компенсації втрачених функ-
цій. Одним із таких шляхів можуть слугувати табо-
ри активної реабілітації (ТАР) для осіб з уражен-
ням хребта та спинного мозку. Найпоширенішими 
причинами пошкодження спинного мозку є дорож-
ньо-транспортні пригоди, стрибки в воду, падіння з 
висоти [1, 7, 9, 10]. Пошкодження спинного мозку 
впливає на рухову сферу настільки, що перешко-
джає виконанню повсякденних функцій, навчанню, 
роботі та участі у соціальному житті. Процеси від-
новлення функцій на ранньому посттравматичному 
етапі в основному зосереджені на відновленні 
втрачених рухових функцій кінцівок, збереженні 
обсягів рухливості та навчанні елементарним пере-
міщенням свого тіла в межах ліжка. Протягом року 
найбільш помітний прогрес в реабілітації людей 
після травми спинного мозку [3, 7, 8]. Залежно від 
віку людини, рівня пошкодження та стану пацієнта 
можна визначити шанси на покращення моторної 
функції [6]. Проте незважаючи на усі зусилля щодо 
реабілітації даної категорії осіб, у 90% випадків 
пацієнти будуть змушені користуватися інвалідним 
візком, для пересувань у просторі [6, 11]. Вивчення 
іноземних літературних джерел показує, що у бага-
тьох країнах навчання самообслуговуванню та во-
лодінню інвалідним візком є невід’ємною частиною 
системи реабілітації таких пацієнтів. У Польщі, 
Швеції та Норвегії, наприклад, є мобільні групи 
людей у інвалідних візках, які постійно працюють 
при лікарнях, як так званий «перший контакт» і які 
самі проходили вишкіл при громадській організації і 
мають особистий досвід, що позитивно впливає на 
таких пацієнтів [4, 6, 12]. Тому у тих країнах люди-
на після стаціонару потрапляє додому вже повніс-
тю адаптованою, підготовленою морально, фізич-
но і психологічно, і за потреби має можливість  
приїздити на заняття при лікарні чи реабілітаційно-
му центрі для вдосконалення здобутих навичок. 
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Оскільки процес реабілітації в Україні набагато 
коротший, ніж потрібно було б для оптимального 
відновлення та адаптації осіб з ураженням хребта 
та спинного мозку, такою альтернативою чи допов-
ненням можуть слугувати ТАР. В програмі ТАР 
передбачені необхідні для самовдосконалення 
теоретичні та практичні дисципліни, які можуть 
допомогти швидше освоїти необхідні навички чи 
вдосконалити їх. Також дана програма може бути 
гарним доповненням до реабілітаційних програм, 
які вже існують при стаціонарах для осіб з уражен-
ням хребта та спинного мозку. 

Мета дослідження - виявити ефективність 
застосування програми табору активної реабіліта-
ції для осіб з ураженням хребта та спинного мозку 
та оцінити її вплив на рухові навички необхідні для 
здійснення повсякденної діяльності.  

Матеріал та методи дослідження. Для визна-
чення ефективності програми табору активної реа-
білітації було використано шкалу COVS 
(Physiotherapy Clinical Outcome Variables), яка оці-
нює рівень оволодіння руховими навичками, необ-
хідними для забезпечення самостійності у побуті. 
Дослідження проводилося в два етапи, протягом 
2004-2009 рр. та 2013-2017 рр. В процесі дослі-
дження охоплено 204 особи, з яких 84 особи з ура-
женням шийного відділу хребта та спинного мозку, 
62 – з ураженням грудного відділу хребта та спин-
ного мозку та 58 осіб - поперекового відділу хребта 
та спинного мозку. Нами встановлено, що програ-
ма ТАР спричиняє позитивну динаміку у більшості 
показників рухових навичок повсякденного життя. 
Результати статистичного аналізу свідчать, що з 
13 показників 7 зазнали достовірного покращення 
внаслідок проходження експериментальної програ-
ми ТАР. Найкращих результатів зазнали показни-
ки, пов’язані із переміщенням власного тіла в прос-
торі, освоєнням навичок володіння інвалідним віз-
ком, їзда у інвалідному візку на швидкість. Найваж-
че учасникам ТАР було освоїти їзду на витрива-
лість у інвалідному візку. Встановлено, що приріст 
показників активності життя залежить від рівня ура-
ження, що обумовило розподіл учасників експери-
менту на рівноцінні за рівнем ураження групи. В 
процесі дослідження для оцінки ефективності про-
грами ТАР використовувалися шкалу COVS 
(Physiotherapy Clinical Outcome Variables), яка була 
опрацьована за допомогою методів математичної 
статистики, а саме використання критеріїв χ2 Пір-
сона, z-тесту. Z-тест – клас методів статистичної 
перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), які ма-
ють за основу нормальний розподіл. Переважно 
застосовується для перевірки рівності середніх 
величин або для оцінки вибіркового середнього 
стандартизованих значень. Критерій χ2 Пірсона 

використовується для перевірки гіпотези про збіг 
емпіричного і теоретичного розподілів дискретних 
випадкових величин. Критерій ґрунтується на порі-
внянні експериментальних і розрахункових вели-
чин. В нашому дослідженні за допомогою цих ста-
тистичних методів ми проводили співставлення 
вихідних (до застосування програми ТАР) та оста-
точних (після впровадження експериментальної 
програми ТАР) показників, що характеризують по-
всякденну рухову активність, та визначали статис-
тичну значущість їх відмінностей. 

У програму таборів активної реабілітації вклю-
чено проходження учасником таких видів рухової 
активності як техніка їзди у інвалідному візку, сило-
ві вправи, настільний теніс, плавання, стрільба з 
лука. Більшу частину дня відводиться на вдоскона-
лення навичок самообслуговування, що здійсню-
ється під контролем інструкторів у інвалідних віз-
ках. Усі дисципліни на ТАР вимагають від учасника 
максимального самостійного виконання дій щодо 
переміщень у візку, переміщення свого тіла на різні 
поверхні, переодягання, пересідання тощо. Біль-
шість навичок, які необхідні учаснику для оволодін-
ня технікою їзди у інвалідному візку, тести на ви-
тривалість та швидкість пересування у інвалідному 
візку, техніка падінь з інвалідного візка та різнома-
нітні переміщення проходять під час такої дисцип-
ліни, як техніка їзди. Курс прописаний таким чином, 
що дозволяє поступово, від заняття до заняття, 
освоювати нові можливості у інвалідному візку від 
правильного поштовху колеса до долання архітек-
турних перепон. Спрямованість програми на воло-
діння своїм тілом у ліжку, інвалідному візку тощо 
дозволяє стверджувати, що даний курс ефективно 
впливає на покращення рухових навичок, які необ-
хідні людині із травмою хребта та спинного мозку 
опановувати інші повсякдення завдання, що також 
є предметом нашого дослідження. 

У даній статті подаються результати оцінюван-
ня ефективності застосування програми табору 
активної реабілітації, яка здійснювалась за допо-
могою оцінки рухових завдань за шкалою COVS 
(Physiotherapy Clinical Outcome Variables). Дана 
шкала містить оцінку 13 показників: перевертання 
на правий та лівий боки, перехід із положення ле-
жачи у положення сидячи, утримання рівноваги 
сидячи, горизонтальне та вертикальне переміщен-
ня, ходьба, ходьба з допоміжними засобами, їзда 
на витривалість, їзда на швидкість, пересування в 
інвалідному візку та рухова функція правої та лівої 
руки. Шкала COVS передбачає оцінювання від 1 до 
7 балів лише 5 завдань, а саме «горизонтальне 
переміщення», «вертикальне переміщення», 
«ходьба», «ходьба із допоміжними засобами» та 
«пересування у інвалідному-візку», решта 8 мають 
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оцінки від 1 до 6 балів. Слід зазначити, що такі по-
казники, як «горизонтальне переміщення», 
«вертикальне переміщення», «перевертання на 
правий бік», «перевертання на лівий бік», «рухова 
функція правої руки» та «рухова функція лівої ру-
ки» оцінюються окремо, але у більшості випадків 
мають або однакові результати або незначні від-
мінності, які не впливають на загальну картину оці-
нювання. Найменша кількість балів за цією шка-
лою – 13, що свідчить про повну залежність від 
оточуючих, від 14 до 26 – виражена залежність,  
27-39-значна залежність, 40-52 – помірна залеж-
ність, 53-65 – легка залежність, 66-78 – незначна 
залежність при виконанні деяких елементів,  
78-83 – незалежність. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наше дослідження відбувалося у два етапи. Тому 
результати досліджень також подаються окремо по 
етапах дослідження: І етап – 2004-2009 рр. та ІІ етап 
2013-2017 рр. Для отримання коректних результатів 
ми розділили учасників експерименту на три групи, 
відповідно до складності і рівня ураження. 

У таблиці 1 подано критичні та емпіричні пока-
зники за критеріями Пірсона та z-тестом, які було 
отримано в результаті експерименту у осіб із ура-
женням шийного відділу хребта. 

У 2004-2009 рр. нами було обстежено 61 особа 
із ураженням шийного відділу хребта, а на ІІ етапі у 
2013-2017 рр. – 23 особи (табл. 1). 

Найбільш виражені зміни у групі обстежуваних 
2003-2009 рр. у сторону покращення виявлено у 
показнику «перехід в положення сидячи», оціню-
вання якого на початку ТАР показало, що 1 особа 
(1,6%) - отримала оцінку 1 бал (повна залежність), 
40 осіб (65,5%) отримали оцінку 2 бали (залежність 
від допомоги однієї особи), 17 осіб (28%) - 3 бали 
(потреба у допомозі для завершення дії) та 3 осо-
би (4,9%) - 4 бали (самостійне виконання з допомо-
гою допоміжних пристроїв дії). При підсумковому 
тестуванні після проходження програми ТАР не 
виявлено осіб з повною залежність та лише 5 осіб 
(8,2%), які отримали оцінку 2 бали. Більшість (38 
осіб, що становить 62,3 %) учасників ТАР отрима-
ли 3 бали та 16 осіб отримали 4 бали, що стано-
вить 26, 3%. Слід відзначити, що 2 особи (3,2%) 
навіть продемонстрували рівень, що відповідає 5 
балам за шкалою COVS – практично самостійне 
виконання, але є саме потреба в допомозі закінчи-
ти завдання чи словесній підтримці.  

Значне покращення також спостерігається при 
оцінюванні показника «рівновага сидячи», де кіль-
кість осіб, які на початку експерименту мали оцінку 3 
бали зменшилася з 85,3% обстежуваних, до 34,4% 
наприкінці експерименту, натомість кількість осіб, 
що мали оцінку 4 бали зросла з 11,5% до 62,3%. 

Під час дослідження не оцінювалися деякі по-
казники шкали COVS – «ходьба» та «ходьба з до-
поміжними засобами» – за відсутності у даної кате-
горії обстежуваних цієї рухової функції. Показник 
«рухова функція правої та лівої руки» не виявив 
жодних змін. На нашу думку, оцінка цього показни-
ка є важливою на гострому етапі травми, протягом 
проведення ТАР його покращення, переважно, є 
непомітні. Тому у подальших обстеженнях ми та-
кож не оцінювали дані рухові функції. 

Аналогічне співставлення показників оволодін-
ня руховими навичками за шкалою COVS здійсню-
валося для другої експериментальної групи, яка 
проходила програму ТАР в період 2013-2017 рр.
(табл. 1). 

Зміни показників оволодіння руховими навич-
ками за шкалою COVS у другій групі обстежуваних 
з аналогічним рівнем ураження спинного мозку є 
подібними до змін, які зафіксовано у осіб першої 
групи. З 13 показників оцінювання за шкалою CO-
VS достовірних змін в сторону покращення зі ста-
тистичною значимістю зазнали 7, а саме 
«перевертання на правий та лівий боки», «перехід 
в положення сидячи», «утримання рівноваги сидя-
чи», «горизонтальне переміщення», «вертикальне 
переміщення», «їзда на швидкість». 

Ми припускаємо, що відсутність статистично 
значимих змін показників «їзда на витривалість», 
«пересування у інвалідному-візку» пов’язано з тим, 
що для вдосконалення даних функцій особам із 
травмами на рівні шийного відділу хребта потрібно 
більше часу та суттєвої роботи над тими групами 
м’язів, які допомагатимуть вдосконалити ці навич-
ки.  

Найбільш виражені зміни в сторону покращен-
ня зазнав показник «рівновага в положенні сидя-
чи», за яким на початку ТАР 2 особи (8,7%) отри-
мали оцінку 1 бал, і були на момент тестування 
повністю залежні; 18 осіб (78,3%) отримали оцінку 
2 бали, тобто залежали від допомоги однієї особи; 
та 3 особи (13%) – «3» бали (потрібна допомога у 
завершенні дії, але є спроби виконати завдання 
частково самостійно). В підсумковому тестуванні 
жоден з учасників не отримав «2» бали, натомість 
6 осіб (26,1 %) отримали оцінку «3» бали, та 17 
осіб отримали «4» бали, що становить (73,9%). 
Такі показники як «їзда на витривалість» та 
«користування інвалідним візком» теж зазнали змін 
протягом ТАР, про що свідчать отримані результа-
ти. Для прикладу, показник «їзда на витривалість» 
на початку тестування показав, що лише 2 особи 
(8,7%) мали 5 балів, тобто виконували дане за-
вдання самостійно, відповідно інші потребували 
допомоги, у кінці табору такий результат змогли 
показати 9 осіб (39,1%). Аналогічно, «пересування 
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у інвалідному візку» на початку тестування 60,9 % 
учасників (14 осіб) виконували дане завдання на 3 
бали, 21,7% (5 осіб) на 4 бали та лише 17,9% (4 
особи) могли виконати завдання частково самос-
тійно. Натомість у кінці ТАР кількість учасників, які 
могли на оцінку «4», тобто із частковою сторон-
ньою допомогою виконувати завдання, збільши-
лась більш як удвічі - 47,8% (11 осіб). 

Ми припускаємо, що такі зміни відбулися у осіб 
із ураженням спинного мозку у шийному відділі 
завдяки проходженню на ТАР такої дисципліни, як 
«техніка їзди». Дана дисципліна включена в про-
граму для усіх учасників щоденно тривалістю 90 
хвилин і передбачає заняття із переміщень на різ-
новисокі поверхні, володіння інвалідним візком, а 
саме балансування у інвалідному візку, вдоскона-
лення усіх видів рівноваги у положенні сидячи, до-

лання архітектурних перепон, що теж впливає на 
вміння володіти тілом у інвалідному візку. Виконан-
ня зазначених завдань сприяє вдосконаленню їзди 
у інвалідному візку на швидкість. Окрім того, такі 
дисципліни, як «самообслуговування» та 
«атлетична гімнастика» теж сприяли покращенню 
навичок самообслуговування у ліжку, а саме вдос-
коналення самостійного перевертання на боки та 
пересідання на рівновисокі та різновисокі поверхні. 

За узагальненими результатами по двох гру-
пах, які обстежувались у різні часові проміжки ми 
можемо стверджувати, що при різній чисельності, 
групи є практично рівноцінними за рівнем вмінь 
учасників. Обидві групи в кінці ТАР продемонстру-
вали виражену позитивну динаміку, бо більшість 
учасників із рівня вираженої залежності від сторон-
ніх осіб перейшли на рівень помірної залежності, 

Таблиця 1 – Співставлення оцінки рухових навичок за шкалою COVS до та після застосування програми ТАР у 
осіб з ураженням шийного відділу хребта 

  Показники осіб з ураженням шийного відділу 
(2004-2009), n=61 

Показники осіб з ураженням шийного відділу 
(2013-2017), n=23 

Рухові показники 
за шкалою COVS Критерій Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Порівняння емпі-
ричних значень Критерій Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Статистична  
достовірність за 

критеріями 

  Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Крите-
рій Пір-
сона 

Крите-
рій z-
тесту 

Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Крите-
рій Пір-
сона 

Крите-
рій z-
тесту 

Перевертання на 
правий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 5,99 10,51 5,15 p >0,05 p >0,05 

Перевертання на 
лівий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 5,99 10,51 5,15 p >0,05 p >0,05 

Перехід в поло-
ження сидячи 7,82 45,14 3,13 p >0,05 p >0,05 7,82 22,80 2,24 p >0,05 p >0,05 

Рівновага сидячи 7,82 38,52 5,06 p >0,05 p >0,05 5,99 14,82 2,43 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
рівновисокі пове-
рхні 

7,82 52,77 1,83 p >0,05 p >0,05 5,99 19,80 1,77 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
різновисокі пове-
рхні 

7,82 52,77 1,83 p >0,05 p >0,05 5,99 19,80 1,77 p >0,05 p >0,05 

Ходьба =⃰ = = = = = = = = = 

Ходьба з допомі-
жними засобами = = = = = = = = = = 

Їзда у візку на 
витривалість 5,99 4,91 0,007 p<0,05 p<0,05 5,99 2,06 0,001 p<0,05 p<0,05 

Їзда у візку на 
швидкість 5,99 29,08 7,52 p >0,05 p >0,05 5,99 13,76 2,43 p >0,05 p >0,05 

Пересування у 
інвалідному візку 5,99 16,69 9,04 p >0,05 p >0,05 5,99 2,35 0,003 p<0,05 p<0,05 

Рухова функція 
правої руки = = = = = = = = = = 

Рухова функція 
лівої руки = = = = = = = = = = 

Примітка: *= не тестували дане завдання, або зміни не виявлено. 
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що є хорошим результатом вдосконалення своїх 
вмінь та навичок протягом терміну перебування на 
ТАР та передумовою покращення рухових можли-
востей в подальшому. 

Представлені результати свідчать про те, що 
позитивні зміни після проходження ТАР, що отри-
мано у відносно короткий проміжок часу, можуть 
вплинути на можливість людини до розуміння вла-
сного тіла в просторі, освоєння відповідних технік 
переміщення, що є основою використання даного 
досвіду в подальшому житті.  

До експериментального дослідження нами та-
кож було залучено 2 групи осіб з ураженням на 
рівні грудного відділу хребта: І група в період 2004-
2009 рр. у складі 29 осіб та ІІ група в період з 2013 
по 2017 рр. у складі 33 осіб. 

У І групі учасників ТАР з травмою грудного від-
ділу хребта та спинного мозку (29 осіб) аналіз ди-
наміки показників шкали COVS та результатів їх 
статистичної обробки із застосуванням критеріїв 
Пірсона та z-тесту демонструє, що з 13 показників 
7 зазнали достовірного покращення внаслідок про-
ходження програми ТАР (табл. 2).  

Вихідні результати оцінювання у першій групі 
показника «перевертання на правий/лівий бік» у 
осіб з ураженням грудних сегментів спинного мозку 
показали, що 1 особа (3,4 %) до початку ТАР була 
залежною від допомоги сторонньої особи, і мала 
оцінку 2 бали, 5 осіб (17,2%) це завдання виконува-
ли на оцінку «3», яка свідчить, про значну залеж-
ність, але можливість виконувати завдання частко-
во самостійно, 18 осіб (62,1%) мали оцінку «4»  

Таблиця 2 – Співставлення оцінки рухових навичок за шкалою COVS до та після застосування програми ТАР у 
осіб з ураженням грудного відділу хребта 

  Показники осіб з ураженням грудного відділу 
(2004-2009) (n=29) 

Показники осіб з ураженням грудного відділу 
(2013-2017) (n=33) 

Рухові показники 
за шкалою COVS Критерій Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Порівняння емпі-
ричних значень Критерій Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Статистична  
достовірність за 

критеріями 

  
Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Критерій 
Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Критерій 
Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Перевертання на 
правий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 7,82 25,76 1,13 p >0,05 p >0,05 

Перевертання на 
лівий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 7,82 25,76 1,13 p >0,05 p >0,05 

Перехід в поло-
ження сидячи 7,82 17,57 8,87 p >0,05 p >0,05 7,82 19,87 1,27 p >0,05 p >0,05 

Рівновага сидячи 5,99 14,50 8,88 p >0,05 p >0,05 5,99 14,80 5,19 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
рівновисокі пове-
рхні 

7,82 19,4 7,93 p >0,05 p >0,05 7,82 22,78 1,13 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
різновисокі пове-
рхні 

7,82 19,4 7,93 p >0,05 p >0,05 7,82 22,78 1,13 p >0,05 p >0,05 

Ходьба =⃰ = = = = = = = = = 

Ходьба з допомі-
жними засобами = = = = = = = = = = 

Їзда у візку на 
витривалість 3,84 1,45 0,04 p<0,05 p<0,05 3,84 1,45 0,04 p<0,05 p<0,05 

Їзда у візку на 
швидкість 5,99 12,57 2,08 p >0,05 p >0,05 5,99 12,57 2,08 p >0,05 p >0,05 

Пересування у 
інвалідному візку 5,99 6,35 4,09 p<0,05 p<0,05 5,99 6,35 4,09 p<0,05 p<0,05 

Рухова функція 
правої руки = = = = = = = = = = 

Рухова функція 
лівої руки = = = = = = = = = = 

Примітка: *= не тестували дане завдання, або зміни не виявлено. 
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(самостійне виконання із застосуванням допоміж-
них пристроїв (наприклад візка біля ліжка, крісла, 
стіни тощо) та 5 осіб (17,2%) мали оцінку «5», що 
означає легку залежність, а саме потреба в допо-
мозі чи словесній підтримці, незначне підстрахову-
вання для виконання завдання. Підсумкове тесту-
вання засвідчило зміни, в сторону покращення у 
виконанні даного завдання. Переважна кількість 
учасників ТАР – 23 особи (79,3%) отримала оцінку 
«5», і решту 6 осіб (20,7%) було оцінено на оцінку 
«4». Зміна відсоткового співвідношення осіб з різ-
ним рівнем можливостей на користь осіб з оцінкою 
4 бали, яка свідчить про здатність самостійного 
виконання із застосуванням допоміжних пристроїв, 
має статистичне підтвердження за критеріями χ2 

Пірсона і z-тестом. 
Інші показники, такі як «перехід в положення 

сидячи» та «рівновага сидячи», мають також пози-
тивну динаміку. Якщо на початку ТАР було 5 осіб, 
оцінених за цими показниками, у 2 і 3 бали, то на-
прикінці табору таких осіб не було, а 31% (9 осіб) 
мали оцінку «4», 69% (20 осіб) оцінку «5» у завдан-
ні «перехід в положення сидячи»; 41,4% (12осіб) 
мали оцінку «4», 58,6% (17 осіб) оцінку «5» при 
виконанні завдання «рівновага сидячи». Це підтве-
рджується результатами статистичного аналізу за 
критерієм χ2 Пірсона та z-тестом (p >0,05). 

У показниках «горизонтальне/вертикальне пе-
реміщення», «пересування у інвалідному візку» та 
«їзда на швидкість» впродовж експерименту вияв-
лено позитивні зміни, що підтверджується за кри-
теріями χ2 Пірсона та z-тест, які є більшими за таб-
личні значення з рівнем значущості 0,05.  

Не виявлено статистично значущих змін і пози-
тивної динаміки у показниках «їзда на витрива-
лість» та «пересування у інвалідному-візку». Щодо 
показника «їзда на витривалість», на нашу думку, 
його покращення вимагає тривалішого впливу, а 
також може бути зумовлено переважанням в про-
грамі ТАР завдань з високою інтенсивністю, що 
спричиняють швидкий розвиток втоми, особливо в 
осіб, які до моменту залучення на ТАР не мали 
достатнього рівня рухової активності. Показник 
«пересування у інвалідному-візку» вже на початку 
експерименту в 26 учасників оцінювався в 5 балів. 

У другій експериментальній групі осіб з трав-
мою грудного відділу хребта та спинного мозку (33 
особи) динаміка показників шкали COVS демон-
струє достовірне покращення 8 з 13 внаслідок про-
ходження програми ТАР. Про це свідчать резуль-
тати статистичного аналізу із застосуванням крите-
ріїв χ2 Пірсона та z-тест. Так, у показниках 
«перевертання на правий та лівий бік», «рівновага 
сидячи», «перехід у положення сидячи», 
«горизонтальне/вертикальне переміщення», «їзда 

на швидкість» та «пересування у інвалідному-
візку» ці зміни є статистично значущими як за кри-
терієм Пірсона, так і z-тестом з рівнем значущості 
0,05. Найкращу динаміку результатів продемонст-
ровано учасниками даної групи у таких завданнях, 
як «пересування у інвалідному візку», «пере-
вертання на боки», «перехід з положення лежачи у 
сидячи» та «пересування горизонтальне та верти-
кальне». Порівняння даних на початку експеримен-
ту та по його завершенню фіксує зміни в межах 
50%. До прикладу, якщо у показнику «пересування 
у інвалідному візку» на початку експерименту 29 
осіб отримали «5» балів, і по 2 особи оцінку «4» і 
«6», то наприкінці ТАР спостерігається таке спів-
відношення оцінок: 17 осіб – оцінка «5», а 16 осіб – 
оцінка «6» балів. Зміни показника «їзда на витри-
валість» протягом експерименту були незначні. 

Представлені у табл. 2 результати переконли-
во свідчать про те, що у двох групах відбулись по-
зитивні зміни протягом проходження програми 
ТАР. У обох груп позитивна динаміка переходу у 
вищий рівень обстежуваних показників рухових 
функцій зумовлена змістом програми ТАР, достат-
нім обсягом та високою інтенсивністю занять, вико-
ристанням особистого прикладу та досвіду інструк-
торів-візочників, які самі пережили травму. 

До експериментального дослідження також 
було залучено 2 групи по 29 осіб з ураженням на 
рівні поперекового відділу хребта: І група в період 
2004-2009 рр. та ІІ група у період з 2013 по  
2017 рр. Слід зазначити, що динаміка зазначених 
показників в І групі учасників ТАР демонструє, що з 
13 показників 7 зазнали достовірного покращення 
внаслідок проходження експериментальної програ-
ми, про що свідчать результати статистичного ана-
лізу із застосуванням критерію Пірсона та z-тесту 
(табл. 3). 

Виражену позитивну динаміку результатів тес-
тування було встановлено в І групі обстежуваних 
при виконанні таких завдань, як «горизонтальне та 
вертикальне переміщення», «перехід у положення 
сидячи» та «пересування у інвалідному-візку», що 
підтверджено статистично значимими результата-
ми аналізу як за критерієм χ2 Пірсона, так і за z-
тестом. При проведенні початкового тестування 
більшість учасників експерименту отримали оцінку 
«4» при виконанні завдання «горизонтальне та 
вертикальне переміщення» – 65% осіб, «5» балів 
при виконанні завдання «перехід в положення си-
дячи» – 55,2% та «пересування у інвалідному віз-
ку» – 86%. При підсумковому тестуванні значну 
кількість учасників було оцінено на «5» при вико-
нанні завдання «горизонтальне та вертикальне 
переміщення» – 70% та «6» балів при виконанні 
завдань «перехід в положення сидячи» – 37,6% та 
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при виконанні «пересування у інвалідному візку» – 
62,1%. У показниках «рівновага сидячи» та «їзда 
на витривалість» позитивні статистично значимі 
зміни підтверджуються за критерієм х2-Пірсона,  
(p >0,05). За критерієм z-тест статистично значи-
мих змін не виявлено. Ми вважаємо, що ці завдан-
ня не показали змін і кращої динаміки через те, що 
дані завдання як на початку, так і вкінці табору у 
більшість осіб виконували на досить високі бали 
«4» та «5» і зміни, які відбулися суттєво не вплину-
ли на результат критеріїв Пірсона та z- тесту 
(табл. 3). 

Зміна показників в ІІ групі учасників ТАР з трав-
мою поперекового відділу хребта та спинного моз-
ку (29 осіб) демонструє, що з 13 показників, також 
як і в попередній групі, 7 зазнали достовірного пок-

ращення внаслідок проходження програми  
ТАР про що свідчать результати статистичного 
аналізу із застосуванням критеріїв Пірсона та  
z-тесту. 

Більшість результатів тестування мають зміни 
в межах від 4 балів до 5 та 6. Наприклад, початко-
ве тестування «перехід в положення сидячи», що 
передбачає можливість самостійно сісти у ліжку 
для подальшого пересідання, наприклад, у візок 
оцінюється від 1до 6 балів, показало, що 14 осіб 
(48,27%) до початку ТАР були мали оцінку 4 бали, 
15осіб (51,73%) це завдання виконували на оцінку 
«5», що означає легку залежність, а саме допомогу 
чи словесну підтримку, чи незначне страхування 
для виконання завдання. Підсумкове тестування 
засвідчило зміни, в сторону покращення у виконанні 

Таблиця 3 – Співставлення оцінки рухових навичок за шкалою COVS до та після застосування програми ТАР 
у осіб з ураженням поперекового відділу хребта 

  Показники осіб з ураженням поперекового 
відділу хребта (2004-2009) (n=29) 

Показники осіб з ураженням поперекового 
відділу хребта (2013-2017) (n=29) 

Рухові показники 
за шкалою COVS Критерій Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Порівняння емпі-
ричних значень Критерій Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Статистична 
достовірність за 

критеріями 

  
Критич-
не зна-
чення 

Емпіри-
чне 

значен-
ня 

Крите-
рій Пір-
сона 

Критерій 
z-тесту 

Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
зна-
чення 

Крите-
рій Пір-
сона 

Крите-
рій z-
тесту 

Перевертання на 
правий бік 5,99 16,71 4,05 p >0,05 p >0,05 5,99 7,1 0,5 p >0,05 p >0,05 

Перевертання на 
лівий бік 5,99 16,71 4,05 p >0,05 p >0,05 5,99 7,1 0,5 p >0,05 p >0,05 

Перехід в поло-
ження сидячи 5,99 16,44 4,05 p >0,05 p >0,05 5,99 8,63 3,5 p >0,05 p >0,05 

Рівновага сидячи 3,84 11,45 0,002 p >0,05 p<0,05 5,99 17,85 1,73 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
рівновисокі пове-
рхні 

5,99 16,02 8,44 p >0,05 p >0,05 7,82 13,5 6,9 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
різновисокі пове-
рхні 

5,99 16,02 8,44 p >0,05 p >0,05 7,82 13,5 6,9 p >0,05 p >0,05 

Ходьба =⃰ = = = = = = = = = 

Ходьба з допомі-
жними засобами = = = = = = = = = = 

Їзда у візку на 
витривалість 3,84 5,01 0,018 p >0,05 p<0,05 3,84 7,28 0,018 p >0,05 p<0,05 

Їзда у візку на 
швидкість 3,84 18,33 1,91 p >0,05 p >0,05 3,84 14,96 6,99 p >0,05 p >0,05 

Пересування у 
інвалідному візку 5,99 28,36 1,81 p >0,05 p >0,05 5,99 14,54 0,013 p >0,05 p<0,05 

Рухова функція 
правої руки = = = = = = = = = = 

Рухова функція 
лівої руки = = = = = = = = = = 

Примітка: *= не тестували дане завдання, або зміни не виявлено. 
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даного завдання. Так, 4 особи отримали оцінку 
«4», що становить 13,8%, більшість – 24 особи 
(82,75%) – оцінку «5» та навіть 1 особа отримала 
оцінку «6», що становить 3,45%. Така зміна співвід-
ношення результатів тестування свідчить про знач-
не вдосконалення даної навички впродовж експе-
рименту. Результати обрахунків за критеріями  χ2 -
Пірсона і z-тестом наведено у табл. 3. 

Інші показники, такі як «перевертання на пра-
вий/лівий бік», «рівновага сидячи» та «гори-
зонтальне/вертикальне переміщення» мають та-
кож виражену позитивну динаміку. Якщо на почат-
ку ТАР переважна більшість учасників експеримен-
ту за цими показниками мали оцінки 3 і 4 бали, то 
наприкінці табору рівень оцінок зріс до 4-5 балів, 
що підтверджується результатами статистичного 
аналізу за показниками критеріїв  χ2 Пірсона та z-
тестом (p<0,05). 

Одним з основних критеріїв ефективності за-
пропонованої програми реабілітації під час ТАР 
була оцінка порівняльних даних щодо рівня засво-
єння побутових навичок. Для цього на початку та 
наприкінці дослідження ми оцінювали рівень само-
обслуговування під час проходження активної реа-
білітації в умовах табору. Було встановлено, що у 
всіх осіб, які пройшли навчання за програмою ТАР 
відбулися суттєві зміни в можливостях самообслу-
говування в позитивну сторону. Представлені пе-
реконливо свідчать про те, що в обох групах відбу-
лись позитивні зміни протягом проходження про-
грами ТАР. Окрім того, можна відзначити, що май-
же 90% учасників даних груп з ураженням попере-
кового відділу хребта покращили свій рівень. Важ-
ливо підкреслити, що дана група учасників є най-
більш сприятливою в умовах табору до засвоєння 
рухових навичок та покращення рухових функцій, 

внаслідок більшої збереженості рухливості та сили 
м’язів, та мобільності у візку. 

Слід підкреслити, що результати даного дослі-
дження підтверджують інші наукові дані, отримані 
фахівцями Польщі та Україні, із застосуванням 
різних шкал оцінювання функціональних, рухових 
функцій у людей після травм та захворювань хреб-
та та спинного мозку [1, 6, 9, 12]. 

Висновки. Критеріями ефективності викорис-
тання програми ТАР є зміни у виконанні рухових 
завдань, які відбуваються під час табору та встано-
влюються при аналізі підсумкових даних. Саме цей 
аналіз демонструє наскільки якісно вплинула про-
грама ТАР на учасників з ураженням хребта та 
спинного мозку. Програма табору активної реабілі-
тації передбачає інтенсивні фізичні навантаження, 
які суттєво позитивно впливають на динаміку пока-
зників рухової активності. Ми можемо стверджува-
ти, що у кожній групі відбулися позитивні зміни тих 
показників, які відображають покращення рухової 
активності, яка, своєю чергою, впливає і на повсяк-
денну діяльність осіб з ураженням хребта та спин-
ного мозку. Покращення більшості показників рухо-
вої активності свідчить про ефективність впрова-
дженої програми і підтверджують можливість за-
провадження таких програм на постійній основі в 
регіонах України.  

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшій роботі планується дослідити вплив ТАР на 
якість життя осіб з ураженням хребта та спинного 
мозку та узагальнити отриману на різних етапах 
дослідження наукову інформацію щодо програм 
ТАР та їх різнобічного впливу на осіб з ураженням 
хребта та спинного мозку. Метою узагальнення є 
розробка методичного посібника для організаторів 
та волонтерів ТАР. 
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УДК 615.825:616.711 
ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЦ  
С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА  
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЕЙ АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Федорович Оксана, Передерий Алина, Трок Катаржина 
Резюме. Современный научно-технический прогресс, урбанизация, увеличение пользователей авто-

мобильным транспортом сопровождается ростом травматизма, в том числе и увеличением травм позво-
ночника. По данным отечественных и зарубежных авторов, в большинстве случаев травма позвоночника 
сопровождается повреждением спинного мозга. Структурно-функциональные изменения центральной и 
периферической нервной системы, возникающие при травме спинного мозга, требуют длительного лече-
ния, реабилитации и восстановления утраченных функций. Собственно физическая реабилитация лиц с 
последствиями травм позвоночника и спинного мозга является одним из сложных и ответственных про-
цессов, что требует длительного и систематического формирования механизмов компенсации утрачен-
ных функций. Одной из таких программ могут служить лагеря активной реабилитации для лиц с пораже-
нием позвоночника и спинного мозга. 

Цель исследования – показать эффективность программы лагеря активной реабилитации для лиц с 
поражением позвоночника и спинного мозга. Для подтверждения эффективности применения программы 
лагеря активной реабилитации была использована шкала COVS (Physiotherapy Clinical Outcome 
Variables), которая оценивает уровень овладения двигательными навыками, необходимыми для обеспе-
чения самостоятельности в быту. Исследование проходило в два этапа, в течение 2004-2009 гг. и 2013-
2017 гг. В процессе исследования охвачено 204 человека, из которых 84 человека с поражением шейно-
го отдела позвоночника и спинного мозга, 62 – с поражением грудного отдела позвоночника и спинного 
мозга и 58 человек - поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. Нами установлено, что про-
грамма лагеря активной реабилитации имеет в большинстве показателей повседневных бытовых двига-
тельных навыков положительную динамику. Результаты статистического анализа свидетельствуют, что 
из 13 показателей 7 достоверно улучшились в результате прохождения экспериментальной программы 
лагеря активной реабилитации. Лучших результатов достигли показатели, связанные с перемещением 
собственного тела в пространстве, освоением навыков владения инвалидной коляской, езда в инвалид-
ной коляске на скорость. Наибольшие трудности у участников лагеря активной реабилитации вызывало 
освоение езды на выносливость в инвалидной коляске. Установлено, что прирост показателей активно-
сти жизни зависит от уровня поражения, что обусловило распределение участников эксперимента на 
равноценные по уровню поражения группы. 

Ключевые слова: травма позвоночника и спинного мозга, лагеря активной реабилитации, шкала 
COVS, повседневная жизнедеятельность, двигательные навыки. 
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Indicators of Motor Activity in People with Spinal Cord Injury  
after Passing the Programs of Active Rehabilitation Camps 
Fedorovych Oksana, Perederiy Alina, Trok Katarzyna 

Abstract. This article presents the results of evaluating the effectiveness of the program of the active reha-
bilitation camp program, which was carried out by means of COVS (Physiotherapy Clinical Outcome Variables) 
scale estimation. 
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Material and methods. The study took place in two stages, therefore the research results are also presented 
separately in the study stages: the 1st stage took place in 2004-2009, and the 2nd stage was during 2013-2017. 
For the correct results, the participants were divided into three groups for the experiment, according to the com-
plexity of the level of defeat. It was proved that passing the Active Rehabilitation Camps program positively in all 
groups affects the motor skills necessary for daily activity. 

Material and methods. Physiotherapy Clinical Outcome Variables (COVS) were used to confirm the effec-
tiveness of the program of the active rehabilitation camp program, which assesses the level of mastery of the 
motor skills necessary to ensure self-reliance in everyday life. The study was conducted in two stages during 
2004-2009 and 2013-2017. In the course of the study, 204 persons were studied, of which 84 patients with le-
sions of the cervical spine and spinal cord, 62 patients were with a lesion of the thoracic spine and spinal cord, 
and 58 persons were with the lumbar spine and spinal cord. We have found that the Active Rehabilitation 
Camps program has the most indicators of motor skills for everyday life, a dynamics that demonstrates that from 
13 indicators 6-7 have been significantly improved as a result of the pilot Active Rehabilitation Camps program, 
as evidenced by the results of statistical analysis. The best results were attributed to the movement of their own 
body in space, the development of skills in possession of a wheelchair, wheelchairs at speed. The hardest part 
of Active Rehabilitation Camps participants was to learn a ride for endurance in a wheelchair. It was established 
that the growth of the indicators of life activity depended on the level of defeat, which predetermined the distribu-
tion of participants in the experiment on an equal basis with the level of group damage.  

In the course of the study, the Physical Therapy Clinical Outcome Variables COVS (Physiotherapy Clinical 
Outcome Variables) scale was used to evaluate the effectiveness of the Active Rehabilitation Camps program, 
which was processed using mathematical statistics methods, namely the use of the Pearson χ 2criteria, the z-
test. Z-test is a class of methods for statistical testing of hypotheses (statistical criteria), which are based on the 
normal distribution. It is generally used to check the equality of averages or to assess sampled average stan-
dardized values. Pearson χ 2 criterion is used to test the hypothesis of the coincidence of empirical and theoreti-
cal distributions of discrete random variables. The criterion is based on a comparison of observed and expected 
quantities. 

Conclusions. The criteria for using the Active Rehabilitation Camps program are the changes that occur 
during the camp and which are set when analyzing the totals. It is this analysis that demonstrates how well the 
Active Rehabilitation Camps program has affected participants with lesions of the cervical spine and spinal cord. 
The program of the active rehabilitation camp involves intense physical activity, which significantly positively 
affects the dynamics of motor activity. We can state that in each group there were positive changes in those 
indicators that reflect the improvement of motor activity, which affects and daily activities of persons with spinal 
cord and spinal cord injury. The improvement of most indicators of motor activity indicates the effectiveness of 
the implemented program and confirms the possibility of introducing such programs on a permanent basis in the 
regions of Ukraine. 

Keywords: trauma of the spine and spinal cord, active rehabilitation camps, COVS scale, daily life skills, 
motor skills. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

У статті досліджено вплив параметрів побудови 
тренувального процесу у підготовчому мезоциклі на 
рівень розвитку фізичних якостей спортсменів, які 
спеціалізуються в бойовому двоборстві. Основним 
завданням підготовчого мезоциклу є забезпечення 
всебічної фізичної підготовленості, що вирішується 
за рахунок розвитку та удосконалення рівня фізич-
них якостей спортсменів. В ході дослідження експе-
риментально сформовано програму тренувань у 
підготовчому мезоциклі для пріоритетного розвитку 
сили та витривалості бійців. Відмінністю експериме-
нтальної програми від традиційної є збільшений 
обсяг спеціально-підготовчих вправ, вправ на сна-
рядах, спарингів та силових вправ за системою кро-
сфіт. Результатами експерименту констатовано 
статистично достовірно кращий приріст рівня фізич-
них якостей: сили на 15,4 % (при р<0,01), вибухової 
сили на 5,4 % (при р<0,05) та витривалості на 5,7 % 
(при р<0,05). Отримані експериментальні дані доці-
льно використовувати тренерам під час організації 
тренувального процесу спортсменів, які спеціалізу-
ються у бойових мистецтвах. 

Ключові слова: тренувальний процес, бойове 
двоборство, підготовчий мезоцикл, розвиток фізич-
них якостей. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проводиться від-

повідно до плану науково-дослідних робіт Міністер-
ства молоді та спорту України та є складовою нау-
ково-дослідної роботи «Теоретико-методичні осно-
ви вдосконалення програмно-нормативних засад 
фізичної підготовки дітей, підлітків і молоді», № 
державної реєстрації 011U001626. 

Актуальність. Бойове двоборство – це розділ 
військово-спортивного багатоборства, що має вій-
ськово-прикладну спрямованість та входить до 
складу не олімпійських видів спорту «Переліку ви-
дів спорту, що визнані в Україні» [3]. Бойове дво-
борство включає в себе наступні види змагальної 
діяльності: стрільбу та всестильовий бій (аналог 
рукопашного бою). Розділи, за якими проводяться 
змагання з військово-спортивного багатоборства, 
за своїм змістом та наповненням є військово-
прикладними вправами, тобто тими, що використо-
вуються в практиці військової підготовки з метою 
розвитку та удосконалення професійно необхідних 
навичок військовослужбовців [1, 2]. 

Сучасна система підготовки спортсменів, які 
спеціалізуються в бойовому двоборстві (далі бій-
ців), повинна сприяти, з одного боку, розв'язанню 
прикладних завдань: забезпечити різнобічний і 
гармонійний фізичний розвиток, високу витрива-
лість, працездатність, відмінне здоров'я і довголіт-
тя бійців [6]. З іншого боку, ця система повинна 
забезпечувати комплексне рішення спеціальних 
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завдань сучасного ближнього бою - розвиток та 
удосконалення навичок виконання спеціальних 
прийомів, точності координованих рухів, миттєвої 
оцінки просторових і часових характеристик проти-
вника, вироблення чіткої відповідної реакції в умо-
вах варіативної і складної обстановки [1]. Сам хід 
розвитку рукопашного бою, нові наукові дані і за-
вдання фізкультурного руху з часом ставлять пе-
ред тренерами на кожному етапі розвитку бійця 
свої певні і конкретні завдання [7]. 

Для ефективного тренування бійців у бойовому 
двоборстві тренеру необхідно комплексне уявлен-
ня про основні аспекти побудови тренувального 
процесу [5]. Для ефективного планування трену-
вальної програми тренер повинен враховувати 
особливості застосування засобів та методів підви-
щення рівня фізичної, технічної, тактичної та пси-
хологічної підготовки бійців [4]. Проблема співвід-
ношення визначених компонентів підготовки та 
обсягів тренувальних навантажень потребує ре-
тельного дослідження.  

Відповідно до сучасних уявлень про навчально-
тренувальну діяльність спортсменів процес спорти-
вної підготовки в річному циклі (макроциклі) можна 
розбити на наступні етапи: підготовчий (базовий 
або перед змагальний), змагальний та перехідний 
[4, 9, 10]. Кожен етап уявляє собою мезоцикл, що 
має відповідні завдання [8, 11]. Для спортсменів 
від 2-го розряду до кандидата у Майстри Спорту 
включно найбільш значним та великим за часом є 
підготовчий мезоцикл [5]. Основними завданнями 
підготовчого мезоциклу є: забезпечення всебічної 
фізичної підготовленості [9, 11] (розвиток та удо-
сконалення фізичних якостей) та оволодіння раціо-
нальною технікою рукопашного бою (удоскона-
лення навичок виконання прийомів).  

Мета роботи – дослідити вплив параметрів 
побудови тренувального процесу у підготовчому 
мезоциклі на рівень розвитку фізичних якостей 
спортсменів, які спеціалізуються в бойовому дво-
борстві. 

Матеріал та методи дослідження. Об’єкт 
дослідження: навчально-тренувальний процес 
спортсменів, які спеціалізуються в бойовому дво-
борстві. 

У дослідженні прийняло участь 2 групи по 16 
спортсменів, які спеціалізуються у бойовому дво-
борстві віком від 18 до 20 років (n=32). Заняття в 
експериментальних групах проводились протягом 
шести місяців, 4 рази на тиждень, тривалість осно-
вної частини заняття – 1,5 години. У ході дослі-
дження було застосовано наступні методи: теоре-
тичний аналіз наукової літератури з проблеми фі-
зичного навантаження в системі підготовки спорт-
сменів, педагогічний експеримент, педагогічне спо-

стереження, педагогічне тестування, методи мате-
матичної обробки отриманих результатів. 

З метою виявлення зрушень у двох групах за 
період експерименту було проведено комплексне 
тестування фізичної підготовленості бійців – на 
початку та наприкінці мезоциклу базової підготов-
ки. А саме: 

1. Для визначення рівню швидкісних здібностей 
бійців було проведено тестування з бігу на 20 м 
з високого старту. 

2. Для визначення силових здібностей спорт-
сменів були проведені наступні тестування: підтя-
гування на перекладині та динамометрія м'язів 
передпліччя. 

3. Швидкісно-силові якості спортсменів тесту-
валися за даними контрольної вправи стрибок у 
довжину з місця. 

4. Координаційні здібності спортсменів за ре-
зультатом виконання контрольної вправи на сприт-
ність. 

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшо-
вому суглобі за тестами поперечний шпагат і у суг-
лобах хребетного стовпа при нахилі (згинанні) ту-
луба вперед із положення стоячи на гімнастичній 
лавиці. 

6. Загальна витривалість спортсменів визнача-
лася за результатом бігу 3 км. 

Для визначення зрушень у показниках розвитку 
фізичних якостей відсотковий приріст в програмі 

Excel за допомогою формули:  
 

Вірогідність розходжень за однією ознакою в групі 
на початку та в кінці мезоциклу оцінювалася за t - 
критерієм Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проводилося у період з вересня 2017 
року по лютий 2018 року на базі Харківського наці-
онального університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба і було спрямовано на перевірку ефектив-
ності розроблених програми побудови тренуваль-
ного процесу на етапі підготовчого мезоциклу 
спортсменів, які спеціалізуються в бойовому дво-
борстві [6].  

Розроблено дві програми тренувань бійців, які 
відрізнялися наповненням двох груп засобів прак-
тичної підготовки (рис. 1): 

1. Засоби технічної підготовки - вправи і прийо-
ми базової техніки рукопашного бою, комплекси 
бойових вправ, спеціально-підготовчі вправи, впра-
ви на снарядах, спаринги. 

2. Засоби фізичної підготовки - бігові вправи, 
вправи на гнучкість, вправи загальної фізичної під-
готовки, спортивні ігри, вправи з обтяженням. 

Експериментальним чинником було наступне 
співвідношення засобів технічної та загальної  
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фізичної підготовки бійців у двох програмах підго-
товчого мезоциклу тренування, що представлено у 
таблиці 1. 

У програмі підготовки бійців першої експериме-
нтальної групи увага акцентувалась на підвищенні 
рівня розвитку фізичних якостей за рахунок вико-
ристання засобів традиційної базової техніки руко-
пашного бою, загальнорозвиваючих вправ та 
вправ на гнучкість. Бійці другої експериментальної 
групи виконували збільшений обсяг тренувальних 
навантажень технічної спрямованості (приблизно 
на 5 % більше ніж представники першої групи, за 
рахунок тактичної та психологічної підготовок), 
який включав спеціально-підготовчі вправи, вправи 
на снарядах, спаринги та додатково силові вправи 
за системою кросфіт. 

У ході педагогічного експерименту було прове-
дене початкове і підсумкове тестування. Данні вне-
сені до таблиці 2. 

Обговорення. Результатами педагогічного 
експерименту констатовано покращення показників 
рівня розвитку фізичних якостей бійців, що підтвер-

джує доцільність використання обох програм підго-
товчого мезоциклу тренування (рис. 2).  

Для розвитку основних фізичних якостей бійців 
(сила, вибухова сила, витривалість) більш резуль-
тативною є ІІ тренувальна програма, що забезпе-
чила статистично достовірно кращий приріст сили 
на 15,4 % (при р<0,01), вибухової сили на 5,4 % 
(при р<0,05) та витривалості на 5,7 % (при р<0,05). 
Проте, у представників ЕГ 1 зафіксовано статисти-
чно більший приріст рівня розвитку фізичних якос-
тей швидкості на 3,9 % (при р<0,05) та гнучкості на 
18,9 % (при р<0,05). 

Висновки. За результатами проведених дослі-
джень можна зробити висновок, що при викорис-
танні наявних програм тренування спортсменів, які 
спеціалізуються з бойового двоборства, відміча-
ється статистично достовірний приріст показників 

Таблиця 1 – Співвідношення засобів практичної підго-
товки двох програм підготовчого мезоциклу тренування 

Види 
підготов-

ки 
Засоби 

І 
про-
грама 

ІІ 
 про-
грама 

Технічна Базова техніка РБ, год 20 15 

Комплекси бойових вправ, 
год 15 10 

Спеціально-підготовчі впра-
ви, год 15 20 

Вправи на снарядах, год 15 20 

Вправи з партнером, год 15 15 

Спаринги, год 10 15 

Усього, год 90 95 

Фізична Бігові вправи, год 10 10 

Вправи на гнучкість, год 15 10 

Загально-розвиваючи впра-
ви, год 10 10 

Спортивні ігри, год 10 5 

Силові вправи (кросфіт), год 5 15 

Усього, год 50 50 

Таблиця 2 – Результати фізичних вправ бійців експе-
риментальних груп 

Контрольні тести 

Результати тесту-
вання, ±m x С 

% при-
росту 

Рівень 
значи-
мості 

А 
Вересень 

2017 

В 
Лютий 
2018 

Експериментальна група 1 (n = 16) 

Біг на 20 м, с 4,38 ± 
± 0,05 

4,21± 
±0,06 3,9 р<0,05 

Підтягування на 
перекладині, рази 

14,23± 
±0,38 

15,61± 
±0,41 9,7 р<0,05 

Стрибок у довжину 
з місця, см 

177,47± 
±3,24 

182,62± 
±3,17 2,9 р>0,05 

Контрольна впра-
ва на спритність, с 

10,18± 
±0,12 

9,51± 
±0,13 3,6 р<0,05 

Поперечний шпа-
гат, см 

11,73± 
±0,77 

9,51± 
±0,64 18,9 р<0,05 

Нахил тулуба сто-
ячи, см 

13,62± 
±0,81 

16,04± 
±0,68 17,8 р<0,05 

Біг 3 км, с 723,77± 
±8,64 

691,51± 
±10,14 4,6 р<0,05 

Експериментальна група 2 (n = 16) 

Біг на 20 м, с 4,13± 
±0,06 

4,02± 
±0,07 2,7 р>0,05 

Підтягування на 
перекладині, рази 

14,19± 
±0,42 

16,38± 
±0,51 15,4 

р<0,01 

Стрибок у довжину 
з місця, см 

178,63± 
±3,15 

188,26± 
±2,97 5,4 р<0,05 

Контрольна впра-
ва на спритність, с 

10,07± 
±0,11 

9,48± 
±0,12 2,9 р>0,05 

Поперечний шпа-
гат, см 

11,64± 
±0,83 

10,01±0,
66 14,0 р>0,05 

Нахил тулуба сто-
ячи, см 

13,81± 
±0,82 

15,76± 
±0,76 14,1 р>0,05 

Біг 3 км, с 719,29± 
±10,22 

677,92± 
±11,05 5,7 р<0,05 

Рис. 1. Структура програми підготовки бійців  
у підготовчому мезоциклі 
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фізичних якостей. Для пріоритетного розвитку сили 
та витривалості ефективнішою є ІІ тренувальна 
програма, в якій збільшено обсяг спеціально-
підготовчих вправ, вправ на снарядах, спарингів та 
силових вправ за методикою кросфіт. 

Отримані експериментальні дані доцільно ви-
користовувати тренеру під час організації тренува-
льного процесу бійців у підготовчому мезоциклі. 

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку передбачають проведення дослі-
джень спрямованих на удосконалення навчально-
тренувальних програм різних періодів (циклів) тре-
нувального процесу. 

Рис. 2. Результати приросту рівня фізичних якостей двох 
експериментальних груп бійців в ході експерименту 
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УДК 796.015.31 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОЕВОМ ДВОЕБОРЬЕ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ 
Корчагин М. В., Ольховой О. М., Откидач В. С., Мартыненко А. Н. 
Резюме. В статье исследовано влияние параметров построения тренировочного процесса в подгото-

вительном мезоцикле на уровень развития физических качеств спортсменов, которые специализируются 
в боевом двоеборье. Основной задачей подготовительного мезоцикла является обеспечение всесторон-
ней физической подготовленности, которая решается за счет развития и совершенствования физических 
качеств спортсменов. В ходе исследования експериментально сформировано программу тренировок в 
подготовительном мезоцикле с целью приоритетного развития силы и выносливости бойцов.Отличием 
експериментальной програмы от традиционной для боевых искуств является увеличеный объем специ-
ально-подготовительных упражнений, упражнений на снарядах, спаррингов и силовых упражнений по 
системе кроссфит. Результатами експеримента констатировано статистически достоверно больший при-
рост уровня физических качеств: сили на 15,4 % (при р<0,01), взрывной сили на 5,4 % (при р<0,05) и  
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выносливости на 5,7 % (при р<0,05). Полученные экспериментальные данные целесообразно использо-
вать тренерам при организации тренировочного процесса спортсменов, которые специализируются в 
боевых искусствах.  

Ключевые слова: тренировочный процесс, боевое двоеборье, подготовительный мезоцикл, разви-
тие физических качеств. 

 
UDC 796.015.31 
Development of Physical Abilities in Athletes Specializing  
in Combat Combination in the Preparatory Mesocycle 
Korchagin M. V., Olkhovyi O. M., Otkidach V. S., Martynenko O. M. 
Abstract. The article presents the study of the problem of influence of the training process parameters con-

struction on the level of Combat Combination athletes' physical abilities during preparatory mesocycle. 
The Combat Combination is a part of non-Olympic sports and it is a type of Military and Sports All-round 

Competitions, which has a military-applied orientation. It includes the following types of competitive activities: 
shooting and hand-to-hand combat. 

For effective training of fighters in Combat Combination the coach needs a comprehensive understanding of 
the main aspects of the training process construction. He should take into account the peculiarities of training 
means and training methods for improving the level of physical, technical, tactical and psychological preparation 
of fighters. 

Acording to modern ideas about the athletes training activity, the process of sports training in the annual 
cycle (macrocycle) can be divided into the following periods: preparatory, competition and transitional. The main 
tasks of the preparatory mesocycle are the following: providing the all-round physical fitness (development and 
improvement of motion abilities) and mastering the rational technique of hand-to-hand combat (improving the 
skills of performing techniques). 

The purpose of the study was to investigate the influence of training process parameters construction during 
preparatory mesocycle on the Combat Combination fighters' physical abilities level. 

Material and methods. 32 athletes aged 18-20 years from Kozhedub Air Force National University engaged 
in Military and Sports All-round Competitions were involved in the studies. They were divided into two experi-
mental groups, which were tested before and after the preparatory mesocycle. Training in experimental groups 
were conducted during six months, 4 times a week, the duration of the main part was 90 minutes. We developed 
two training programs for fighters, which differed in the filling of the technical, general physical and sport-specific 
physical training means. 

The focus of the first experimental group training program was on improving of the physical abilities level 
through the use of traditional Hand-to-hand Fighting techniques, general development exercises and flexibility 
exercises. Fighters of the second experimental group performed an increased amount of technical orientation 
training loads: special preparatory exercises, exercises on apparatus, sparring and additional cross fit exercises. 

Results and discussion. The experiment results confirmed the improvement of the physical abilities indica-
tors level of athletes, which confirms the expediency of using both training programs during preparatory mesocy-
cle. At the same time, the second training program was more effective for the athletes' basic physical abilities 
development. It provided statistically significantly better growth of physical abilities level: strength at 15.4% 
(p<0.01), explosive force at 5.4 % (p<0.05) and endurance at 5.7% (p<0.05). 

Conclusion. The Combat Combination athletes' training program, with the increased volume of special-
preparatory exercises, projectile exercises, sparring and force exercises, was more effective for the priority de-
velopment of strength and endurance during preparatory mesocycle. 

Keywords: periodization of training process, Combat Combination, preparatory mesocycle, physical abili-
ties development. 
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Розвиток олімпійської освіти в Україні розпоча-
вся із створення Олімпійської Академії України у 
1991 році. Сьогодні українська модель впрова-
дження олімпійської освіти одна з найкращих у 
світи.  

З метою подальшого розвитку олімпійської 
освіти в Україні необхідно використовувати іннова-
ційні підходи впровадження та форми олімпійської 
освіти, які відповідають вимогам часу. Тому, актуа-
льним завданням є детальний аналіз існуючих 
форм олімпійської освіти, виявлення їх характер-
них рис, співставлення та порівняння можливостей 
щодо ефективності розв’язання поставлених зав-
дань.  

Мета – систематизація та порівняльний аналіз 
існуючих форм олімпійської освіти. 

Матеріал. В процесі дослідженні проводилося 
порівняння характерних рис існуючих форм олім-
пійської освіти. Для отримання результатів дослід-
ження було використані методи: аналіз науково-
методичної літератури, аналіз документальних 
матеріалів, метод порівняння, маппінг. 

Результати. З метою систематизації та харак-
теристики основних проектів олімпійської освіти в 
Україні було створено маппінг проектів, в якому 
описано вікові групи проектів, контент, формат 
проектів, відповідальні організації та масштабність 
заходів. 

Висновки. Маппінг заходів олімпійської освіти 
допоміг наочно відобразити загальну картину існу-
ючих проектів в Україні та згрупувати їх за характе-
рними рисами. Зокрема узагальнення та система-
тизація проектів олімпійської освіти стало підґрун-
тям створення нової форми олімпійської освіти – 
проект #OlympicLab. 

Ключові слова: маппінг, олімпійська освіта, 
Олімпійська академія України.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконується в ме-
жах теми «Теоретико-методичні основи управління 
тренувальним процесом та змагальною діяльністю 
в олімпійському, професійному та адаптивному 
спорті» відповідно до плану ЛДУФК на 2016-2020 
роки, № державної реєстрації 0116U003167. 

Актуальність. Національна система олімпійсь-
кої освіти в Україні почала формуватися у 90-х ро-
ках ХХ ст. В період з 1991 по 2006 рр. система 
олімпійської освіти дітей та учнівської молоді роз-
вивалась за громадською моделлю, а з 2006 р. 
було сформовано громадсько-державну модель 
олімпійської освіти. Власне підписання договору 
про співробітництво між Національним олімпійсь-
ким комітетом України та Міністерством освіти і 
науки України дозволило перейти від громадської 
до громадсько-державної моделі реалізації олім-
пійської освіти. Нині це визнана у світі фундамен-
тальна система, що реалізується у двох відносно 
самостійних напрямах – загально- та спеціально-
освітньому [2]. В свою чергу, кожен з напрямів до-
помагає розкрити особливості олімпійської освіти, 
поширити її у суспільстві та ознайомити із олімпій-
ським рухом. 

Основам, концепціям, формам олімпійської 
освіти приділялося й приділяється велика увага 
фахівців у світі та в Україні, що підтверджує значна 
кількість досліджень присвячених проблемам олім-
пійської освіти вітчизняних (В.Н. Платонов, 
М.М. Булатова, М.О. Олійник, В.Н. Кудіненко, 
В. Ашанін, В.М. Лабскір, О.М. Вацеба, Ю. Юхимук, 
Я. Шербашин) та закордонних науковців (Kara-
tassakіs T., Muller Norbert, Lamartine P. Da Costa, 
В.В. Столбов, І.В. Баринова, Ю.А. Прокопчук, 
Н.В. Печерський, Ю.М. Чернецький та ін.).  

Для розвитку олімпійської освіти велике зна-
чення має співпраця різних організацій: Міжнарод-
ної Олімпійської Академії (МОА), Національного 
олімпійського комітету (НОК) України, національ-
них федерацій з видів спорту, закладів освіти усіх 
рівнів, місцевих органів влади та оргкомітетів спор-
тивних заходів різного рівня, зокрема Олімпійських 
ігор (ОІ).  

Однією з важливих організаційно-педагогічних 
умов впровадження олімпійської освіти в навчаль-
но-виховний процес школярів є науково-методичне 
забезпечення [1]. 

Подальший розвиток олімпійської освіти в 
Україні має ґрунтуватися на використанні усіх на-
працьованих підходів щодо впровадження олімпій-
ської освіти, але за умови інновації існуючих її 
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форм на вимогу часу [3]. Тому, актуальним завдан-
ням наукового дослідження є детальний аналіз 
існуючих форм олімпійської освіти, виявлення їх 
характерних рис, співставлення та порівняння мож-
ливостей щодо ефективності розв’язання постав-
лених завдань, виявлення резервів вдосконалення 
різноманітних форм олімпійської освіти.  

Мета роботи – систематизація та порівняль-
ний аналіз існуючих форм олімпійської освіти. 

Матеріал і методи дослідження. В процесі 
дослідженні проводилося порівняння характерних 
рис існуючих форм олімпійської освіти. 

Для отримання результатів дослідження було 
використані методи: аналіз науково-методичної 

літератури, аналіз документальних матеріалів, ме-
тод порівняння. Для інтерпретації та представлен-
ня (візуалізації) отриманих результатів використа-
но метод маппінгу. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
З метою систематизації та характеристики основ-
них проектів олімпійської освіти в Україні було 
створено маппінг (англ. data mapping, частіше 
маппінг – визначення відповідності даних між поте-
нційно різними характеристиками одного об'єкта 
або різних об'єктів) [4] проектів, в якому представ-
лено вікові групи учасників проектів, контент, фор-
мат проектів, відповідальні організації та масштаб-
ність заходів (таблиця). 

Таблиця - Характеристика проектів олімпійської освіти 

Назва  
проекту Вікова група Контент проекту Формат  

проекту 
Відповідальна 
організація 

Масштаб 
проекту 

1 2 3 4 5 6 

Олімпійський 
день від 0 до 99+ 

Міжнародне святкування створен-
ня МОК, в межах якого проводять 
майстер класи з видів спорту, 
символічні легкоатлетичні забіги 
та інші активності 

Захід на відк-
ритих площах 
міста/селища 

НОК України, РВ 
НОК, Мінмоло-
дьспорт, МОН 

Міжнародні 

Олімпійській 
урок 

від 6 до 18; 
від 0 до 99+ 

Знайомство з видами спорту, 
спортивні майстер класи від олім-
пійців та тренерів, знайомство з 
олімпійськими цінностіми, олімпій-
ською освітою 

Відкриті уро-
ки / Захід на 
відкритих пло-
щах міста/
селища 

НОК України, РВ 
НОК, Мінмоло-
дьспорт, МОН 

Національні 

Олімпійський 
тиждень від 6 до 18 Комплекс проведених олімпійсь-

кий уроків впродовж вересня Відкриті уроки 
НОК України, РВ 
НОК, Мінмоло-
дьспорт, МОН 

Національні 

Олімпійське ле-
леченя від 14 до 16 

Всеукраїнські шкількі командні 
змагання (олімпійська вікторина, 
естафети, волейбол, презентація 
команди). Захід має 4 етапи: місь-
кий, районий, обласний, всеукра-
їнській 

Конкурс / Зма-
гання 

НОК України, РВ 
НОК, Мінмоло-
дьспорт, МОН 

Національні 

Олімпійська кни-
га від 0 до 99+ 

Видавництво літератури на олім-
пійську тематику та її поширення 
по території країни 

Поширення 
атрибутики 

ОАУ, НОК Украї-
ни, РВ НОК та 
ОАУ 

Національні 

Do like  
Olympians від 0 до 99+ 

3 форми проекту: 1. Зарядка з 
олімпійцем на відкритому уроці у 
закладах освіти; 2. Зарядка з 
олімпійцем на відкритих площах/
парках у містах/селах; 3. Демон-
страція роликів про олімпійські 
цінності 

Активність 
Регіональні від-
ділення НОК 
України 

Національні 

Конкурси малю-
нків /творів на 
олімпійську те-
матику 

від 6 до 18 Конкурс для дітей на спортивну 
тематику 

Конкурс / Зма-
гання 

ОАУ, РВ ОАУ та 
НОК Регіональні 

Олімпійські вік-
торини від 0 до 99+ Освітній конкурс на олімпійську 

тематику для всіх бажаючих 
Конкурс / Зма-
гання 

ОАУ, РВ ОАУ, 
та НОК Регіональні 

Зустрічі з чемпі-
онами і призера-
ми ОІ 

від 0 до 99+ Питання-відповіді та спілкування 
із запрошеним гостем Активність 

ОАУ, НОК Украї-
ни, РВ НОК та 
ОАУ 

Регіональні 

Олімпійська пе-
рерви від 6 до 18 Спортивна активність під час пе-

рерви у школі Активність Заклади освіти Місцеві 
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Для проведення порівняльного аналізу основ-
них проектів олімпійської освіти в Україні виділено 
її значущі характеристики:  

Вікові групи проектів (цільова авдиторія). Вияв-
лено 3 вікових групи проектів: І група – від 0 до 99+ 
тобто для всіх бажаючих; ІІ група – від 6 до 18 ро-
ків (учні закладів середньої освіти); ІІІ група – від 
14 до 16 років (виокремлено для проекту 
«Олімпійське лелеченя»). 

Формати проектів (відкриті уроки, заходи на 
відкритій площі міста/селища, активності, конкурси/
змагання, поширення атрибутики). 

Організації, відповідальні за реалізацію проек-
тів (Міністерство молоді та спорту України, Мініс-
терство освіти і науки (МОН) України, НОК України, 
регіональні відділення НОК України, Олімпійська 
академія України (ОАУ), регіональні відділення 
ОАУ, заклади освіти); 

Масштаб проектів (міжнародні, національні, 
регіональні, місцеві). 

В свою чергу до міжнародних заходів олімпій-
ської освіти, які реалізуються в Україні, можна від-
нести проект «Олімпійський день», який щорічно 

проводиться всіма Національними олімпійськими 
комітетами у своїх країнах з метою святкування 
річниці створення Міжнародного олімпійського ко-
мітету (МОК). Однією із основних обов’язкових та 
об’єднуючих заходи активностей є символічний 
легкоатлетичний забіг для всіх бажаючих. В Україні 
цей захід щорічно збирає майже 1 млн учасників. 
Зокрема слід звернути увагу, що проект має про-
грамно-нормативне забезпечення та державну 
підтримку у реалізації, що сприяє якісному прове-
денню заходів на всій території України. 

До національних заходів можна віднести 
«Олімпійський урок», який має 2 формати прове-
дення: відкриті уроки та заходи на площах/у парках 
міста/села; «Олімпійський тиждень»; «Олімпійське 
лелеченя»; «Олімпійська книга»; «Олімпійський 
куточок»; «Do like Olympians». Усі ці заходи мають 
програмно-нормативне забезпечення та державну 
підтримку. Спільним для них є те, що організація-
ми, відповідальними за їх проведення є НОК Украї-
ни, ОАУ, регіональні відділення НОК України та 
ОАУ, Міністерство молоді та спорту України, Мініс-
терство освіти і науки України (рисунок).  

Рис. «Маппінг заходів олімпійської освіти» 

Продовж. табл.  
1 2 3 4 5 6 

Олімпійські фес-
тивалі від 6 до 18 Спортивна активність Активність Заклади освіти Місцеві 

Лист олімпійцям від 6 до 18 Конкурс для дітей на спортивну 
тематику 

Конкурс/ 
Змагання Заклади освіти Місцеві 

Інтернет уроки 
"Олімпійський 
міст" 

від 6 до 18 
Спілкування між закладами овіти 
на олімпійську тематику; обмін 
досвідом тощо 

Активність Заклади освіти Місцеві 
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До регіональних заходів можна віднести 
«Конкурси малюнків/творів на олімпійську темати-
ку», «Олімпійські вікторини» та «Зустрічі з чемпіо-
нами та призерами Олімпійських Ігор». Такі заходи 
зазвичай реалізують регіональні відділення (РВ) 
НОК України та ОАУ у своїх областях. 

Також існують проекти, які реалізуються за 
ініціативи вчителів у закладах освіти або регіона-
льних відділеннях ОАУ. Такі заходи зазвичай не 
мають програмно-нормативного забезпечення та 
загальнодержавної популярності. Ці проекти було 
об’єднано у групу – місцеві. 

Висновки. Враховуючи вищезазначене можна 
зробити висновок, що усі проекти олімпійської осві-
ти, які реалізуються в Україні мають єдину спільну 
мету – поширення олімпійської освіти. Існуючі про-

екти можна розділити на ті, котрі мають програмно-
нормативне забезпечення та ті, які реалізуються з 
власної ініціативи на місцях у закладах освіти вчи-
телями фізичної культури або іншими активістами. 
Систематизація заходів (маппінг) олімпійської осві-
ти допомогла наочно відобразити загальну картину 
існуючих проектів, які проводяться в Україні, та 
згрупувати їх за характерними ознаками. Узагаль-
нення та систематизація проектів олімпійської осві-
ти можуть слугувати підґрунтям для створення 
нової форми олімпійської світи – проекту 
#OlympicLab. 

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані з розробкою, інформаційним наповненням та 
впровадженням інноваційних форм олімпійської 
освіти в Україні.  
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УДК 796.032  
МАППИНГ ПРОЕКТОВ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Передерий В. В. 
Резюме. Развитие олимпийского образования в Украине началось с момента создания Олимпийской 

Академии Украины в 1991 году. Сегодня украинская модель олимпийского образования признана одной 
из лучших в мире. С целью дальнейшего развития олимпийского образования в Украине необходимо 
использовать наработки инновационных подходов и форм олимпийского образования, при их соответст-
вии требованиям времени. Поэтому актуальной задачей является детальный анализ существующих 
форм олимпийского образования, выявление их характерных черт, их сопоставление и сравнение воз-
можностей и эффективности решения поставленных задач. 

Цель - систематизация и сравнительный анализ существующих форм олимпийского образования. 
Материал. В процессе исследования проводилось сравнение характерных черт существующих 

форм олимпийского образования. Для получения результатов исследования были использованы мето-
ды: анализ научно-методической литературы, анализ документальных материалов, метод сравнения, 
маппинг. 

Результаты. С целью систематизации и характеристики основных проектов олимпийского образо-
вания в Украине был создан маппинг проектов, в котором описаны возрастные группы проектов, контент, 
формат проектов, ответственные организации и масштабность мероприятий. 

Выводы. Маппинг олимпийского образования помог отобразить общую картину проектов в Украине, 
сгруппировать их по характерным чертам. Обобщение и систематизация проектов олимпийского образо-
вания стало основой создания новой формы олимпийского образования – проекта #OlympicLab. 

Ключевые слова: маппинг, олимпийское образование, Олимпийская академия Украины. 
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Mapping of the Olympic Education Projects 
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Abstract. The development of the Olympic education in Ukraine began from the creation of the Olympic 

Academy of Ukraine in 1991. Today, the Ukrainian model of the Olympic education is considered one of the 
best models in the world. 
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Further developing of the Olympic education in Ukraine requires using innovative approaches for the imple-
mentation and introduction of the Olympic education. However, it is very important to take into account that the 
forms of the Olympic Education to fit and to compliance with the “time” requirements of the country. Therefore, 
an urgent task is a detailed analysis of the existing Olympic education forms for identifying its characteristics, its 
comparison and comparison of the possibilities for effectiveness of solving the tasks. 

The purpose of the study was to hold a comparative analysis and systematization of the existing forms of 
the Olympic education. 

Material and methods. In the process of research, we compared the characteristic features of the existing 
forms of Olympic education. To obtain the results of the research we used the following methods: analysis of 
scientific and methodological literature, documentary materials analysis, comparison method, and mapping. 

Results and discussion. In order to systematize and characterize the main projects of the Olympic education 
in Ukraine, we created the mapping of existing projects of the Olympic education, which describes the projects 
age groups, content, formats, responsible organizations and its scale (international, national, regional, local). 

For the purpose of comparative analysis of the main projects of the Olympic education in Ukraine, we deter-
mined the following significant characteristics: Age groups of projects (target audiences); Project formats; Or-
ganizations responsible for project implementation; Scope of projects. 

Conclusion. We can divide the existing projects of the Olympic Education in Ukraine into projects with policy 
documents for its regulation and projects implemented by local initiative of physical education teachers or other 
activists in few educational institutions. The mapping of the Olympic education helped to visualize the overall 
picture of the existing projects that are implemented in Ukraine, and to group them by characteristic features. In 
addition, summaries of the existing Olympic Education projects gave rise to the foundation of the new form of 
the Olympic Education, which would be fit, and compiling with the “time” requirements of the country. It is called 
#OlympicLab. 

Keywords: mapping, Olympic education, Olympic Academy of Ukraine. 
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Протягом останніх років різко знизився рівень 
фізичної підготовленості курсантів на етапі первин-
ної підготовки. Досягнення високого рівня фізичної 
підготовленості на початковому етапі навчання є 
фундаментом для розвитку та формування війсь-
ково-прикладних навиків та умінь, необхідних вій-
ськовослужбовцям для подальшої службової ді-
яльності. 

Одним із перспективних напрямків є удоскона-
лення системи фізичного виховання курсантів, а 
також підвищення рівня фізичної підготовки та ру-
хової підготовленості курсантів у період первинної 
підготовки з використання кросфіту. Нами була 
розроблена експериментальна програма на базі 
загальноприйнятої програми із застосуванням еле-
ментів кросфіту. Методологічними засадами розро-
бленої нами програми з фізичного виховання для 
курсантів є розподіл навчального заняття на дві 
частини. Частину навчального заняття (70% від 
загального часу) курсанти виконували основні за-
вдання, а 30% від загального часу заняття застосо-
вували кросфіт для розвитку силових, координацій-
них якостей, витривалості та гнучкості. У зміст тре-
нування з крос фіту були включені вправи з наступ-
них видів спорту: Гімнастика (віджимання на бру-
сах, підтягування, стійка на руках, трійні стрибки на 
скакалці, віджимання на кільцях, підтягування на 
кільцях, зворотні бурпі, піднімання ніг на кільця, 
присідання на одній нозі, подвійні стрибки на скака-
лці, підйом силою на кільцях, віджимання в стійці 
на руках, підйом ніг до перекладини, підйоми по 
драбині, підйом переворотом, повітряне присідан-
ня, піднесення колін до грудей, вихід силою, ходь-
ба на руках, підйом корпуса, застрибування на тум-
бу, підтягування лежачи, віджимання від підлоги, 
підйом по канату, бурпі, кут в упорі, випади, стриб-
ки, статичні вправи) та інші; Аеробіка (плавання, 
їзда на велосипеді, гребля, біг, гонка на лижах, 
лижі): Атлетизм (махи гирею, ривок гирі, тяга ваги, 
ривок гантелі, тяга гирі в нахилі, вправи з медбо-

лом, тяга гирі до підборіддя, жим лежачи, поштовх 
гирі (довгий цикл)); Важка атлетика (швунг, сило-
вий швунг, кластер, жим сидячи, ривок штанги, 
жим стоячи, трастери, присідання зі штангою, при-
сідання оверхед, станова тяга, поштовх штанги, 
взяття штанги на грудь). 

З метою визначення ефективності авторської 
програми щодо удосконалення фізичної підготов-
леності курсантів військових закладів вищої освіти 
засобами кросфіту на початковому етапі навчан-
ня було досліджено протягом 2016-2018 років у 
Національній академії сухопутних військ показники 
основних фізичних якостей (швидкість, силу, ви-
тривалість) у курсантів ЕГ та КГ за результатами 
іспитів з фізичної підготовки у 1-4 семестрах . За 
результатами досліджень виявлено, що включення 
кросфіту у навчальні заняття та СМР відповідно до 
авторської програми, забезпечує курсантам розви-
ток швидкісних, силових якостей та витривалості, 
сприяє підвищенню рівня загальної фізичної підго-
товленості – формуванню базової фізичної підгото-
вки курсантів ЕГ на етапі первинного навчання. 
Важливо відмітити, що наприкінці педагогічного 
експерименту у ЕГ не було незадовільно встигаю-
чих курсантів з фізичної підготовки, а відсоток кур-
сантів оцінених на «задовільно» складає лише 
7,4%. 

Ключові слова: авторська програма, курсант, 
педагогічний експеримент, фізичні якості. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукову роботу виконано відпо-
відно до Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти на 2017–2021 рр. Міністерства оборони України 
в межах теми «Обгрунтування норм та психоемо-
ційного навантаження військовослужбовців під час 
ведення бойових дій», шифр – «ГАРМОНІЯ», № 
державної реєстрації 0118U001599С. 

Актуальність. У наукових працях стверджуєть-
ся, що високі особисті якості, які характеризують 
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морально-психологічний портрет військового фахі-
вця, психофізіологічні якості, що визначають стій-
кість організму до стресів і матеріалізують профе-
сійні знання, навички та вміння у параметри надій-
ності, а також фізичне здоров’я та професійне дов-
голіття найбільш ефективно формуються за допо-
могою систематичних занять фізичною підготовкою 
і спортом [2, 3, 13].  

Ряд авторів [7, 11] відмічають, що діюча в тепе-
рішній час організація фізичного виховання у ви-
щих військових навчальних закладах недостатньо 
ефективна для підвищення рівня фізичної підготов-
леності. Особливе значення в останні роки приді-
ляється загальній фізичній підготовці (ЗФП), яка, 
будучи самостійним розділом курсу фізичного ви-
ховання курсантів, є тією сполучною ланкою, яка 
поєднує фізичну, психологічну, психофізіологічну 
підготовку курсантів у стінах ВУЗу з їх майбутньою 
професійною діяльністю [12].  

Непопулярність фізичних вправ у ЗВО поясню-
ється відсутністю у курсантів навиків, досвіду рухо-
вої активності, нерівноцінними значеннями фізич-
ного виховання у порівнянні з іншими професійни-
ми предметами, відсутністю можливості для вибо-
ру бажаних видів рухової активності (модних видів 
спорту), незадовільною діагностикою психофізич-
ного стану першокурсників, застосуванням тради-
ційних методів ведення занять [1].  

Наукові дослідження низки авторів (Роман-
чук С.В. 2013, Пронтенко К.В. 2009) визначають, 
що одним із напрямків удосконалення фізичної 
підготовленості курсантів ВВНЗ на етапі первинно-
го навчання є формування базової фізичної підго-
товки на основі переважного розвитку сили та ви-
тривалості [8, 10]. Одним із засобів ФП, що сприяє 
вирішенню існуючої проблеми, може служити  
кросфіт, який наділений рядом переваг: простота, 
доступність, змістовність, низький рівень травмати-
зму, нескладність матеріального забезпечення  
[4, 5, 9]. 

Сьогодні курсанти повинні володіти не лише 
великим обсягом професійних знань, умінь і нави-
ків, але і бути здатними швидко реагувати на си-
туацію, що змінюється, знаходити нестандартні 
рішення, проявляти творчі здібності. Це створює 
ситуацію, при якій випускник вищого військового 
навчального закладу повинен, поряд з високим 
рівнем професіоналізму володіти розвиненими 
фізичними якостями, що дозволяють адаптуватися 
до професійного навантаження і сприяючими твор-
чому довголіттю [6].  

Тому, постає актуальне питання впровадження 
сучасних технологій фізичного виховання у навча-
льний процес курсантів, побудовані на основі попу-
лярних видів рухової активності, та які б сприяли 

покращенню рівня здоров’я та професійно важли-
вих фізичних якостей.  

Мета роботи – визначення ефективності ав-
торської програми удосконалення фізичної підгото-
вки курсантів військових закладів вищої освіти за-
собами кросфіту на початковому етапі навчання.  

Методи та організація дослідження. У ході 
дослідження використовувались такі методи : тео-
ретичні – аналіз наукової літератури та докумен-
тальних джерел із проблем загальної та спеціаль-
ної фізичної підготовки військовослужбовців Зброй-
них Сил України; емпіричні та експериментальні - 
тестування для визначення рівня фізичної підгото-
вленності; методи математичної статистики - 
для опрацювання та інтерпретації результатів дос-
лідження.  

Методика оцінки рівня фізичної підготовлено-
сті курсантів 

Тестування проводилося на базі Національної 
академії сухопутних військ 2016-2018 рік з метою 
вивчення й аналізу рівня та динаміки показників 
загальної фізичної підготовленості курсантів. 

Тестування рівня загальної фізичної підготов-
леності курсантів проводилося за вправами НФП, 
що відповідають програмі з фізичної підготовки 
курсантів ВВНЗ, у вигляді семестрових іспитів та 
змагань у години спортивно-масової роботи (СМР) 
у першій половині дня.  

Форма одягу – військова.  
Результати тестування фіксувалися виклада-

чами кафедри фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки та спорту .  

Нижче подаємо методику тестування, що хара-
ктеризує такі рухові якості: швидкість, силу, витри-
валість. 

Швидкісні якості: біг на 100 м виконувався на 
рівному майданчику з асфальтованим покриттям; 
одна спроба (контрольний норматив НФП). Біг по-
чинався з високого старту, результат фіксувався 
ручним секундоміром «RUCANOR» з точністю до 
0,1 секунди. 

Силові якості: підтягування на перекладині ви-
конувалося з вису на прямих руках хватом зверху; 
одна спроба (контрольний норматив НФП). Вправа 
вважалася виконаною за умови перетинання підбо-
ріддям рівня перекладини. Не дозволялося згинати 
ноги, а також починати підтягування з розгойдуван-
ня і хльостких рухів ногами. Результатом підтягу-
вання на перекладині була кількість успішно вико-
наних разів. 

Витривалість: біг на 3000 м виконувався на 
стадіоні довжина доріжок 400 метрів покриттям 
відповідно до Правил військово-спортивних зма-
гань з легкої атлетики. Дистанція бігу дорівнює 
7,5 кіл навколо стадіону, одна спроба (контрольний 
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норматив НФП). Результати фіксувалися ручним 
секундоміром «KENKO, KK-2808» з точністю до 
1 секунди. 

У експерименті брали участь курсанти у кілько-
сті 188 осіб, які були розподілені на дві групи: екс-
периментальна та контрольна груп (ЕГ (n=94) та КГ 
(n=94)). Вік учасників експерименту 18-24 роки.  

Методи математичної статистики застосовува-
лися з метою доведення закономірностей, виявле-
них у процесі дослідження. Використовувався од-
новимірний та двовимірний статистичний аналіз 
[64, 95]. 

Одновимірний статистичний аналіз містив у 
собі обчислення наступних характеристик: 

− середнє арифметичне значення –  
− середнє квадратичне відхилення – σ; 
− стандартна похибка середнього значення – 

т; 
− коефіцієнт варіації – V; 
− вірогідність розходжень одновимірних серед-

ніх і середніх квадратичних значень за кри-
терієм Стьюдента – t. 

Використання двовимірного статистичного ана-
лізу дозволило провести обчислення лінійного кое-
фіцієнту кореляції – r. 

Використані методи математичної статистики 
дозволили всебічно вивчити досліджуване питання 
і провести експериментальну перевірку висунутих 
на захист положень.  

Застосування вищевикладених методів дозво-
лило організувати дослідження і провести перевір-
ку показників курсантів експериментальної та конт-
рольної груп, довести ефективність впровадження 
авторської програми. 

Результати дослідження. Навчальні програ-
ми фізичної підготовки для курсантів ВВНЗ розроб-
лені відповідно до освітньо-кваліфікаційних харак-
теристик та освітньо-професійних програм підгото-
вки фахівців. У ВВНЗ співвідношення часу за вида-
ми навчальних занять від його загального обсягу 
визначається кафедрою. 

З усіма учасниками дослідження підписували 
"Інформовану згоду", в якій коротко наведені дані 
суті дослідження, а також відповідальність учасни-
ків протягом всього дослідження.  

Фізична підготовка організовується та прово-
диться у формі навчальних занять, ранкової фізич-
ної зарядки, спортивної роботи і має оздоровчу, 
виховну і військово-прикладну спрямованість. 

Експериментальна програма розроблена на 
базі загальноприйнятної програми із застосуван-
ням елементів кросфіту. KrossFit – тренувальна 
методика і змагальний вид спорту на основі компо-
нування в рамках одного сеансу інтенсивних сило-
вих і функціональних вправ. Заняття з кросфіту 

включають в себе елементи з інтервальних трену-
вань високої інтенсивності, важкої атлетики, легкої 
атлетики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового та 
інших видів спорту і т.д. [1]. Ця система дає можли-
вість широкого застосування фізичних наванта-
жень, що підвищують зацікавленість та ефектив-
ність тренувального процесу. Методика тренувань, 
на відміну від інших видів фітнесу, здатна гармо-
нійно впливати на всі види фізичних якостей.  

Структура експериментальної авторської про-
грами містить мету, завдання програми, засоби, 
етапи та їх завдання, форми проведення трену-
вань. У програмі пропонуються варіанти розвитку 
фізичних якостей (силових, координаційних, швид-
кісних), що може самостійно добирати викладач, на 
основі конкретних завдань навчального заняття. 
Перевагою розробленої програми є рекомендації 
щодо переліку вправ для розвитку відповідної фізи-
чної якості, переліку вправ, які можна застосовува-
ти під час навчальних занять фізичного виховання. 

Отже, розроблена експериментальна програма 
педагогічного експерименту, полягає у застосуван-
ні кросфіту у навчальному процесі курсантів. Мето-
дологічними засадами розробленої нами програми 
з фізичного виховання для курсантів є розподіл 
навчального заняття на дві частини. Частину на-
вчального заняття (70% від загального часу) курса-
нти виконували основні завдання, а 30% від зага-
льного часу заняття застосовували кросфіт для 
розвитку силових, координаційних якостей, витри-
валості та гнучкості. 

В рамках програми розроблено чотири групи 
вправ. При виконанні вправ першої групи викорис-
товується переважно власна вага. У другій групі 
проводиться аеробіка. На тренуваннях такі вправи 
можуть застосовуватися як у вигляді анаеробного 
характеру (100-800 метрів) так і аеробного (1500 
метрів і більше), як самостійно, так і в складі ком-
плексу вправ. У третю і четверту групи вправ вхо-
дять вправи з арсеналу важкої атлетики та атлети-
зму (табл. 1). 

Перед початком експерименту нами було про-
ведено попереднє дослідження, за яким визначено 
вихідні показники курсантів ЕГ та КГ за рівнем фі-
зичної та спортивної підготовленості, фізичного 
розвитку, функціонального та фізичного стану, фі-
зичного здоров’я, а також визначено показники 
розвитку психофізіологічних якостей та успішності 
навчання.  

Фізична підготовка з курсантами обох груп про-
водилася відповідно до ТНФП: ранкова фізична 
зарядка, заняття згідно розкладу, спортивно-
масова робота. Загальна кількість годин, відведе-
них на фізичну підготовку на тиждень, у курсантів 
обох груп була однаковою (12 год.). 

;X
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З метою визначення ефективності авторської 
програми щодо удосконалення фізичної підготов-
леності курсантів нами було досліджено показники 
основних фізичних якостей (швидкість, силу, ви-
тривалість) у курсантів ЕГ та КГ за результатами 
іспитів з фізичної підготовки у 1-4 семестрах на-
вчання у ВВНЗ. 

Динаміку розвитку швидкісних якостей курсан-
тів ЕГ та КГ ми оцінювали за результатами вико-
нання вправи – біг на 100 метрів (табл. 2). 

За початкові дані були прийняті результати, 
показані курсантами КГ та ЕГ під час вступу у 
ВВНЗ (табл. 2). 

Протягом педагогічного експерименту динаміка 
результатів курсантів ЕГ та КГ з бігу на 100 метрів 
має прогресивний характер, при цьому у 1-3 семе-
страх навчання показники між собою не мають дос-
товірної різниці (р>0,05). У 4 семестрі показники 
курсантів ЕГ достовірно кращі ніж у КГ на 0,16 с 
(р<0,05). 

Динаміка результатів з бігу на 100м курсантів 
ЕГ та КГ дозволяє стверджувати, що у кінці експе-
рименту показники достовірно покращились віднос-
но вихідних даних на 0,77с у курсантів ЕГ (р<0,001) 
та на 0,49 с у курсантів КГ (р<0,001). При цьому, 
рівень розвитку швидкісних якостей курсантів ЕГ у 

Таблиця 1 – Авторська програма фізичної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти засобами 
кросфіту на початковому етапі навчання 

Мета Підготовити курсантів до неочікуваних різносторонніх навантажень та перевантажень, з якими 
приходиться стикатися у процесі навчально-бойової діяльності. 

Завдання 

Прискорити адаптацію курсантів до умов професійної діяльності. 
Підвищити функціональний стан курсантів. 

Сформувати необхідний фізичний розвиток для виконання завдань навчально-бойової діяльності 
підготовчого періоду навчання. 

Досягнути необхідний рівень загальної фізичної підготовленості курсантів для формування прик-
ладної фізичної підготовленості. 

Засоби 

Гімнастика (віджимання на брусах, підтягування, стійка на руках, трійні стрибки на скакалці, ві-
джимання на кільцях, підтягування на кільцях, зворотні бурпі, піднімання ніг на кільця, присідання 
на одній нозі, подвійні стрибки на скакалці, підйом силою на кільцях, віджимання в стійці на руках, 
підйом ніг до перекладини, підйоми по драбині, підйом переворотом, повітряне присідання, підне-
сення колін до грудей, вихід силою, ходьба на руках, підйом корпуса, застрибування на тумбу, 
підтягування лежачи, віджимання від підлоги, підйом по канату, бурпі, кут в упорі, випади, стриб-
ки, статичні вправи) та інші. 
Аеробіка (плавання, їзда на велосипеді, гребля, біг, гонка на лижах, лижі) 
Атлетизм (махи гирею, ривок гирі, тяга ваги, ривок гантелі, тяга гирі в нахилі, вправи з медболом, 
тяга гирі до підборіддя, жим лежачи, поштовх гирі (довгий цикл)) 

Важка атлетика (швунг, силовий швунг, кластер, жим сидячи, ривок штанги, жим стоячи, трасте-
ри, присідання зі штангою, присідання оверхед, станова тяга, поштовх штанги, взяття штанги на 
грудь) 

Час 
Навчальні заняття - 2 рази по 90 хвилин. 

Спортивно-масова робота - 2 рази по 50 хвилин. 

Етапи  
програми 

Етап початкової підготовки 

1. Перевірити вихідний рівень фізичної підготовленості курсантів. 

2. Ознайомити з вправами кросфіту. 

3. Опробувати методику тренування. 

4. Адаптувати організм до навантаження. 

Етап індивідуальної підготовки 

1. Виконання високо інтенсивного комплексу (WOD) з власною вагою тіла. 

2. Виконання вправ з використанням багато повторних вправ з обтяженням власної ваги. 

Етап колективної підготовки 

1. Виконання тренування у складі екіпажу, розрахунку. 

2. Виконання тренування у складі відділення. 

3. Виконання тренування у складі взводу. 

Методи  
організації Фронтальний, поточний, груповий, індивідуальний, змагальний. 

Результат Загальна фізична підготовка, функціональна готовність. 
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4 семестрі (14,11с) згідно з наказом Мініс-
тра оборони України № 35 оцінюється на 
оцінку «відмінно», а у курсантів КГ – на 
оцінку «добре». 

За результатами дослідження визна-
чено, що введення кросфіту у навчальні 
заняття та СМР позитивно впливає на 
розвиток швидкісних якостей курсантів на 
етапі первинного навчання у ВВНЗ. 

Динаміку силових якостей курсантів 
КГ та ЕГ ми досліджували за допомогою 
вправи НФП – підтягування на переклади-
ні. Результати, показані курсантами на 
вступних екзаменах, не мали достовірної 
різниці (р>0,05) (табл. 2). 

Після 1 семестру навчання результа-
ти курсантів ЕГ та КГ покращилися, однак 
між собою достовірно не відрізняються 
(р>0,05). 

Вплив занять з кросфітом відповідно 
до авторської програми на розвиток сило-
вих якостей курсантів більш яскраво від-
значається, починаючи з 2 семестру на-
вчання – показники курсантів ЕГ у підтягу-
ванні на перекладині достовірно вищі ніж 
у курсантів КГ на 1,15 разів, у 2 семестрі 
(р<0,05), на 1,43 разів, у 3 семестрі 
(р<0,01) та на 2,21 разів, у 4 семестрі на-
вчання (р<0,001).  

Впровадження авторської програми у навчаль-
ні заняття та години СМР призвело до більш ефек-
тивного розвитку силових якостей у курсантів ЕГ на 
етапі первинного навчання. Так, результати у під-
тягуванні на перекладині впродовж експерименту у 
курсантів ЕГ зросли на 4,47 рази (р<0,001) та оці-
нюються на оцінку «відмінно». 

У курсантів КГ, які займались за чинною систе-
мою ФП у ВВНЗ, результати у підтягуванні на пе-
рекладині зросли на 2,1 рази (р<0,01) та у 4 семес-
трі відповідають оцінці «добре».  

Важливо відзначити, що значення коефіцієнту 
варіації (V) у ЕГ до початку експерименту складало 
20,1%, а наприкінці – 13,7%. Це свідчить про те, 
що середнє значення у підтягуванні на перекладині 
збільшилось не за рахунок покращення результа-
тів окремими курсантами, а завдяки збільшенню 
результатів слабших курсантів ЕГ, що підкреслює 
ефективність авторської програми, щодо розвитку 
силових якостей курсантів на етапі первинного на-
вчання. 

Динаміка розвитку витривалості курсантів ви-
значалась за результатами бігу на 3км. Результати 
курсантів ЕГ та КГ з бігу на 3км, показані курсанта-
ми КГ та ЕГ під час вступу у ВВНЗ (табл. 1), досто-
вірно не відрізняються (р>0,05) (табл. 2). 

Динаміка показників розвитку витривалості у 
ЕГ та КГ має позитивний характер, але приріст 
результатів у ЕГ переважає КГ починаючи з 3 се-
местру (р<0,05). Так, якщо у 1 та 2 семестрах на-
вчання результати з бігу на 3км курсантів обох груп 
достовірно не відрізнялись (р>0,05), то у 3 семестрі 
середній результат курсантів ЕГ достовірно кра-
щий ніж у курсантів КГ на 11,7 с (р<0,05), а у 4 се-
местрі навчання – на 15,3 с (р<0,01). 

У курсантів ЕГ та КГ спостерігається безперер-
вний ріст результатів з бігу на 3км впродовж педа-
гогічного експерименту (р<0,001). Введення занять 
з кросфіту у навчальні заняття та години СМР 
сприяло покращенню результатів курсантів ЕГ з 
бігу на 3км – у 4 семестрі вони достовірно вище ніж 
чим при вступі на 1 хв. 10 с (р<0,001). У курсантів 
КГ різниця між вихідними даним та показниками 4 
семестру складає 52,5 с (р<0,001). 

Наприкінці педагогічного експерименту резуль-
тати з бігу на 3км у курсантів ЕГ (12 хв. 10 с) відпо-
відно до НФП оцінюються на оцінку «відмінно», а у 
курсантів КГ (12 хв. 26 с) – на оцінку «добре». 

Обговорення результатів. Як вказують сучас-
ні дослідження [3, 4, 8, 10], останнім часом спосте-
рігається тенденція щодо погіршення фізичної під-
готовленості курсантів військових закладів вищої 
освіти на початковому етапі навчання. Зазначені 

Таблиця 2 - Динаміка розвитку фізичної підготовленості курсан-
тів ЕГ та КГ за період експерименту 

Се-
местр 
навчан-

ня 

ЕГ (n=94) КГ (n=94) Достовірність 
різниці 

 X σ ±m 
 X σ ±m t Р 

Швидкісні якості (біг на 100 м, у с) 

В.д. 14,88 0,35 0,06 14,76 0,38 0,06 0,92 >0,05 

1 14,66 0,43 0,07 14,64 0,40 0,07 0,31 >0,05 

2 14,47 0,40 0,07 14,57 0,44 0,07 0,83 >0,05 

3 14,25 0,39 0,06 14,36 0,37 0,06 1,33 >0,05 

4 14,11 0,34 0,05 14,27 0,44 0,05 2,14 <0,05 

Силові якості (підтягування на перекладині, у разах) 

В.д. 10,88 2,16 0,33 11,04 3,17 0,51 0,25 >0,05 

1 12,08 2,18 0,35 11,74 2,67 0,44 0,58 >0,05 

2 13,39 2,10 0,34 12,24 2,47 0,39 2,21 <0,05 

3 14,27 2,22 0,36 12,74 2,65 0,41 2,78 <0,01 

4 15,35 2,25 0,35 13,14 2,47 0,40 4,19 <0,001 

Витривалість (біг на 3 км, у с) 

В.д. 801,4 36,43 5,84 798,2 28,20 4,52 0,44 >0,05 

1 767,5 30,27 4,85 777,0 24,94 3,98 1,52 >0,05 

2 753,6 26,63 4,27 761,6 24,45 3,92 1,41 >0,05 

3 738,8 24,17 3,88 750,5 25,14 4,03 2,05 <0,05 

4 730,4 21,63 3,47 745,7 21,45 3,44 3,15 <0,01 
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дослідники вказують на основні причини погіршення 
фізичної підготовленості курсантів, а саме: досвіду 
рухової активності, нерівноцінними значеннями 
фізичного виховання у порівнянні з іншими профе-
сійними предметами, відсутністю можливості для 
вибору бажаних видів рухової активності (модних 
видів спорту), незадовільною діагностикою психо-
фізичного стану першокурсників, застосуванням 
традиційних методів ведення занять. Вказані вище 
нами результати дослідження (авторська програма 
фізичної підготовки курсантів військових закладів 
вищої освіти засобами кросфіту на початковому 
етапі навчання та результати визначення ефектив-
ності авторської програми щодо удосконалення 
фізичної підготовленості курсантів) підтверджують 
позитивні зміни при впроваджені у навчання новіт-
ніх технологій (кросфіту) [9].  

Пронтенко К.В. розробив авторську програму 
удосконалення фізичної підготовленості курсантів 
операторських спеціальностей засобами гирьового 
спорту на етапі первинного навчання і впровадив у 
навчальний процес курсантів технічного профілю 
військових закладів вищої освіти. Особливістю ав-
торської програми розробленої Пронтенком К.В. 
було те що заняття (спортивно-масова робота) 
проводилось повністю як тренування з гирьового 
спорту [8]. Нами розроблена програма передбачає 
частину навчального заняття (70% від загального 
часу) курсанти виконували основні завдання, а 
30% від загального часу заняття застосовували 

кросфіт для розвитку силових, координаційних яко-
стей, витривалості та гнучкості. Тому, на нашу дум-
ку, заняття з використанням кросфіту є більш мо-
дерновими (передбачають використання більш 
сучасних методик тренувань та ширшого спектру 
засобів (вправ) з гімнастики, аеробіки, важкої атле-
тики, атлетизму). 

Наші результати підтверджують необхідність 
критичного аналізу існуючих програм фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки у війсь-
кових закладів вищої освіти. Про такі підходи за-
значається і у інших дослідженнях [9-13].  

Висновки  
1. За результатами досліджень виявлено, що 

включення кросфіту в навчально-тренувальні 
заняття та у години проведення СМР відповідно 
до авторської програми, забезпечує курсантам 
розвиток швидкісних, силових якостей та витри-
валості, сприяє підвищенню рівня загальної фі-
зичної підготовленості – формуванню базової 
фізичної підготовки курсантів ЕГ на етапі пер-
винного навчання.  

2. Наприкінці педагогічного експерименту у ЕГ не 
було незадовільно встигаючих курсантів з фізич-
ної підготовки, а відсоток курсантів оцінених на 
задовільно складає лише 7,4%.  
Перспективами результатів дослідження 

стане впровадження даної програми в практику; 
розробка методичних вказівок з проведення навча-
льних занять з використанням засобів кросфіту 
для військовослужбовців різних категорій. 
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УДК 796.011.3  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОССФИТА В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Пилипчак И, Лойко О., Андрейчук В., Дзяма В., Климович В. 
Резюме. На протяжении последних лет резко снизился уровень физической подготовленности кур-

сантов на этапе первичной подготовки. Достижение высокого уровня физической подготовленности на 
начальном этапе обучения является фундаментом для развития и формирования военно-прикладных 
навыков и умений, необходимых военнослужащим для дальнейшей служебной деятельности. 

Одним из перспективных направлений является совершенствование системы физического воспита-
ния курсантов, а также повышение уровня физической подготовки и двигательной подготовленности кур-
сантов в период первичной подготовки по использованию кроссфита. Нами была разработана экспери-
ментальная программа на базе общепринятой программы с применением элементов кроссфита. Методо-
логическими принципами разработанной нами программы по физическому воспитанию для курсантов 
является распределение учебного занятия на две части. Часть учебного занятия (70% от общего време-
ни) курсанты выполняли основные задачи, а 30% от общего времени занятия применяли кроссфит для 
развития силовых, координационных качеств, выносливости и гибкости. В содержание тренировки с 
кросс фиту были включены упражнения по следующим видам спорта: Гимнастика (отжимания на брусь-
ях, подтягивания, стойка на руках, тройни прыжки на скакалке, отжимания на кольцах, подтягивание на 
кольцах, обратные бурпи, поднимание ног на кольца, приседания на одной ноге, двойные прыжки на ска-
калке, подъем силой на кольцах, отжимания в стойке на руках, подъем ног к перекладине, подъемы по 
лестнице, подъем переворотом, воздушное приседания, подъем коленей к груди, выход силой, ходьба 
на руках, подъем корпуса, запрыгивание а тумбу, подтягивание лежа, отжимания от пола, подъем по ка-
нату, бурпи, угол в упоре, выпады, прыжки, статические упражнения) и другие; Аэробика (плавание, езда 
на велосипеде, гребля, бег, гонка на лыжах, лыжи): Атлетизм (махи гирей, рывок гири, тяга веса, рывок 
гантели, тяга гири в наклоне, упражнения с Медбол, тяга гири к подбородку, жим лежа, толчок гири 
(длинный цикл)) Тяжелая атлетика (швунг, силовой швунг, кластер, жим сидя, рывок штанги, жим стоя, 
трастеры, приседания со штангой, приседания оверхед, становая тяга, толчок штанги, взятие штанги на 
грудь).  

С целью определения эффективности авторской программы по совершенствованию физической 
подготовленности курсантов военных высших учебных заведений средствами кроссфита на начальном 
этапе обучения были исследованы в течение 2016-2018 годов в Национальной академии сухопутных 
войск показатели основных физических качеств (скорость, силу, выносливость) у курсантов ЭГ и КГ по 
результатам экзаменов по физической подготовке в 1-4 семестрах. По результатам исследований выяв-
лено, что включение кроссфита в учебные занятия и СМР в соответствии с авторской программы, обес-
печивает курсантам развитие скоростных, силовых качеств и выносливости, способствует повышению 
уровня общей физической подготовленности - формированию базовой физической подготовки курсантов 
ЭГ на этапе первичного обучения. Важно отметить, что в конце педагогического эксперимента в ЭГ не 
было неудовлетворительно успевающих курсантов по физической подготовке, а процент курсантов оце-
ненных на «удовлетворительно» составляет лишь 7,4%. 

Ключевые слова: авторская программа, курсант, педагогический эксперимент, физические качест-
ва. 
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UDC 796.011.3 
Efficiency of Using Crossfit in the System of Physical Training 
of Cadets of Higher Military Educational Institutions at the Stage of Primary Training 
Pylypchak I., Loyko O., Andreychuk V., Dziama V., Klimovich V. 
Abstract. During the last years, the level of physical preparedness of cadets at the stage of primary training 

has sharply decreased. The achievement of the high level of physical fitness at the initial stage of training is the 
basis for the development and formation of military-applied skills and abilities that are necessary for servicemen 
in further service activities. 

One of the promising directions is to improve the system of physical education of cadets, as well as to in-
crease the level of cadets' physical training and preparedness during the period of primary training is to use 
crossfit. 

Material and methods. In order to determine the effectiveness of the author's program and to improve the 
physical preparedness by means of the crossfit at the primary education stage at the Secondary School of Ca-
dets, we included crossfit into the educational process at the National Academy of Ground Forces during 2016-
2018. We analyzed the results of exams in physical training in 1-4 semesters to establish the indicators of the 
basic physical qualities (speed, strength, endurance) in the cadets of the main and control groups.  

Results and discussion. We developed an experimental program based on a commonly used crossfit ele-
ments application. The methodological principles of our program of physical education for cadets include divi-
sion of the training session into two parts. The students performed the main tasks during the 1st part of the train-
ing session (70% of the total time). Other 30% of the total time of the training session was used for the develop-
ment of strength, coordination, endurance and flexibility. The maintenance of crossfit exercises included exer-
cises on the following sports: Gymnastics (squeezing on the bars, tightening, hand racking, triple jumping on the 
rope, squeezing on the rings, pulling on the rings, reverse bursts, raising the legs on the rings, squatting one 
foot, double jumping, rope lift, squeezing in a rack in the hands, lifting the legs to the crossbar, climbing the lad-
der, lifting the coup, squeezing, raising the knees to the chest, power output, walking on the hands, lifting the 
body, jumping and the cabinet, pull lying, spinning floor, climbing rope, burpi, angle stops, lunges, jumps, static 
exercise) and others; Aerobics (swimming, cycling, rowing, running, skiing, skiing): Athleticism (weights of 
weight, jerk weights, craving weight, jerk of dumbbells, traction weights in inclination, exercises with medbol, 
traction weights to the chin, bench press, shock weights (long cycle)); Heavy athletics (shvung, power shvung, 
cluster, sitting silent, jerk of a rod, standing tuning, treadmills, squatting with a barbell, squatting overhead, thrust 
stalk, pushing a rod, taking a rod on the chest). 

Conclusion. The obtained results that the inclusion of the crossfit in the training sessions and the CMP in 
accordance with the author's program, provides the students with the development of high-speed, strength 
qualities and endurance, contributes to the increase of the level of general physical preparedness, which leads 
to the formation of basic physical training of students of the main group at the stage of primary education. It is 
important to note that at the end of the pedagogical experiment in the main group, there were no unsuccessful 
cadets of physical training, and the percentage of students rated "satisfactorily" was only 7.4%. 

Keywords: author's program, cadet, pedagogical experiment, physical qualities. 
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Спорт є сферою людської діяльності, для якої 
характерні підвищений травматизм, передпатоло-
гічні та патологічні стани, різноманітні професійні 
захворювання, що містять загрозу для здоров'я 
спортсменів, зменшення ефективності їх тренува-
льної та змагальної діяльності. Кількість спортив-
них травм постійно збільшується і в даний час на-
була масштабних розмірів. У різних країнах світу 
(США, Австралія) кількість травм в спорті колива-
ється в межах 10-17% всіх пошкоджень. Профілак-
тика травматизму повинна передбачати діяльність 
в декількох напрямках: організаційному, медико-
біологічному, матеріально-технічному, спортивно-
педагогічному. психологічному, У кожному з них 
приховані як фактори ризику, так і великі можливо-
сті профілактики спортивного травматизму, швид-
кого та ефективного лікування спортивних травм, 
реабілітації після них, підвищення ефективності 
спортивної підготовки. 

Ключові слова: легка атлетика, регбі, футбол, 
бейсбол, спортсмени, травматизм, спорт. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Теоретико-методичні засади профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної ре-
абілітації в умовах медичних ВНЗ», № державної 
реєстрації 0116U005660. 

Актуальність. Фізично активний спосіб життя є 
важливим для всіх вікових груп населення. Відпові-
дно до інформації центрів контролю захворювань 
США – Centers for Disease Control (CDC) участь у 
організованих видах спорту зростає в усьому світу.  

Так, в США близько 30 мільйонів дітей та підлі-
тків беруть участь у молодіжному спорті. В країнах 
Європи також набирає розвитку тенденція до здо-
рового способу життя, фізичної активності та спор-
ту зокрема [11]. 

Заняття спортом розв’язує три основні завдан-
ня: 1) служить «механізмом», через який виходить 
негативна енергія, напруженість і ворожість, що 
накопичується у повсякденному та суспільному 
житті; 2) спортсмени служать зразком для вихован-

ня підростаючого покоління; 3) спорт – це духовний 
інститут, який використовує обряди і ритуали для 
підтримування суспільної поведінки [7]. 

Байда Л. Ю., Moses B. та ін. (2012) зосереджу-
ють увагу на значущості спортивних досягнень для 
суспільного життя. Проте, заняття спортом також 
несе ризик виникнення травм, що в деяких випад-
ках може привести до інвалідності [2, 13]. 

Мета дослідження – охарактеризувати етіоло-
гію виникнення спортивних травм та перспективи 
застосування оптимізації та організації тренуваль-
ного процесу. 

Матеріали і методи дослідження – аналіз й 
узагальнення відомостей зарубіжної та вітчизняної 
науково-методичної літератури, ресурсів мережі 
інтернет щодо травматизації спортсменів в різних 
країнах світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Травматизм часто є неминучою частиною спортив-
ного процесу. Хоча з більшістю травм спортсмени 
продовжують приймати участь у різних заходах 
повсякденного життя, але інколи травмування за-
вдає суттєвих фізичних і психічних труднощів [7, 
15]. Для деяких осіб психологічна відповідь на тра-
вми може спричинити або розкрити серйозні про-
блеми психічного здоров’я, такі як депресія, триво-
га, неправильне харчування, вживання або злов-
живання психоактивними речовинами  

Кількість травм у осіб, які займаються фізич-
ною культурою і спортом коливається за даними 
різних авторів (Т. Інагамджанов, 2011; 
О. Ніканорова, 2011) від 43 до 47 осіб на 10 000 
чоловік. У спортивному травматизмі відзначається 
переважно ураження суглобів – 38%, забиття м’я-
ких тканин – 31%, переломи – 9%, вивихи – 4%. У 
зимовий період травм більше (до 51%), ніж у літній 
період (21,8%), а в міжсезоння (у закритих примі-
щеннях) – 27,5% [1, 4, 10]. 

Спортсмени високого класу через професійні 
захворювання та травми змушені пропускати від 7 
до 45% тренувальних занять та від 5 до 35% зма-
гальних стартів. Внаслідок цього кількість травмо-
ваних, яким необхідне стаціонарне лікування ста-
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новить близько 10%, а оперативного втручання 
потребують 5–10% спортсменів [2, 8]. 

Найвищий рівень травмування спостерігається 
серед спортсменів віком від 15 до 25 років. Трав-
матизм викликає тривалу відсутність у роботі та 
спорті, а також різко збільшує ризик довготривалої 
симптоматики, пов’язаної з аномальними змінами у 
суглобово-зв’язковому апараті, що в свою чергу 
призводить до раннього розвитку дегенеративно-
дистрофічних процесів. Попередження спортивно-
го травматизму засновано на принципах профілак-
тики ушкоджень з урахуванням особливостей окре-
мих видів спорту [3, 6].  

Вивчаючи етіологію спортивних травм, фахівці 
прийшли до одностайної думки, згідно з якою вели-
ка частина травм є наслідком помилок у побудові 
процесу підготовки. Наприклад, 60% бігових травм 
і близько половини стресових переломів у бігунів 
пов'язані з помилками в тренувальному процесі, які 
спричиняли надмірне локальне м'язове стомлення, 
зниження здатності м'язів до погашення ударної 
сили а, отже, збільшення навантаження на кістку. 
Конкретними помилками, що призвели до стресо-
вих переломів, були: надмірно інтенсивний початок 
тренувального заняття без ефективної розминки – 
27% переломів, надмірне сумарне навантаження 
окремого тренувального заняття – 10%, різке збіль-
шення довжини відрізків, що пробігалися з високою 
інтенсивністю – 8%, використання значних обсягів 
бігу по пересіченій місцевості без планомірної під-
готовки – 6% [4, 5]. 

При заняттях бігом на короткі дистанції 
найрозповсюдженіші травми виникають в ділянці 
задньої поверхні стегна, ахіллового сухожилля, 
гомілковостопного і колінного суглобів та проявля-
ються забиттям м’яких тканин; переломами кісток, 
розтягненнями, розривами і надривами зв’язок, 
відривом передньої ості клубової кістки [5]. 

До числа основних заходів попередження трав-
матизму при заняттях бігом на короткі дистанції 
відноситься повноцінна розминка, попередження 
різкого гальмування при зупинках, покращення 
якості бігових доріжок, попередження загального 
перегрівання та переохолодження під час трену-
вань та змагань. 

Під час занять бігом з бар’єрами часто спо-
стерігають забій гомілки і стопи при ударах об ба-
р’єр; забій ділянки колінного суглоба; розтягнення 
зв’язок гомілковостопного суглоба; переломи нако-
лінника і п’яткової кістки через неправильне призе-
млення після переходу через бар’єр і приземлення. 

До основних заходів попередження травм є 
правильне розучування техніки бар’єрного бігу:  
1) опанування технік спеціальних вправ для бар’є-
риста (старти, стрибки у висоту та довжину); 

2) вдосконалення техніки зміни домінанти ЗЦМ тіла 
в просторі під час стрибка. Під час заняття даним 
видом спорту необхідно проводити своєчасну про-
філактику травматизму та пошкоджень. 

Травматизм під час занять бігом на середні і 
довгі дистанції. зустрічаються рідко, але травми 
можуть виникнути при падіннях; захворюваннях 
сухожиль, м’язів нижніх кінцівок – паратендініт. 

Паратендініт виникає при тренуваннях на твер-
дій доріжці та при перетренованості; при розтяг-
ненні зв’язок колінного і гомілковостопних суглобів. 

Профілактика травматизму під час даних за-
нять полягає в дотриманні систематичності, ком-
плексності та раціональності тренувань, відповід-
ній розминці перед заняттями і змаганнями. 

Під час демонстрації та навчання стрибків у 
довжину і висоту, з жердиною та потрійного 
стрибка можуть виникнути: розтягнення зв’язок 
гомілковостопного суглоба; пошкодження зв’язок і 
менісків колінного суглоба; забій п’яткової кістки; 
переломи кісток передпліччя, які виникають при 
падінні на витягнуту руку. 

При стрибках у висоту супутня травматизація 
проявляється у вигляді забиття, подряпини і рани 
нижніх кінцівок, які виникають при ударах об план-
ку, а також під час травмування шипами взуття. 

Пошкодження м’язів плеча, передпліччя, розтя-
гнення зв’язок ліктьового суглоба; вивихи плечово-
го суглоба; переломи плечової кістки можуть вини-
кати під час навчання техніки штовхання ядра 
та метання спису. Профілактикою травматизму 
є проведення перед заняттям спеціальних вправ з 
метою розігрівання м’язів кінцівок і підготовки до 
кидка зв’язкового апарату ліктьового і плечового 
суглобів.  

З метою попередження травматизму в легкій 
атлетиці та інших видах спорту ми можемо враху-
вати досвід зарубіжних фахівців, які за допомогою 
статистичного контролю травмувань у спортсменів 
відзначають помилки та проводять реорганізацію 
навчально-тренувального процесу. 

В США існує статистична база даних «Націо-
нальна система електронного спостереження за 
травмами» (NEISS), якою керує комісія з безпеки 
споживачів США. Кількість відвідувань лікарень 
швидкої допомоги відстежується за кількома крите-
ріями, включаючи певний вид спорту, вік, тип трав-
ми, пошкодження та тяжкість травми. Світові стати-
стичні дані важко знайти, хоча окремі країни, такі 
як, Австралія та США, мають певний механізм їх 
відстеження, а міжнародні спортивні асоціації пуб-
лікують окремі дані про травматизм в різних видах 
спорту [14]. 

Виходячи з даних статистики звернень до ліка-
рень спортсменами США, ми можемо отримати 
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дані травматизації в різних видах спорту, таких як: 
футбол, плавання, регбі, бейсбол, софтбол, вело-
сипедний спорт [9]. 

За даними Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), більшість травм зазнають гоміл-
ковостопний та колінний суглоби. Розтягнення зв’я-
зок – це найпоширеніша травма у футболі по всьо-
му світу. У лікарнях швидкої допомоги в США за 
2010 рік було зареєстровано 239 943 звернень 
спортсменів, з яких 48 806 випадків з переломами, 
79 384 – з розривами та розтягненнями зв’язок і 
сухожиль, а 5 401 випадків травматичних вивихів 
[11]. 

Плавці найбільш схильні до травмування пле-
ча, шиї, спини і колін. Найчастішим ушкодженням у 
професійних плавців є травма плеча, яка усклад-
нюється запаленням суглобової сумки та навколи-
шніх тканин. Відзначається тісний взаємозв'язок 
між травмами плечей і використанням спеціальних 
лопаток для силової підготовки у воді. 

Регбі включає велику кількість бігу, тому над-
звичайно важко піддаються реабілітації травми, 
такі як тендиніт у коліні або гомілковостопному суг-
лобі, бурсит, розтягування гомілковостопного суг-
лоба та м’язові штами. Регбі також є спортом зітк-
нень, які можуть привести до більш серйозних 
травм, таких як переломи кісток, вивихи пальців, 
передпліччя, ключиці та плеча; розтягнуті або ро-
зірвані зв’язки і сухожилля, пошкодження медіаль-
ного меніска і розриви передньої хрестоподібної 
зв’язки, травми шиї. Дослідження показують, що у 
дітей, які займаються спортом, віком від 10 до 18 
років 35% травм – переломи, а 24% – у ключиці 
[6, 11].  

Експерти вважають, що недавнє збільшення 
кількості травм серед професійних баскетболістів 
пов’язане з надмірними навантаженнями виклика-
ним цілорічним тренуванням. Опитування амери-
канських спортсменів показало, що 42% від усіх 
травм було ушкодження гомілковостопного сугло-
ба, з яких 60% відбулися на тренуваннях, а інші – 
59% травм під час гри [9, 12]. 

Бейсбол і софтбол – популярні види спорту в 
США, країнах Карибського басейну та інших краї-
нах світу. Австралійське дослідження показало, що 
майже дві третини травм в бейсболі були плеча 
або ліктя, внаслідок екстремальних швидкостей 
кидання. Також як у бейсболі, так і в софтболі ма-
ють місце травми нижніх кінцівок та хребта, внаслі-
док ковзаючої та згинальної діяльності.  

Враховуючи велику кількість спортсменів вело-
сипедистів і той факт, що вони часто їздять на про-
їжджій частині, не дивно, що щороку трапляються 
фатальні катастрофи. Найбільш серйозні пов’язані 
з травмою голови, ключиці, а також поєднані трав-

ми, внаслідок високої швидкості велосипедиста і 
транспорту. 

Фактори ризику традиційно поділяються на дві 
основні категорії: внутрішні – пов’язані з спортсме-
ном, та зовнішні – довкілля. Важливо те, що факто-
ри ризику можна розділити на модифіковані та ті, 
що не модифікуються. Незважаючи на те, що фак-
тори ризику, такі як стать та вік, можуть бути важ-
ливими, як мінімум важливо вивчати чинники, які 
потенційно могли б бути змінені через фізичну під-
готовку або поведінкові підходи, такі як сила, ба-
ланс або гнучкість.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз травматизації під час проведення навчаль-
но-тренувального процесу дозволив виокремити 
групу показників: 1) неправильна організація на-
вчально- тренувальних занять; 2) недостатній рі-
вень теоретичної та практичної підготовки тренера 
(кваліфікація тренера); 3) неправильно складений 
графік змагань (щільність змагань без обліку часу 
переїзду, зміни часових та кліматичних поясів та 
ін.); 4) недотримання правил змагань і низька 
якість суддівства; 5) невідповідні санітарно-
гігієнічні умови проведення навчально-тренуваль-
них занять; 6) незадовільні метеоумови; 7) відсут-
ність відповідного матеріально-технічного забезпе-
чення. 

Проте, узагальнення внутрішніх та зовнішніх 
факторів ризику виникнення спортивних травм не-
достатньо. Для більш детального розуміння при-
чин виникнення травматизму спортсменів необхід-
но визначити механізми, за якими вони відбува-
ються. Отже, спортивні травми є наслідком склад-
ної взаємодії кількох факторів ризику та подій, з 
яких була виявлена лише частка. 

Тому вивчення етіології спортивних травм пот-
ребує комплексного підходу, який враховує багато-
факторний характер спортивних травм, і, крім того, 
враховує послідовність подій, що врешті-решт при-
зводять до пошкодження. Навіть незначна травма 
чи пошкодження повинна аналізуватися лікарем, 
тренером чи спортсменом для подальшої профіла-
ктики травматизації. 

Висновки 
1. Попередження спортивних травм не є суто лі-

карською проблемою. Воно стосуються всіх, хто 
покликаний готувати висококваліфікованих 
спортсменів та забезпечувати їм нормальні умо-
ви для навчально-тренувальних занять та участі 
у змаганнях. 

2. Попередження спортивного травматизму засно-
ване на принципах профілактики ушкоджень з 
урахуванням особливостей окремих видів спорту. 

3. Використовуючи досвід економічно розвинених 
країн світу можна запропонувати єдиний алго-
ритм обробки інформації щодо статистичних 
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даних травматизації спортсменів. Результати 
цієї роботи повинні в подальшому використову-
ватися для координованої роботи між спортсме-
ном, тренером, лікарем, фізіотерапевтом і всією 
командою що забезпечує спортивний захід для 
зменшення травматизації в спорті. 

Перспективи подальших досліджень вбача-
ємо в більш ґрунтовному дослідженні етіології ви-
никнення спортивних травм на прикладі легкоатле-
тів та розробці методичних рекомендацій для їх 
попередження. 
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УДК 61.796-614.8 
АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА В СПОРТЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Степаненко О. С., Томин Л. В., Ольховик А. В., Мордвинова И. В.  
Резюме. Спорт является сферой человеческой деятельности, для которой характерны повышенный 

травматизм, предпатологических и патологические состояния, различные профессиональные заболева-
ния, содержащих угрозу для здоровья спортсменов, снижение эффективности их тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Количество спортивных травм постоянно увеличивается, и в настоящее  
время приобрело масштабные размеры. В разных странах мира (США, Австралия) количество травм в 
спорте колеблется в пределах 10-17% всех повреждений. Профилактика травматизма должна  
предусматривать деятельность в нескольких направлениях: организационном, медико-биологическому, 
материально-техническому, спортивно-педагогическом. психологическом, В каждом из них скрытые как 
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факторы риска, так и большие возможности профилактики спортивного травматизма, быстрого и эффек-
тивного лечения спортивных травм, реабилитации после них, повышение эффективности спортивной 
подготовки. 

Ключевые слова: легкая атлетика, регби, футбол, бейсбол, спортсмены, травматизм, спорт. 
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Analysis of Injuries in Sports and their Prevention 
Stepanenko O. S., Tomyn L. V., Olkhovyk A. V., Mordvinova I. V. 
Abstract. Sport solves three main tasks: 1) serves as a «mechanism» of getting rid of negative energy, 

tension and hostility accumulated in everyday and social life; 2) athletes serve as an example for the upbringing 
of the younger generation; 3) sport is a spiritual institution that uses ceremonies and rituals to support social 
behavior. 

The purpose of the study was to characterize the etiology of the sports injuries occurrence and the pros-
pects of optimization and organization of the training process to prevent them. 

Materials and methods. We analyzed and generalized the information of foreign and domestic scientific-
methodical literature, resources of the Internet about traumatizing athletes in different countries of the world. 

Injuries of joints are predominant (38%, trauma of soft tissues comprise 31%, fractures make up 9%, luxa-
tion takes place in 4% of cases. Due to occupational diseases and injuries high-class athletes have to skip from 
7 to 45% of training sessions and from 5 to 35% of competition starts. 

Results and discussion. According to the Fédération Internationale de Football Association, most injuries 
are the ankle and knee joints. In the US ambulances, for the year, were registered 239 943 injuries, of which 48 
806 cases with fractures, 79 384 with gaps and stretching ligaments and tendons, and 5 401 cases of traumatic 
luxation. 

Analysis of traumatism during the training process allowed the selection of the following indicators: 1) im-
proper organization of training sessions; 2) insufficient level of theoretical and practical training of the coach 
(qualification of the coach); 3) incorrectly drawn schedule of competitions (density of competitions without taking 
into account the time of moving, changes of time and climatic zones, etc.); 4) noncompliance with the rules of 
competition and low quality of refereeing; 5) inadequate sanitary and hygienic conditions for conducting training 
sessions; 6) unsatisfactory meteorological conditions; 7) lack of appropriate logistics. 

Conclusion. Prevention of sports injuries is not a purely medical problem. The prevention of sports injuries is 
based on the principles of injury prevention, taking into account the characteristics of certain sports. The results 
of this work should be further used for coordinated work between the athlete, the trainer, the physician, the 
physiotherapist and the entire team providing a sporting event to reduce the trauma in sport. 

We see prospects for further research in studying the etiology of sport injuries occurring on the example of 
athletes and the development of guidelines for their prevention. 

Keywords: athletics, rugby, football, athletes, baseball, traumatism, sports. 
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