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Хірургічні втручання в щелепно–лицевій ділян-
ці у більшості випадків супроводжуються появою 
стресорних реакцій. ГАМК–ергічна та опіатна  
системи відіграють ключову роль у розвитку психо-
емоційного стресу, в механізмах контролю болю. 
Однак на даний час залишаються ще недостатньо 
вивченими зміни цих біохімічних показників крові 
при хірургічному стресі у стоматологічних хворих в 
залежності від їх індивідуально–типологічних особ-
ливостей.  

Мета роботи – дослідити в крові експресію 
нейрогуморальних маркерів антистресорного захи-
сту (гамма–аміномасляної кислоти, β– ендорфінів, 
лей–енкефалінів) у стоматологічних хворих із різ-
ними індивідуально–типологічними особливостями 
перед хірургічними втручаннями.  

Клінічні спостереження та лабораторні дослі-
дження були проведені перед операційними втру-
чаннями у 98 хірургічних стоматологічних хворих 
молодого та середнього віку. В них виявляли типи 
темпераменту та рівень нейротизму за методикою 
Г. Айзенка, психоемоційний стан визначали за до-
помогою госпітальної шкали тривоги та депресії 
(HADS). Больову чутливість у пацієнтів вивчали 
шляхом електростимуляції підборідного нерва. В 
крові досліджували рівень гамма–аміномасляної 
кислоти, концентрацію β–ендорфінів і лей–
енкефалінів. Результати дослідження обробляли 
статистично.  

Виявлено певну закономірність та відповідний 
взаємозв’язок між динамікою вмісту у крові біохімі-
чних маркерів антистресорного захисту у пацієнтів 
при психоемоційному стресі, їхніми показниками 
нейротизму та типами больової перцепції. Зокре-
ма, в осіб із високими порогами больової чутливос-
ті та больової толерантності виявлено низький рі-
вень нейротизму. У флегматиків перед початком 
операційних втручань спостерігалося статистично 
значуще зростання в крові гамма–аміномасляної 
кислоти (р < 0,05) та лей–енкефалінів (р < 0,01), а 
у сангвініків – статистично значуще зростання в 
крові β – ендорфінів (р < 0,05) та лей–енкефалінів 

(р < 0,05). Пацієнти, які мали низькі пороги чутли-
вості до болю (1 тип больової перцепції), були емо-
ційно лабільними – із високими рівнями нейротизму 
та реактивної тривожності. В умовах розвитку хіру-
ргічного стресу в них виявлено незадовільну дина-
міку зростання в крові всіх досліджуваних біохіміч-
них маркерів антистресорного захисту (р >0,05).  

Вираженість клінічних проявів психоемоційного 
стресу (реактивна тривожність, депресивні розла-
ди) у стоматологічних хворих перед операційними 
втручаннями залежить від наявного в них рівня 
нейротизму. В умовах психоемоційного стресу ди-
наміка вмісту в крові нейрогуморальних маркерів 
антистресорного захисту (гамма–аміномасляної 
кислоти, β–ендорфінів, лей–енкефалінів) відрізня-
ється у хворих із різними індивідуально–
типологічними особливостями й тісно корелює із їх 
типами больової перцепції. 

Ключові слова: гамма–аміномасляна кислота, 
ендогенні опіати, больова чутливість, темпера-
мент, нейротизм. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота виконана відповід-
но до плану науково–дослідної роботи кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно–лицевої хірур-
гії Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького «Пошук, впрова-
дження і шляхи удосконалення методів діагностики 
та лікування запальних, травматичних процесів, 
дефектів та деформацій ЩЛД», № державної ре-
єстрації 0115U000046, шифр 10.01.001.15. 

Вступ. Хірургічні втручання в щелепно – лице-
вій ділянці у більшості випадків супроводжуються 
появою стресорних реакцій [1–7]. Серед факторів, 
що визначають їх розвиток, виділяють психоемоцій-
не напруження (страх, боязнь, реактивна тривож-
ність), пошкодження тканин, біль, нейроендокринні 
порушення [8–10]. Встановлено, що поява психое-
моційного стресу впливає на рівень больової чутли-
вості у хворих [11–14]. Показник больової чутливості 
людини є генетично зумовлений, інтегративний 
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критерій, якісно характеризуючий і кількісно відо-
бражаючий ступінь індивідуальної реактивності 
організму до різних екзогенних впливів, специфіку 
організації гомеостазу організму [15–17]. Виявлено 
індивідуальні відмінності у сприйнятті болю пацієн-
тами в залежності від типу їх темпераменту, рівня 
нейротизму, гендерної приналежності [18–22]. 
Стан больової перцепції людини є результатом 
динамічного балансу активностей ноцицептивної й 
антиноцицептивної систем (АНС), які взаємодіють 
між собою й мають тісні анатомо–функціональні і 
нейрохімічні зв'язки. АНС–ендогенна система конт-
ролю і регуляції больової чутливості є багатоком-
понентною й формується на різних рівнях ЦНС, 
складається з ГАМК–ергічної, опіоїдергічної, моно-
амінергічної (дофамін, серотонін) систем [23–25]. 
ГАМК–ергічна та ендогенна опіатна системи відіг-
рають ключову роль у розвитку стресу, емоційних 
реакціях, в механізмах контролю болю [26–29]. 
Однак досі ще недостатньо вивчено як змінюється 
вміст у крові цих біохімічних показників при хірур-
гічному стресі у стоматологічних хворих в залежно-
сті від їх індивідуально–типологічних особливостей 
(типу темпераменту, рівня невротизму, чутливості 
до болю), не з’ясовано який існує між ними зв’язок.  

Мета дослідження – дослідити в крові експре-
сію нейрогуморальних маркерів антистресорного 
захисту (гамма–аміномасляної кислоти, β– ендор-
фінів, лей–енкефалінів) у стоматологічних хворих 
із різними індивідуально–типологічними особливо-
стями перед хірургічними втручаннями.  

Матеріал і методи дослідження. Клінічні спо-
стереження та лабораторні дослідження були про-
ведені у 98 хірургічних стоматологічних хворих: 37 
жінок і 61 чоловіків молодого та середнього віку 
(від 25 до 60 років, згідно з новою класифікацією 
ВООЗ), які були госпіталізовані в плановому поряд-
ку у відділення щелепно–лицевої хірургії Львівської 
обласної клінічної лікарні для проведення під міс-
цевою потенційованою анестезією операцій атипо-
вого видалення ретенованих нижніх третіх молярів, 
видалення радикулярних кіст великих розмірів 
(діаметром більше 3 см), гайморотомій, секвестре-
ктомій, видалення мігруючих гранульом та доброя-
кісних новоутворів (фібром, ліпом, атером) м’яких 
тканин обличчя. Типи темпераменту та рівень ней-
ротизму у пацієнтів оцінювався шляхом їх тесту-
вання за методикою Г. Айзенка [30], де: 0–7 балів – 
низький рівень нейротизму, 8–11 – помірний нейро-
тизм, 12–18 – високий рівень нейротизму, 19–24 – 
вкрай виражений нейротизм. Рівень тривоги визна-
чали за допомогою госпітальної шкали тривоги та 
депресії (HADS) [31], де: 0–7 балів – норма, 8–10 
балів – субклінічно виражені симптоми, більше 11 
балів – клінічно виражені симптоми. Нейрофункціо-

нальні дослідження проводили на двоканальному 
електроміографі М–TEST (Україна). Больову чут-
ливість у пацієнтів вивчали шляхом електростиму-
ляції підборідного нерва. Визначали наступні пока-
зники: поріг больової чутливості (ПБЧ) – найменша 
інтенсивність електричної стимуляції, яку пацієнти 
сприймають як больове відчуття, поріг больової 
толерантності (ПБТ) – найвища інтенсивність боль-
ового впливу, який суб’єкт здатний терпіти 
(показник характеризує емоційний стан, вольові 
якості людини) та діапазон больової чутливості 
(ДБЧ) – інтервал між порогом больової чутливості 
та толерантністю до болю. Діапазон больової чут-
ливості визначає ступінь активації й швидкість мо-
білізації антиноцицептивної системи на різних рів-
нях (тригемінальний комплекс, підкіркові структури 
головного мозку, кора головного мозку) у відповідь 
на елктричні стимули, досягаючі ПБТ. Перерахова-
ні показники специфічні для реакції людини й відо-
бражають не тільки больову чутливість, але й силу 
активного гальмування відповідних підкіркових та 
кіркових центрів головного мозку, з якими пов’яза-
на витривалість до болю (ПБТ). За результатами 
алгометрії хворих розподіляли за типом їх больо-
вої перцепції згідно з класифікацією А.К. Сангайло 
[32]. Зокрема, до першого типу належать пацієнти, 
в яких спостерігається низький поріг больової чут-
ливості, поріг больової толерантності (ПБТ) настає 
швидко після ПБЧ, а діапазон больової чутливості 
(ДБЧ) – короткий; до другого типу входять хворі із 
також низьким ПБЧ, але мають високу больову 
толерантність і тому значний діапазон больової 
чутливості; до третього типу зараховують осіб із 
високим ПБЧ, однак біль, що виникає, вони тяжко 
переносять, ДБЧ – короткий; до четвертого типу 
входять пацієнти із високими ПБЧ і ПБТ й відповід-
но значним діапазоном больової чутливості.  

Рівень ГАМК в крові досліджували модифікова-
ним методом визначення за флуоресценцією про-
дуктів, що утворюються в реакції з офталевим аль-
дегідом [33, 34]. Для цього використано флуорес-
центний спектрофотометр HITACHI MPF–4 
(Японія). Концентрацію β–ендорфінів і лей–енке-
фалінів у сироватці крові визначали методом іму-
ноферментного аналізу (ELISA) з використанням 
реактивів компаній Peninsula Laboratories і Phoenix 
Pharmaceuticals, Inc. (США). Забір крові у хворих 
для лабораторних досліджень проводили на етапі 
їх госпіталізації та за годину до початку в них опе-
рацій, перед введенням фармакологічних препара-
тів для премедикації.  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
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(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. 
Отримано позитивний висновок ко-
місії з біоетики ЛНМУ імені Данила 
Галицького (витяг з протоколу № 10 
від 15.12.2014 р.) з приводу застосу-
вання даних методів. Кожен пацієнт 
підписував інформовану згоду на 
участь у дослідженні. 

Статистичну обробку результа-
тів дослідження проводили з вико-
ристанням t–критерію Стьюдента 
методів варіаційної статистики (за 
допомогою комп'ютерної програми 
«Statistica 8»). З метою виявлення 
вірогідності та сили кореляційних зв’язків визнача-
ли коефіцієнт кореляції Пірсона χ2. 

Результати дослідження. Серед екстравертів 
високий рівень нейротизму (16,5±2,4 бали) виявле-
но у 12 пацієнтів (типові холерики), середній рівень 
(9,7±1,8 бали) – у 34 осіб, серед них зустрічались 
слабо виражені холерики і сангвініки (табл. 1). Ни-
зький рівень нейротизму (5,9±1,4 бали ) спостеріга-
вся тільки у яскраво виражених сангвініків (22 чо-
ловіка). Серед екстравертів виявлено статистичну 
значимість відмінностей в розподілі частоти показ-
ників рівня нейротизму – χ2 = 25,865, р < 0,001. Ре-
зультати психологічного тестування інтровертів 
показали, що у типових меланхоліків (10 хворих) 
встановлено високий рівень нейротизму (17,1±1,9 
бали), у 8 осіб (слабо виражених меланхоліків) – 
середній рівень (10,3±1,6 бали). Водночас серед 
флегматиків переважали особи із низьким рівнем 
нейротизму (8 чоловік) – χ2 = 13,714, р < 0,001 
(табл. 1). Перед початком операційного втручання 
у всіх хворих із високим рівнем нейротизму, не за-
лежно від їх типу темпераменту, з’являлись клініч-
но виражені симптоми тривожності (12,9±1,8 бали 
за шкалою HADS). На тлі появи передопераційного 
психоемоційного стресу у 10 інтровертів (типових 
меланхоліків) крім того діагностовано субклінічні 
прояви депресії – за шкалою HADS 9,3 ±1,4 бали. 
У 22 сангвініків із низьким рівнем нейротизму реак-
тивна тривога проявлялась субклінічно (10,2±1,6 
бали за шкалою HADS), а у 15 осіб із середнім рів-
нем нейротизму – клінічно виражені прояви. У біль-
шості флегматиків перед початком хірургічного 
втручання з’явилось лише не значне психоемоцій-
не напруження (рівень тривоги – 8,6±1,5 бали за 
шкалою HADS). 

Серед обстежуваних пацієнтів із різним типом 
темпераменту найвищий вміст ГАМК в плазмі крові 

виявлено у флегматиків із низьким рівнем нейроти-
зму (рис. 1). В таких хворих на момент їх госпіталі-
зації концентрація цього гальмівного нейромедіа-
тора у крові становила 19,6±1,4 мкг/мл. У 6 слабо-
виражених флегматиків, які мали середній рівень 
нейротизму, діагностовано менший його вміст в 
крові – 18,5±1,2 мкг/мл, але різниця була статистич-
но не значима (p1 = 0,567296) у порівнянні із показ-
никами у яскраво вражених флегматиків. Перед 
початком хірургічних втручань, на тлі помірно вира-
женого психоемоційного стресу (субклінічні прояви 
тривоги за шкалою HADS ), у флегматиків із низь-
ким рівнем нейротизму статистично вірогідно зрос-
тала концентрація в крові ГАМК – до 24,1± 
±1,5 мкг/мл, p2 = 0,047085, а у слабовиражених 
флегматиків спостерігалась тенденція до зростан-
ня в крові цієї біохімічної речовини – до 21,9± 
±1,3 мкг/мл, p2 = 0,088717. При дослідженні крові, 
взятої у меланхоліків із різним рівнем нейротизму, 
на етапі їх госпіталізації та перед початком  

Таблиця 1 – Рівень нейротизму у хворих із різними типами темпера-
менту 

Тип  
темпера-

менту 

Рівень нейротизму Коефіцієнт  
кореляції 

Пірсона (χ2) 
Pearson 

Chi–square test 

Високий  
рівень  

нейротизму 

Середній  
рівень 

 нейротизму 

Низький  
рівень 

нейротизму 

Холерики 
(n – 29) 12 17 Не виявле-

но χ2 = 25.865 
*р < 0,001 Сангвініки 

(n – 37) 
Не виявле-

но 15 22 

Меланхоліки 
(n – 18) 10 8 Не виявле-

но χ2 = 13.714 
*р < 0,001 Флегматики 

(n – 14) 
Не виявле-

но 
6 
  

8 
  

Примітка: Порівнювали частоту випадків наявності у хворих низького 
рівня нейротизму з випадками, коли пацієнти мали середній та високий 
рівні нейротизму. 

 

Рис. 1. Вміст гамма–аміномасляної кислоти в плазмі 
крові пацієнтів інтровертів із різним рівнем нейротизму 

Примітки: Фнн – флегматики із низьким рівнем нейро-
тизму, Фсн – флегматики із середнім рівнем нейротизму, 
Мсн – меланхоліки із середнім рівнем нейротизму, Мвн – 
меланхоліки із високим рівнем нейротизму. 
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операційних втручань виявлено статистично вірогі-
дно нижчий (р <0,05) вміст ГАМК у порівнянні із 
відповідними показниками у флегматиків (рис. 1).  

Виявлено суттєву різницю концентрацій β – ен-
дорфінів та лейцин–енкефалінів у пацієнтів інтрове-
ртів залежно від їх рівня нейротизму. При відсутнос-
ті психоемоційного стресу найвищий рівень лей–
енкефалінів діагностовано у крові яскраво вираже-
них флегматиків – 155,1±4,7 пг/мл, а β – ендорфінів 
у слабо виражених флегматиків – 13,15±1,3 пг/мл, 
p1=0,855522 (табл. 2). У типових флегматиків при 
появі реактивної тривожності статистично вірогідно 
зростав вміст у крові лей–енкефалінів до 172,6± 
±6.2 пг/мл, p2 = 0,042460 та спостерігалась лише 
тенденція (p2 = 0,086987) до зростання вмісту β – 
ендорфінів у крові – 16,84±1,6 пг/мл. У всіх мелан-
холіків не залежно від їх психоемоційного стану 
був статистично вірогідно нижчий рівень ендоген-
них опіатів у крові у порівнянні із флегматиками. 
Цю відмінність нами виявлено вже на етапі їх госпі-
талізації. Зокрема, в осіб із високим рівнем нейро-
тизму: β–ендорфіни у крові – 7,84±1,6 пг/мл,  
p1= 0,027009; лей–енкефаліни – 106,3±5,4 пг/мл,  
р1 < 0,001 (табл. 2). 

Дослідження гамма–аміномасляної кислоти в 
плазмі крові пацієнтів екстравертів показали суттє-
ві відмінності (р1 = 0,018220) вмісту цієї речовини в 
яскраво виражених холериків (12,4±1,6 мкг/мл) від 
типових сангвініків (17,7±1,4 мкг/мл). При відсутно-
сті стресових проявів статистично недостовірно  
(р1 = 0,327002) відрізнялася концентрація ГАМК в 
крові сангвініків із середнім рівнем нейротизму 
(15,8±1,3 мкг/мл) від показників цього антистресор-
ного маркера в осіб із аналогічним темпераментом, 
але низьким рівнем нейротизму (рис. 2). При появі 

перед початком операцій психоемоційного стресу у 
сангвініків із низьким рівнем нейротизму (22 особи) 
статистично не значимо (p2 = 0,086811) зростав 
вміст в крові цього гальмівного нейромедіатора 
(21,3 ±1,5 мкг/мл), а із середнім рівнем нейротизму 
(15 осіб) до 19,4±1,6 мкг/мл, p2 = 0,092136. В типо-
вих холериків на всіх етапах біохімічного дослі-
дження концентрація ГАМК в крові була статистич-
но значуще нижчою від сангвініків (р1=0,018220). 
Поява у всіх холериків виражених клінічних проявів 
психоемоційного стресу супроводжувалась зрос-
танням в крові ГАМК до 15,9±1,7 мкг/мл, яке було 
статистично не значимим (p2 = 0,148696), резуль-
тати цього дослідження подано на рисунку 2. 

У сангвініків із низьким рівнем нейротизму ста-
тистично вірогідно зростала концентрація β – ендо-
рфінів до 23,18±1,7 пг/мл, p2 =0,025046 та  

Таблиця 2 – Вміст ендогенних опіатів в крові пацієнтів інтровертів із різним рівнем нейротизму 

Тип темпераменту  
та рівень нейротизму 

Рівень β – ендорфінів 
у крові (пг/мл) 

Рівень лей–енкефалінів 
 у крові (пг/мл) 

На етапі  
госпіталізації 

Перед  
початком операції 

На етапі  
госпіталізації 

Перед початком 
операції 

Меланхоліки 
(n – 18) 

високий рівень 
нейротизму 
(n – 10) 

7,84±1,6 
*P1=0.027009 

10,12 ±1,5 
**р2 =0.309336 

106,3±5,4 
*Р1 < 0.001 

121,9±7,2 
**р2=0.096425 

середній рівень 
нейротизму 
(n – 8) 

9,32±1,4 
P1 = 0.093736 

12,63 ±1,7 
P2=0.176544 

119,8±6,2 
Р1 = 0.001079 

135,2±4,1 
P2 = 0.077008 

Флегматики 
(n – 14) 

середній рівень 
нейротизму 
(n – 6) 

13,15±1,3 
P1=0.855522 

15,95±1,4 
P2=0.176805 

141,2±5,1 
P1 = 0.079993 

154,6±3.9 
P2 = 0.066491 

низький рівень 
нейротизму 
(n – 8) 

12,78±1,5 16,84±1,6 
P2 = 0.086987 155,1±4,7 172,6±6.2 

P2 = 0.042460 

Примітки: * р1
 – порівнювали дані в групах, отримані на етапі госпіталізації хворих, із відповідними показниками у 

флегматиків із низьким рівнем нейротизму; **р2 – порівнювали дані в групах, отримані перед початком операції із 
показниками, виявленими на етапі госпіталізації хворих. 

Рис. 2. Вміст гамма–аміномасляної кислоти в плазмі 
крові пацієнтів екстравертів із різним рівнем нейротизму 

Примітки: Снн – сангвініки із низьким рівнем нейротиз-
му, Ссн – сангвініки із середнім рівнем нейротизму, 
Хсн – холерики із середнім рівнем нейротизму, Хвн – 
холерики із високим рівнем нейротизму. 
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Проаналізувавши динаміку вмісту у крові біохі-
мічних маркерів антистресорного захисту при пси-
хоемоційному стресі у пацієнтів, співставивши з 
їхніми показниками нейротизму та типами больової 
перцепції, нами виявлено, що існує певна законо-
мірність та відповідний взаємозв’язок між вказани-
ми факторами. Зокрема, пацієнти, які мали низькі 
пороги чутливості до болю (1 тип больової перцеп-
ції), були емоційно лабільними – із високими рівня-
ми нейротизму та реактивної тривожності (яскраво 
виражені меланхоліки й холерики). В умовах роз-
витку хірургічного стресу в них виявлено незадові-
льну динаміку зростання в крові 
вс іх  досліджуваних  нейро–
гуморальних маркерів антистресор-
ного захисту (р2 > 0,05). У пацієнтів 
(сангвініків та холериків із середнім 
рівнем нейротизму), в яких діагнос-
товано низькі пороги больової чут-
ливості й великі ДБЧ (2 тип больо-
вої перцепції), в стресових умовах 
в крові статистично вірогідно збіль-
шувався рівень β – ендорфінів 
(p2=0,011427 та p2=0,039744) та 
лей–енкефалінів (p2=0,048787 та 
p2=0,039721), що є проявами на 
нейрофізіологічному та біохімічно-

му рівнях стрес–індукованої анальгезії. Простежу-
ється тісний кореляційний зв’язок між вказаними 
факторами – χ2 = 19,289, р < 0,001 (табл. 4). Всі 
пацієнти із 3 типом больової перцепції були інтро-
вертами (слабо виражені флегматики та меланхо-
ліки). При відсутності впливу на психіку таких хво-
рих стресогенного чинника (на етапі їх госпіталіза-
ції) в їх крові діагностували порівняно високий 
вміст ГАМК та лей–енкефалінів, однак при виник-
ненні психоемоційного стресу, появі реактивної 
тривожності (за шкалою HADS – 12,6±1,8 бали) в 
них не було виявлено статистично значимого  

лей–енкефалінів до 167,5±8,4 пг/мл, p2=0,042231. 
Динаміка зростання нейропептидів в крові холери-
ків та сангвініків із середніми рівнями нейротизму в 
умовах психоемоційного стресу була подібною, 
статистично значимою (p2 = 0,039721 та p2 = 
0,048787 відповідно), мало різнились показники 
вмісту у крові лей–енкефалінів – 134,7±4,3 пг/мл 

були у холериків та 139,2±5,1 пг/мл – у сангвініків 
(табл. 3). У холериків із високим рівнем нейротиз-
му на тлі вираженої психоемоційної напруги спо-
стерігалась лише тенденція до зростання в крові 
ендогенних опіатів: β – ендорфінів – 16,74 ±2,2 пг/
мл, p2 = 0,069361; лей–енкефалінів – 120,3±5,9 пг/
мл, р2 = 0,065650. 

Таблиця 3 – Вміст ендогенних опіатів в крові пацієнтів екстравертів із різним рівнем нейротизму 

Тип темпераменту  
та рівень нейротизму 

Рівень β – ендорфінів 
у крові (пг/мл) 

Рівень лей–енкефалінів 
 в крові (пг/мл) 

На етапі  
госпіталізації 

Перед  
початком операції 

На етапі  
госпіталізації 

Перед  
початком операції 

Холерики 
(n – 29) 

високий рівень 
нейротизму 
(n – 12) 

11,23±1,8 
*р1 =0.028335 

16,74 ±2,2 
**p2=0.069361 

  

105,7±4,5 
*р1 = 0.004349 

120,3±5,9 
**р2= 0.065650 

середній рівень 
нейротизму 
(n – 17) 

15,45±1,7 
р1 =0.484721 

21.59±2,3 
p2=0.039744 

  

118,5±6,2 
р1= 0.089344 

134,7±4,3 
p2=0.039721 

Сангвініки 
(n – 37) 

середній рівень 
нейротизму 
(n – 15) 

16,31±1,5 
р1=0.700207 

22,67±1,8 
p2 =0.011427 

125,3±4,4 
р1= 0.220314 

139,2±5,1 
p2= 0.048787 

низький рівень 
нейротизму 
(n – 22) 

17,25±1,9 23,18±1.7 
p2 =0.025046 138,6±9,7 167,5±8,4 

p2=0.042231 

Примітки: * р1
 – порівнювали дані в групах, отримані на етапі госпіталізації хворих, із відповідними показниками у 

сангвініків із низьким рівнем нейротизму; **р2 – порівнювали дані в групі, отримані перед початком операції із показ-
никами, виявленими на етапі госпіталізації хворих. 

Таблиця 4 – Взаємозв’язки між типами больової перцепції та різними 
проявами динаміки зростання вмісту в крові маркерів антистресорно-
го захисту у хворих при психоемоційному стресі 

Тип больової  
перцепції 

за 
А.К. Сангайло 

Статистично значуще зростання в крові 
маркерів антистресорного захисту  Коефіцієнт  

кореляції 
Пірсона (χ2) 

  
р 

Зростання в крові 
рівня ГАМК та 

лей–енкефалінів 
(кількість випадків, 

типи темпераменту) 

Зростання в крові 
рівня β – ендорфінів 
та лей–енкефалінів 
(кількість випадків, 

типи темпераменту) 

2 тип 
больової 
перцепції 

відсутність  
випадків 

32 випадки 
(17 холериків, 
15 сангвініків) χ2 = 19,289 

р < 0,001 4 тип 
больової 
перцепції 

14 випадків 
(8 флегматиків, 

6 сангвініків) 

16 випадків 
(сангвініки) 
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(р2 > 0,05) зростання в крові ГАМК та ендогенних 
опіатів. В осіб із високими порогами больової чут-
ливості та больової толерантності (4 тип больової 
перцепції) був низьким рівень нейротизму. Перед 
початком операційних втручань на тлі субклінічних 
проявів реактивної тривожності у крові флегматиків 
спостерігалося статистично значущі зростання 
ГАМК (р2 < 0,05) та лей–енкефалінів (р2 < 0,01), а 
у сангвініків – статистично значущі зростання в 
крові β – ендорфінів (р2 < 0,05) та лей–енкефалінів 
(р2 < 0,05).  

Обговорення отриманих результатів. Отри-
мані нами результати психологічних, нейрофункці-
ональних та лабораторних досліджень стоматоло-
гічних хворих доповнюють дані фахової літератури. 
Науковими дослідженнями підтверджено вплив 
ендогенних опіатів на формування темпераменту 
людини. Високий вміст лей–енкефалінів в організмі 
осіб із флегматичним типом темпераменту поясню-
ється найдовшим періодом напіврозпаду цього 
нейромедіатора в крові, внаслідок низької активно-
сті енкефаліндеградуючих ферментів [35]. Існують 
індивідуальні відмінності в реакції зв’язування ен-
догенних опіатів із опіатними рецепторами, а також 
їх щільністю розташування у відповідних центрах 
головного мозку, що проявляється в характері тем-
пераменту й емоційних реакціях при стресі [36, 37]. 
Тривалість напівжиття лей–енкефалінів в плазмі 
крові дорослих людей позитивно корелює з рівнем 
особистісної тривожності, яка визначалася за тес-
том Спілбергера, і негативно корелює з показником 
«екстравертність», що визначався за тестом Ай-
зенка [38]. Експресія мРНК енкефалінів в головно-
му мозку та крові тісно пов'язана зі стійкістю або 
вразливістю людини до хронічного стресу в соціа-
льних умовах. Зростання вмісту енкефалінів в ор-
ганізмі може сприяти покращенню адаптації пове-
дінкових реакцій індивідуумів при хронічному пси-
хоемоційному стресі [39, 40]. В умовах експериме-
нту виявлено, що тварини з ендогенним дефіцитом 
енкефалінів є більш чутливими до післятравматич-
них аверсивних стимулів й мають виражену триво-
гу й депресивні симптоми, що супроводжують піс-
лятравматичні стресові розлади [41]. Залежно від 

характеру, тривалості та інтенсивності, стрес може 
чинити двонаправлений модулюючий вплив на 
біль – або зменшувати біль (стрес–індукована ана-
льгезія), або посилювати його (викликана стресом 
гіперальгезія). Виявлено, що процес модуляції бо-
лю здійснюється не лише відповідними структура-
ми в головному мозку, але й реалізується на спіна-
льному рівні [42–44]. Значну роль у розвитку гіпе-
ральгезії, спричиненої стресом, відіграє ГАМК, яка 
на різних рівнях ЦНС бере участь в модуляції болю 
[44]. В центральній нервовій системі бета–
ендорфіни зв’язують µ–опіатні рецептори й прояв-
ляють свою анальгетичну дію, однак пригнічують 
вивільнення ГАМК й стимулюють продукцію дофа-
міну [45]. Спираючись на власні дані біохімічних 
досліджень, можемо констатувати, що у емоційно 
стійких до болю (із високими порогами больової 
толерантності) пацієнтів при гострому психоемо-
ційному стресі можуть відбуватися два статистич-
но значимих типи нейро–гуморальних процесів у 
крові: одночасне зростання β – ендорфінів та лей–
енкефалінів – характерні для екстравертів та одно-
часне зростання в крові ГАМК та лей–енкефа-
лінів – властиві інтровертам. 

Висновки. Вираженість клінічних проявів пси-
хоемоційного стресу (реактивна тривожність, де-
пресивні розлади) у стоматологічних хворих перед 
операційними втручаннями залежить від наявних в 
них рівнів нейротизму. В умовах психоемоційного 
стресу динаміка вмісту в крові нейрогуморальних 
маркерів антистресорного захисту (гамма–
аміномасляної кислоти, β–ендорфінів, лей–
енкефалінів) відрізняється у хворих із різними інди-
відуально–типологічними особливостями й тісно 
корелює із їх типами больової перцепції. 

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані результати дослідження в крові нейрогумо-
ральних маркерів антистресорного захисту  
(гамма–аміномасляної кислоти, β–ендорфінів,  
лей–енкефалінів) дають підґрунтя для вдоскона-
лення схем медикаментозної підготовки (пре-
медикації) до операцій стоматологічних хворих із 
врахуванням їх індивідуально–типологічних особ-
ливостей.  
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УДК 616.31–089:616.8–008.615] – 078.73 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ  
АНТИСТРЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
ПЕРЕД ХИРУРГИЧЕСКИМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ 
Мокрик О. Я. 
Резюме. Хирургические вмешательства в челюстно–лицевой области в большинстве случаев сопро-

вождаются стрессорными реакциями. ГАМК–эргическая и опиоидергическая системы играют ключевую 
роль в развитии психоэмоционального стресса, в механизмах контроля боли. Однако в настоящее время 
остаются еще недостаточно изученными изменения этих биохимических показателей крови при хирурги-
ческом стрессе в стоматологических больных в зависимости от их индивидуально–типологических осо-
бенностей. 

Цель работы – исследовать в крови экспрессию нейрогуморальных маркеров антистрессорной защи-
ты (гамма–аминомасляной кислоты, β– эндорфинов, лей–энкефалинов) у стоматологических больных с 
различными индивидуально–типологическими особенностями перед хирургическими вмешательствами.  

Клинические наблюдения и лабораторные исследования были проведены перед операционными 
вмешательствами в 98 хирургических стоматологических больных молодого и среднего возраста. Типы 
темперамента и уровень нейротизма определяли по методике Г. Айзенка, психоэмоциональное состоя-
ние выявляли с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Болевую чувствительность у 
пациентов изучали путем электростимуляции подбородочного нерва. В крови исследовали уровень гам-
ма–аминомасляной кислоты, концентрацию β–эндорфинов и лей–энкефалинов. Результаты исследова-
ния обрабатывали статистически. 

Обнаружено определенную закономерность и соответствующую взаимосвязь между динамикой со-
держания в крови биохимических маркеров антистрессорной защиты у пациентов при психоэмоциональ-
ном стрессе, их показателями нейротизма и типами болевой перцепции. В частности, у лиц с высокими 
порогами болевой чувствительности и болевой толерантности диагностирован низкий уровень нейротиз-
ма. У флегматиков перед началом операционных вмешательств наблюдался статистически достоверный 
рост в крови гамма–аминомасляной кислоты (р <0,05) и лей–энкефалинов (р <0,01), а у сангвиников – 
статистически достоверный рост в крови β–эндорфинов (р <0,05) и лей–энкефалинов (р <0,05). В услови-
ях развития хирургического стресса в пациентов обнаружено неудовлетворительную динамику роста в 
крови всех исследуемых биохимических маркеров антистрессорной защиты (р> 0,05). 

Выраженность клинических проявлений психоэмоционального стресса (реактивная тревожность, де-
прессивные расстройства) в стоматологических больных перед операционными вмешательствами зави-
сит от имеющегося в них уровня нейротизма. В условиях психоэмоционального стресса динамика содер-
жания в крови нейрогуморальных маркеров антистрессорной защиты (гамма–аминомасляной кислоты,  
β–эндорфинов, лей–энкефалинов) отличается у больных с различными индивидуально–типологичес-
кими особенностями и тесно коррелирует с их типами болевой перцепции. 

Ключевые слова: гамма–аминомасляная кислота, эндогенные опиаты, болевая чувствительность, 
темперамент, нейротизм. 

 
UDC 616.31–089:616.8–008.615] – 078.73 
Research of Neurohumoral Markers of Anti–Stressor Protection  
in Dental Patients before Surgical Interventions 
Mokryk O. Ya. 
Abstract. In most cases surgical interventions in the maxillofacial area are accompanied by the appearance 

of stress reactions. GABA–ergic and opioidergic systems play a key role in the development of psycho–
emotional stress, in the mechanisms of pain control. However, changes in these blood biochemical parameters 
in surgical stress in dental patients, depending on their individual and typological features, remain to be unex-
plored at present. 

The purpose of the study was to research the expression of neurohumoral markers of antistress protection 
(gamma–aminobutyric acid, β–endorphins, leu–enkephalins) in the blood of dental patients with different individ-
ual and typological features before surgery. 

Material and methods. Clinical observations and laboratory studies were performed before surgery in 98 
surgical dental patients of young and middle age. We identified the types of temperament and the level of neu-
roticism in these patients according to the method of G. Eysenck. We also determined psycho–emotional state 
using the hospital scale of anxiety and depression (HADS). Pain sensitivity in patients was studied by  
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electrostimulation of the mental nerve. GABA levels, concentrations of β–endorphins and leu–enkephalins were 
studied in the blood. The study results were statistically processed. 

Results and discussion. A certain pattern and a correlation between the dynamics of blood content of bio-
chemical markers of antistress protection in patients with psycho–emotional stress, their indicators of neuroti-
cism and types of pain perception were revealed. In particular, low levels of neuroticism were found in individu-
als with high thresholds of pain sensitivity and pain tolerance. Phlegmatic patients had statistically significant 
increase in blood of GABA (р < 0,05) and leu–enkephalins (р < 0,01) before surgery, and in sanguine patients 
statistically significant increase in blood of β–endorphins (р < 0,05) and leu–enkephalins (р < 0,05). Patients 
who had low thresholds for pain sensitivity (type 1 pain perception) were emotionally labile with high levels of 
neuroticism and reactive anxiety. In the conditions of surgical stress development, they revealed unsatisfactory 
dynamics of all investigated markers of antistressor protection in blood (р > 0,05). 

Conclusion. The severity of clinical manifestations of psycho–emotional stress (reactive anxiety, depressive 
disorders) in dental patients before surgery depends on the levels of neuroticism. Under conditions of psycho–
emotional stress, the dynamics of the content of neurohumoral markers of antistress protection (gamma–
aminobutyric acid, β–endorphins, leu–enkephalins) in the blood differs in patients with different individual and 
typological features and closely correlates with their types of pain perception. 

Keywords. gamma–aminobutyric acid, β–endorphins, leu–enkephalins, pain sensitivity, temperament, neu-
roticism. 
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