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Відновлення цілісності та об’єму втраченої кіст-
кової тканини залишається важливою медичною 
проблемою впродовж десятиліть. На сьогодні усі 
методи, спрямовані на вирішення цього завдання 
можна поділити на дві групи: біологічні та фізичні. 
Фізичні методи впливу, серед яких низькоінтенсив-
ні пульсуючі ультразвукові коливання, екстракор-
поральна ударно–хвильова терапія, низькоінтенси-
вна лазеротерапія, електрична стимуляція та маг-
нітотерапія, в доклінічних дослідженнях продемон-
стрували перспективність використання для опти-
мізації процесів загоєння кісткової тканини, втім є 
недостатньо відображеними у фаховій літературі.  

Мета – з’ясувати доцільність клінічного засто-
сування методів фізичного впливу для оптимізації 
кісткового загоєння, зокрема у щелепно–лицевій 
ділянці.  

Пошук літературних джерел здійснювався у 
електронних базах PubMed, Elsevier та Google 
Scholar за комбінацією ключових слів «bone heal-
ing» та «EStim», «LIPUS», «ESWT», «PEMF», 
«LLLT» та їх синонімів відповідно, серед система-
тичних оглядів, мета–аналізів та оригінальних дос-
ліджень, опублікованих у період з 2010 по 2019 
роки. Було відібрано 50 публікацій, що відповідали 
критеріям включення та виключення. Результати 
опублікованих досліджень було систематизовано 
та викладено у вигляді запропонованого літератур-
ного огляду.  

Суперечливі результати клінічних спостере-
жень, недостатня кількість контрольованих дослі-
джень та відсутність доказової бази ставлять під 
сумнів доцільність клінічного застосування таких 
методів фізичного впливу на процеси остеорепара-
ції, як електрична стимуляція, LIPUS–терапія, низь-

коінтенсивна лазеротерапія та магнітотерапія. Та-
кож суттєвим недоліком вище згаданих методів є 
велика кількість сеансів, необхідна для досягнення 
ефекту. Єдиним поширеним методом фізичного 
впливу, про ефективність застосування якого свід-
чить значна кількість різногалузевих досліджень, є 
екстракорпоральна ударно–хвильова терапія. 

Ключові слова: кісткове загоєння, щелепно–
лицева ділянка, фізіотерапія, екстракорпоральна 
ударно–хвильова терапія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Пошук, впровадження і шляхи удо-
сконалення методів діагностики та лікування запа-
льних, травматичних процесів, дефектів та дефор-
мацій ЩЛД», № держ. реєстрації 0115U000046, 
шифр 10.01.001.15. 

Вступ. Відновлення цілісності та об’єму втра-
ченої кісткової тканини залишається важливою 
медичною проблемою впродовж десятиліть [1]. На 
сьогодні усі методи, спрямовані на вирішення цьо-
го завдання можна поділити на дві групи: біологічні 
та фізичні. У свою чергу, серед біологічних методів 
стимуляції остеорепарації виокремлюють місцеві 
(остеогенні, остеокондуктивні, остеоіндуктивні) та 
системні (наприклад, прийом препаратів паратире-
оїдного гормону, бісфосфонатів), яким присвячено 
низку досліджень, що відображають вказану про-
блему в достатньому обсязі [2, 3]. Натомість, фізи-
чні методи впливу, які в доклінічних дослідженнях 
продемонстрували перспективність використання 
для оптимізації процесів загоєння кісткової тканини 
[3], зокрема такі як низькоінтенсивні пульсуючі  
ультразвукові коливання (low–intensity pulsing  
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ultrasound, LIPUS), екстракорпоральна ударно–
хвильова терапія (ЕУХТ, extracorporeal shock wave 
treatment, ESWT), низькоінтенсивна лазеротерапія 
(НЛТ, low level laser therapy, LLLT), електрична сти-
муляція (electrical stimulation, EStim) та магнітоте-
рапія (pulsating electro–magnetic fields, PEMF), є 
недостатньо відображеними у фаховій літературі. 

Мета – з’ясувати доцільність клінічного засто-
сування методів фізичного впливу для оптимізації 
кісткового загоєння, зокрема у щелепно–лицевій 
ділянці. 

Матеріали і методи. Пошук літературних 
джерел здійснювався у електронних базах Pub-
Med, Elsevier та Google Scholar за комбінацією клю-
чових слів «bone healing» та «EStim», «LIPUS», 
«ESWT», «PEMF», «LLLT» та їх синонімів відповід-
но, які відповідали наступним критеріям включен-
ня: систематичні огляди, мета–аналізи та оригі-
нальні дослідження, зосереджені на оптимізації 
кісткового загоєння за допомогою методів фізично-
го впливу, опубліковані у період з 2010 по 2019 
роки. Критеріями виключення були: публікації, в 
яких дослідження впливу на кісткове загоєння було 
вторинним; описи клінічних випадків; дослідження, 
в яких фізичні методи позиціонувались як додатко-
ві в лікуванні, а також публікації вітчизняних авто-
рів. Таким чином було відібрано 50 публікацій, що 
відповідали цим критеріям. Результати опублікова-
них досліджень було систематизовано та викладе-
но у вигляді запропонованого літературного огляду 
в логічній послідовності: суть методу, механізм 
впливу та ефективність застосування. 

Огляд та обговорення 
Низько–інтенсивні пульсуючі ультразву-

кові коливання (LIPUS) 
Терапевтичний ефект низько–інтенсивних 

пульсуючих ультразвукових коливань полягає у 
мікромеханічному пошкодженні ділянки кісткового 
дефекту звуковою хвилею, що, у свою чергу, спри-
чиняє низку змін на молекулярному та клітинному 
рівнях, які забезпечують процес загоєння [3, 4]. 
Цей метод здебільшого застосовується при ліку-
ванні переломів трубчастих кісток (зокрема у кур-
ців), а також показаний пацієнтам, яким було про-
ведено остеотомію [5–7]. У клінічних рекоменда-
ціях Poolman RW et al, 2017 [8] визначають засто-
сування LIPUS–терапії як найбільш безпечного 
методу лікування неконсолідованих переломів. 
Втім, автори рекомендацій зазначають, що процес 
лікування вимагає значних часових затрат (згідно 
протоколу, курс складається із щоденних 20 хви-
линних сеансів упродовж 5 місяців). Також, згідно 
мета–аналізу 12 рандомізованих контрольованих 
досліджень, можливості та потенціал застосування 
низько інтенсивних пульсуючих ультразвукових 

коливань є обмеженими, а результати клінічних 
досліджень – суперечливими [9].  

За результатами двох мета–аналізів, проведе-
них у 2014 році з метою непрямого порівняння ефе-
ктивності електричної стимуляції та LIPUS–терапії 
при загоєнні переломів у пацієнтів із гострими пере-
ломами виявлено очікувану, втім не значущу пере-
вагу LIPUS–терапії через 6 місяців після перелому 
(коефіцієнт ризику 1.17, 95% довірчий інтервал). У 
пацієнтів із незрощенням або затяжним перебігом 
загоєння перелому, електрична стимуляція також 
мала незначущу, втім очікувану перевагу на 3 міся-
ці спостереження (коефіцієнт ризику 2.05, 95% дові-
рчий інтервал) у порівнянні із стандартним лікуван-
ням. Проте, наявні лише низькоякісні докази, що 
дозволяли б припустити потенційну перевагу LIPUS
–терапії над електростимуляцією у покращенні яко-
сті зрощень на 6 місяці спостереження гострих пе-
реломів (коефіцієнт ризику 0.76, 95% довірчий інте-
рвал). Відтак, автори вказують на доцільність пря-
мих клінічних порівнянь цих методів для підтвер-
дження отриманих результатів [10, 11].  

Екстракорпоральна ударно–хвильова те-
рапія 

Ударні хвилі – це високоенергетичні низькочас-
тотні акустичні імпульси, які генеруються п’єзоеле-
ктричним, електромагнітним або пневматичним 
методом за допомогою компресора [12, 13]. За 
своєю природою, характеризуються більш високи-
ми амплітудами енергії і малою тривалістю імпуль-
су [14]. Ударні хвилі миттєво поширюються в м’я-
ких тканинах, не пошкоджуючи їх та досягаючи при 
цьому межі між середовищами різної щільності. В 
такий спосіб ударні хвилі здійснюють терапевтич-
ний вплив на поверхню кісткових і хрящових тка-
нин, а також кальцифікати, осифікати та інші щільні 
утворення [15, 16]. При цьому варто враховувати, 
що ЕУХТ є дозозалежним методом, відтак кількість 
імпульсів понад 2000 сприятиме резорбції кісткової 
тканини, а не її загоєнню [14, 17] 

Незважаючи на значну кількість клінічних спо-
стережень, які свідчать про ефективність ЕУХТ, 
біологічний механізм її дії не є достеменно з’ясова-
ним. Найпоширенішою є гіпотеза мікропошкоджень 
кісткової поверхні за рахунок кавітаційних явищ, 
при яких запалення, що розвивається спричинює 
збільшення виходу з кров’яного русла таких факто-
рів росту як фактор росту судинного ендотелію та 
кісткові морфогенетичні протеїни, що у свою чергу 
сприяє відновленню більшого об’єму тканин [14–
16, 18, 19]. Також ударні хвилі сприяють поліпшен-
ню метаболічних процесів в тканинах [13, 18]. 

Серед ефектів ЕУХТ відзначають: сприяння нео-
васкуляризації внаслідок активації судинно–
ендотеліального фактору росту з наступною пролі-
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ферацією ендотеліальних клітин [13, 20]; індукцію 
остеогенетичних факторів росту, таких як трансфор-
муючий фактор росту бета–1 та кісткових морфоге-
нетичних білків, що ініціює активність остеобластів 
[13, 19, 21]; зниження больового синдрому [14, 22]; 
зменшення набряку [23]. Відповідно до цього, низ-
кою дослідників були сформульовані наступні пока-
зання до застосування ЕУХТ у щелепно–лицевій 
ділянці: лінійні переломи кісток, зокрема неконсолі-
довані [24, 25]; пародонтит [20, 26]; імплантація, зок-
рема лікування периімплантитів [27]; захворювання 
скронево–нижньощелепного суглоба [28].  

З–поміж переваг застосування ЕУХТ перед 
іншими методами фізичного впливу є незначний 
ризик розвитку ускладнень та проявів побічної дії 
[13, 14]. Не зважаючи на те, що застосування цього 
методу в ділянці верхньої щелепи є сумнівним че-
рез її жорстке з’єднання з кістками мозкового відді-
лу черепа та ймовірні небезпеки, пов’язані із впли-
вом на структури головного мозку [16], ЕУХТ є 
ефективним методом фізичного впливу на процеси 
остеорепарації, зокрема в ділянці нижньої щелепи.  

Низькоінтенсивна лазеротерапія 
Низькоінтенсивна лазеротерапія – застосуван-

ня в медичних цілях лазерного випромінювання 
низької інтенсивності для якого характерні фіксова-
на довжина хвилі (монохроматичність), однакова 
фаза випромінювання фотонів (когерентність), ви-
сока направленість та фіксована орієнтація векто-
рів електромагнітного поля в просторі (поля-
ризація). У фізіотерапії використовують переважно 
червоне та інфрачервоне випромінювання [29, 30]. 

В основі репаративного ефекту НЛТ лежить 
активація проліферації низки клітин в зоні тканин-
ного дефекту – макрофагів, лімфоцитів, кератино-
цитів, фібробластів, ендотеліальних клітин – вна-
слідок посилення продукції факторів росту судин-
ного ендотелію (VEGF), фібробластів (FGF), тром-
боцитарного фактору росту (PDGF) [29, 31, 32]. 

Згідно доклінічних досліджень на тваринних 
моделях, лазерне випромінювання пришвидшує 
загоєння ран на шкірі, трофічних виразок, кісткових 
переломів та дефектів, а також ерозій та виразок 
слизової оболонки [31, 33].  

На жаль, оцінити клінічну ефективність цього 
методу в контексті впливу на остеорепарацію не-
можливо у зв’язку з відсутністю клінічних спостере-
жень у фаховій літературі, оскільки наявною є ли-
ше інформація щодо позитивного впливу низькоін-
тенсивного лазера на загоєння м’яких тканин [34–
36]. Окрім цього, у кількох клінічних спостережен-
нях статистично значущого впливу низькоінтенсив-
ної лазеротерапії на стабільність дентальних ім-
плантатів чи загоєння переломів кісток у людини 
не було виявлено [37, 38]. 

Електрична стимуляція  
Метод електричної стимуляції базується на 

гіпотезі про те, що механічний стрес для кісткової 
тканини спричиняє утворення електричних потенці-
алів [3]. Відповідно, під час компресії виникають 
електронегативні потенціали, які сприяють форму-
ванню кісткової тканини. Натомість при розтягненні 
утворюються електропозитивні потенціали, які за-
пускають механізм резорбції [4]. Таким чином, 
створення електричного поля в ділянці кісткового 
дефекту повинно сприяти інтенсивнішому утворен-
ню кісткової тканини. Втім, якщо деякі початкові 
доклінічні дослідження демонструють однозначну 
перевагу електричної стимуляції, як методу оптимі-
зації репаративного остеогенезу, то у низці клініч-
них досліджень спостерігається неоднозначність та 
розбіжність результатів, що підтверджують ефекти-
вність цього методу [39–41]. У мета–аналізі рандо-
мізованих плацебо–контрольованих досліджень 
проведеному у 2016 році зазначено виражений 
знеболюючий ефект електричної стимуляції та від-
сутність будь–якого впливу на відновлення функції. 
Окрім того, що автори вище згаданого мета–
аналізу виявили статистично незначущий позитив-
ний ефект електричної стимуляції в лікуванні не-
зрощених переломів трубчастих кісток, вони також 
дійшли висновку, що розріднені, нестандартизовані 
дані розглянутих досліджень створюють ризик не-
точності у трактуванні їхніх результатів, а відтак 
спотворенню висновків [42]. Тому для підтверджен-
ня позитивного впливу електростимуляції на заго-
єння кісткової тканини необхідна більша кількість 
високоякісних клінічних досліджень. 

Магнітотерапія 
Магнітотерапія позиціонується як найпрості-

ший, найдешевший та цілком безболісний метод 
фізичного впливу. Для магнітотерапії використову-
ється так званий "магнітний об’єктив". Однойменно 
намагнічені частинки відштовхуються як від магні-
ту, так і одна від одної, що забезпечує їхній рух в 
паралельних напрямках. При такому впливі на рео-
логічну ланку зростає швидкість руху крові, але 
знижується тиск на стінки судин, що забезпечує 
підвищення проникності в дрібні периферичні кро-
воносні судини, сприяючи таким чином покращен-
ню периферичного кровопостачання [43, 44]. 

Під впливом постійного та змінного імпульсного 
магнітного поля відзначається посилення метаболі-
чних процесів в ділянці кісткового регенерату, в 
більш ранні терміни з’являються фібро– та остеоб-
ласти в ділянці регенерації, процес утворення кіст-
кової речовини проходить інтенсивніше та у більш 
ранні терміни [45–48]. У низці досліджень на твари-
нах доведено, що магнітотерапії властива седатив-
на, гіпотензивна, протизапальна, протинабрякова, 
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знеболююча і трофіко–регенеративна дія [4, 49, 
50]. На противагу, Rosso F. et al., 2015 [51] не ви-
явили статистично достовірних доказів ефективно-
сті магнітотерапії у порівнянні з ЕУХТ. 

У царині щелепно–лицевої хірургії серед поте-
нційних показань до застосування магнітотерапії 
виокремлюють: захворювання пародонту; гострий 
артрит СНЩС; переломи нижньої щелепи; післяо-
пераційні рани та травми [44, 49]. Проте, відкритим 
залишається питання щодо використання магніто-
терапії за наявності металевих конструкцій у поро-
жнині рота [44, 39]. Також варто враховувати той 
факт, що незважаючи на свою сприятливу дію на 
організм, магнітні поля від 70 мТл і вище стають 
стресовими агентами і негативно впливають на 
діяльність низки функціональних систем [4, 43, 46]. 
Окрім цього, відсутність якісних клінічних спостере-
жень ставить під сумнів клінічну ефективність цьо-
го методу. 

Заключення. Наявність цілої низки методів 
фізіотерапевтичного впливу, що застосовуються 

для оптимізації процесів загоєння кісткової тканини 
та постійний пошук способів їхнього удосконалення 
для ефективнішого застосування свідчить про гост-
роту потреби вирішення цього завдання найбільш 
оптимальним способом. Суперечливі результати 
клінічних спостережень, недостатня кількість конт-
рольованих досліджень та, як наслідок, відсутність 
доказової бази, на сьогодні ставлять під сумнів 
доцільність клінічного застосування таких методів 
фізичного впливу на процеси остеорепарації, як 
електрична стимуляція, LIPUS–терапія, низькоінте-
нсивна лазеротерапія та магнітотерапія. Також 
суттєвим недоліком вище згаданих методів є вели-
ка кількість сеансів, необхідна для досягнення 
ефекту. Єдиним поширеним методом фізичного 
впливу, про ефективність застосування якого свід-
чить значна кількість різногалузевих досліджень, є 
ЕУХТ. Окрім цього, враховуючи гнучкість викорис-
тання цього методу, показання до його застосуван-
ня можуть бути розширені, зокрема у щелепно–
лицевій ділянці. 
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УДК 616.716.1./.4–001–085.831 
СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА  
ЗАЖИВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
Варес Я. Е., Штибель Н. В. 
Резюме. Восстановление целостности и объема потерянной костной ткани остается важной медицин-

ской проблемой на протяжении десятилетий. На сегодня все методы, направленные на решение этой зада-
чи, можно разделить на две группы: биологические и физические. Физические методы воздействия, среди 
которых низкоинтенсивные пульсирующие ультразвуковые колебания, экстракорпоральная ударно–
волновая терапия, низкоинтенсивная лазеротерапия, электрическая стимуляция и магнитотерапия, в докли-
нических исследованиях продемонстрировали перспективность использования для оптимизации процессов 
заживления костной ткани, однако являются недостаточно отраженными в профессиональной литературе.  
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Цель – выяснить целесообразность клинического применения методов физического воздействия для 
оптимизации костного заживления, в частности в челюстно–лицевой области.  

Поиск литературных источников осуществлялся в электронных базах PubMed, Elsevier и Google 
Scholar по комбинации ключевых слов «bone healing» и «EStim», «LIPUS», «ESWT», «PEMF», «LLLT» и их 
синонимов соответственно, среди систематических обзоров, мета–анализов и оригинальных исследова-
ний, опубликованных в период с 2010 по 2019 годы. Было отобрано 50 публикаций, которые соответство-
вали критериям включения и исключения. Результаты опубликованных исследований были систематизи-
рованы и изложены в виде предложенного литературного обзора.  

Противоречивые результаты клинических наблюдений, недостаточное количество контролируемых 
исследований и отсутствие доказательной базы ставят под сомнение целесообразность клинического 
применения таких методов физического воздействия на процессы остеорепарации, как электрическая 
стимуляция, LIPUS–терапия, низкоинтенсивная лазеротерапия и магнитотерапия. Также существенным 
недостатком вышеупомянутых методов является большое количество сеансов, необходимых для дости-
жения эффекта. Единственным методом физического воздействия, об эффективности применения кото-
рого свидетельствует значительное количество разноотраслевых исследований, является экстракорпо-
ральная ударно–волновая терапия. 

Ключевые слова: костное заживление, челюстно–лицевая область, физиотерпия, экстракорпораль-
ная ударно–волновая терапия. 

 

UDC 616.716.1./.4–001–085.831 
Modern Physical Methods of Stimulating the Bone Tissue Healing Processes 
Vares Y. E., Shtybel N. V. 
Abstract. Restoring the integrity and volume of bone loss has been a major medical problem for decades. 

Today, all methods focused on solving this problem can be divided into two groups: biological and physical. 
Among physical stimulation therapies are the following: low–intensity pulsating ultrasonic vibrations, extracorpo-
real shock–wave therapy, low–level laser therapy, electrical stimulation, and magnetotherapy. In preclinical tri-
als, all of them have demonstrated potential ability to enhance the bone healing. Despite this, physical stimula-
tion therapies in the context of bone healing are poorly described.  

The purpose of the study was to determine the feasibility of the clinical application of physical stimulation 
therapies to enhance bone healing, particularly in the maxillofacial area.  

Material and methods. This research was performed in the PubMed, Elsevier, and Google Scholar data-
bases using a combination of keywords ‘bone healing’ and ‘electrical stimulation’, ‘low–intensity pulsating ultra-
sonic vibrations’, ‘extracorporeal shock–wave therapy’, ‘magnetotherapy’, ‘low–level laser therapy’ and their 
synonyms respectively. Publications had to meet the following inclusion criteria: systematic reviews, meta–
analyzes and original studies focused on bone healing enhancement using physical stimulation therapies, pub-
lished between 2010 and 2019. Exclusion criteria were: the impact on bone healing was secondary; clinical 
cases; physical methods were positioned as additional in treatment; studies were published by Ukrainian au-
thors. Thus, 50 publications were selected that met these criteria. The results of the published studies were sys-
tematized and presented in the form of proposed literature review in a logical sequence: the essence of the 
method, its biological mechanism and the effectiveness of its application.  

Conclusion. The presence of a variety of physiotherapeutic methods used to enhance bone healing proc-
esses and the constant searching for ways to improve them for more effect indicates the urgent need to solve 
this challenge in the most optimal way. Contradictory results of clinical studies, insufficient number of controlled 
studies and, as a consequence, lack of evidence base, today call into question the feasibility of clinical applica-
tion of such physical stimulation therapies as electrical stimulation, low–intensity pulsating ultrasonic vibrations, 
low–intensity laser therapy and magnetotherapy. A major disadvantage of the above methods is the large num-
ber of sessions required to achieve the effect. In the other hand, extracorporeal shock–wave therapy shows to 
be the only common physical stimulation therapy that has evidenced its effectiveness. In addition, the flexibility 
of using this method allows to extend the indications for its application, in particular in the maxillofacial area. 

Keywords: bone healing, MFA, physiotherapy, extracorporeal shock–wave therapy.  
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Цинк є важливим мікроелементом з різноманіт-
ними біологічними функціями. В середньому добо-
ва потреба в цинку складає 10-15 мг. Цинк бере 
участь у рості клітин, апоптозі і метаболізмі, а та-
кож в регуляції ендокринних, імунних і нейронних 
функцій. На клітинному рівні цинк стимулює утво-
рення полісом, гальмує вільно-радикальне окис-
лення. Велика роль цинку в нуклеїновому обміні, 
процесах транскрипції, стабілізації нуклеїнових 
кислот. Цинк прискорює синтез колагену в рані, що 
гоїться, чинить стабілізуючу дію на цитоплазматич-
ні мембрани, перешкоджає вивільненню гідролітич-
них ферментів. Важлива роль належить цинку в 
розвитку скелета. У мітохондріях цинк пригнічує 
транспорт електронів в дихальному ланцюзі. Ця 
властивість реалізується в сперматозоїдах, де зна-
ходиться багато цинку і спостерігається низька 
дихальна активність. Цинк потрібний для розвитку 
тканин головного мозку. Цинк в організмі є компо-
нентом більше 300 ферментів. Цинк бере участь у 
відновленні ретинолу в сітківці ока. Відомо, що 
цинк стабілізує структуру інсуліну (зв'язується з 
гексамерами інсуліну). Цинк входить в структуру 
активного гормону вилочкової залози – тимулину, 
бере участь у формуванні третинної структури го-
надотропінів та інших гормонів. Цинк – ліпотропний 
чинник для печінки, що бере участь разом з вітамі-
ном Е в утворенні ненасичених жирних кислот в 
організмі. Дефіцит і надлишок цинку можуть приз-
водити до важких патологічних процесів. У цій 
статті описано обмін цинку в організмі, його біологі-
чна роль, причини і ознаки гіпоцинкемії і гіперцин-
кемії, застосування цинку в терапевтичній практиці. 
Вивчення особливостей всмоктування цинку, роз-
поділ його в організмі, особливості виведення пот-
рібні для корекції добової потреби його в їжі і для 
проведення корекції метаболічних розладів при 
різних захворюваннях. 

Ключові слова: мікроелементи, цинк, метабо-
лізм цинку, гіпоцинкемія, гіперцинкемія. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано у рамках 

НДР «Біохімічні механізми розвитку дисметаболіч-
них процесів за умов впливу хімічних чинників на-
вколишнього середовища», № держ. реєстрації 
0115U000240. 

Вступ. Однією з найменш вивчених тем у пато-
фізіології і патобіохімії є мікроелементози. В даний 
час відомо, що дефіцит біогенних елементів прак-
тично при всіх захворюваннях є або первинною 
причиною або важливою складовою в етіології хво-
роби. У зв'язку з цим актуальними є роботи, спря-
мовані на вивчення особливостей обміну різних 
біогенних елементів і порушень обміну, що виника-
ють при їх дефіциті. Одним з найважливіших біо-
генних елементів є цинк, в той же час особливості 
його обміну і патогенез захворювань, викликаних 
дефіцитом і надлишком цинку, недостатньо вивче-
ний. Висока біологічна активність мікроелементу і 
безперечна перспективність застосування його в 
лікувальній практиці як біотика для нормалізації 
обміну речовин визначають необхідність узагаль-
нення наявних експериментальних і клінічних спо-
стережень про обмін мікроелемента в організмі 
при різних фізіологічних і патологічних станах. Це 
завдання і ставили перед собою автори. 

Мета роботи. На основі узагальнення експери-
ментальних і клінічних даних про обмін цинку і його 
біологічної ролі в організмі виявити можливі причи-
ни розвитку гіпо- і гіпермікроелементозів цього мі-
нералу. 

Біологічна роль цинку. Цинк є важливим мік-
роелементом з різноманітними біологічними функ-
ціями, який бере участь у рості клітин, апоптозі і 
метаболізмі, а також в регуляції ендокринних, імун-
них і нейронних функцій. На клітинному рівні цинк 
стимулює утворення полісом, гальмує вільно-
радикальне окислення, яке каталізується залізом 
[6]. Показано, що для переходу з однієї фази клі-
тинного циклу в іншу необхідна наявність цинку, і 
його недолік блокує цей процес. Цинк необхідний 
для нормального проходження всіх фаз дроблення 
заплідненої яйцеклітини до її фіксації в порожнині 
матки. Оскільки цинк і деякі інші хімічні елементи 
впливають як критичні кофактори на ріст клітин, 
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особливо в фазах репродукції і диференціювання, 
висловлюється припущення, що з цим пов'язаний і 
пухлинний ріст [15]. Велика роль цинку в нуклеїно-
вому обміні, процесах транскрипції, стабілізації 
нуклеїнових кислот, білків і особливо компонентів 
біологічних мембран. Цинк присутній в активному 
центрі ферментів, зокрема, у нуклеотиділтрансфе-
разах та зворотній транскриптазі. Він відіграє важ-
ливу роль у стабілізації структури ДНК, РНК, рибо-
сом, входить до складу аміноацил-тРНК-синтетаз і 
фактора елонгації білкового ланцюга у ссавців (EF-
1), є незамінним в експресії генів [25]. 

Важлива роль належить цинку в розвитку ске-
лета. Цинк прискорює синтез колагену в ранах, 
надає стабілізуючу дію на цитоплазматичні мем-
брани, перешкоджає вивільненню гідролітичних 
ферментів [12]. У мітохондріях цинк пригнічує тран-
спорт електронів у дихальному ланцюзі. Ця влас-
тивість реалізується в сперматозоїдах, де знахо-
диться багато цинку і спостерігається низька диха-
льна активність мітохондрій [12]. Цинк необхідний 
для розвитку тканин головного мозку. В корі голов-
ного мозку виявлені цинкергічні нейрони. Було дос-
ліджено, що цинк відіграє важливу роль в передачі 
сигналу за допомогою модуляції збудливих і галь-
мівних клітинних рецепторів і внутрішньоклітинних 
сигнальних білків [16]. 

Цинк в організмі є компонентом більш 300 фер-
ментів. З хімічної точки зору цинк в ферментах ви-
конує роль Льюісовської кислоти, що створює лока-
лізований центр позитивного заряду поблизу нук-
леофільного субстрату [23]. Іони цинку необхідні 
для функціонування термолізіна, дипептидаз, РНК-
полімерази, ДНК-полімерази, карбоангідрази, аль-

долази класу ІІ, лужної фосфатази, деяких алкого-
льдегідрогеназ, супероксиддисмутази, ліаз, окси-
доредуктаз, факторів транскрипції [16]. Цинк бере 
участь у різних функціях сітківки, таких як фототра-
нсдукція, візуальний цикл і процес нейротрансмісії, 
також є необхідним для відновлення ретинолу в 
сітківці ока [7].  

Відомо, що цинк стабілізує структуру інсуліну 
(зв'язується з гексамером інсуліну) [14]. Цинк вхо-
дить до складу активного гормону вилочкової зало-
зи ‒ тимуліну, бере участь у формуванні третинної 
структури гонадотропінів і інших гормонів [8].  
Блокатор цинку ‒ дітідін ‒ викликає інсулінову не-
достатність. При цукровому діабеті підвищений 
рівень цинку в крові і його добова екскреція з сечею 
зростає.  

Цинк ‒ ліпотропний фактор для печінки, бере 
участь разом з вітаміном Е в утворенні ненасиче-
них жирних кислот в організмі. Рецептор глюкокор-
тикоїдів містить цинк. Також відомо, що цинк бере 
участь у формуванні смакової чутливості [6]. 

Біологічну роль цинку можна представити у 
вигляді наступної схеми (рис. 1). 

Тобто, можна резюмувати, що роль цинку в 
організмі дуже багатогранна, і він є необхідною 
складовою перебігу багатьох фізіологічних та біохі-
мічних процесів. 

Обмін цинку в організмі людини. Цинк ‒ не-
замінний біогенний елемент в харчуванні людини. 
В середньому добова потреба в цьому мікроеле-
менті становить 10-15 мг. Джерелом цинку в харчу-
ванні є бобові, кунжут, арахіс, висівки, але у всіх 
цих продуктах цинк пов'язаний з фітиновою кисло-
тою і тому мало засвоюється. Відносно високий 

Входить до складу понад 300 білків 
і ферментів 

Метаболізм нуклеїнових кислот  
і білків 

Репарація ДНК 

Структура та функції біомембран 

Метаболізм кісткової тканини 

Проведення нервових імпульсів 

Участь в акті зору 

Участь у формуванні смакової  
чутливості, нюху 

Участь в метаболізмі і дії гормонів 
гіпофіза, надниркових залоз, підш-
лункової залози, передміхурових 

залоз і сім'яників 

Обмін ненасичених жирних кислот, 
метаболізм простагландинів 

Ліпотропна і гепатопротекторна дія 

Гальмує вільно радикальне  
окислення ліпідів 

Попереджає розвиток хронічних 
серцево-судинних захворювань 

Участь в імунологічних реакціях  
(є регулятором діяльності фагоци-

тів, лімфоцитів, впливає на хемота-
ксис нейтрофілів) Тканинне дихання  

(пригнічує транспорт електронів  
в дихальному ланцюзі) 

ЦИНК 

Рис. 1. Участь цинку у біохімічних процесах в організмі 
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вміст цинку в яєчному жовтку, печінці, м'ясі 
(10-30 мг на 100 г продукту). Цинк погано всмокту-
ється в тонкому кишечнику (з 15 мг всмоктується 
приблизно 5 мг), однак його концентрація в ткани-
нах відносно висока (0,3-0,5 мМ цинку / г тканини). 
Найбільш висока концентрація цинку – в передмі-
хуровій залозі (приблизно 15 мМ / г тканини). Всмо-
ктування цинку гальмується фітатами, міддю, фос-
фатами, кальцієм. Навпаки, ЕДТА, сік підшлункової 
залози, лимонна, аскорбінова і піколінова кислоти, 
гліцин, глутамат, естрогени, прогестини, тестосте-
рон і деякі пептиди прискорюють всмоктування 
цинку. Частина цинку, який всмоктується, може 
затримуватись у самій слизовій оболонці кишечни-
ка. У грудних дітей в абсорбції цинку бере участь 
простагландін Е2, що міститься в материнському 
молоці, але відсутній в коров'ячому [7]. Показано, 
що цинк може всмоктуватися як в іонній формі, так 
і в комплексі з різними лігандами, транспортуватися 
цинк може через ентероцит за допомогою кальцій 
зв’язуючого білка [5]. Багато їжі і великий вміст кліт-
ковини в ній знижують абсорбцію цинку, оскільки 
прискорюють просування харчового кому по кишеч-
нику. Надходження цинку з крові в тканини здійсню-
ється за допомогою металотіонеїнів (білки з моле-
кулярною масою близько 6600, що містять 33% 
цистеїну, одна молекула білка зв'язує 6 іонів цинку), 
що виробляються в слизовій оболонці кишечника, 
нирках і печінці [1]. Іон цинку міцно зв'язується з 
більшістю органічних лігандів. Цинк має заповнену 
3d-орбіту і прагне утворити чотири ковалентні зв'яз-
ки тетраедричної симетрії, часто з азот- або сірков-
місними лігандами. Цинк утворює міцні зв'язки все-
редині металоферментів, у активному центрі яких 
він з'єднаний з трьома імідазольними групами, чет-
вертий координаційний зв'язок залишається віль-
ним та бере участь у взаємодії з субстратом. У ме-
талоферментів іон цинку в активному центрі з'єдна-
ний з трьома імідазольними групами, четвертий 
координаційний зв'язок залишається вільним, бере 
участь у взаємодії з субстратом. Другий атом азоту 
імідазольної групи утворює водневий зв'язок з кар-
бонільної групою в головному пептидному ланцюзі 
(ця властивість характерна для атомів заліза гемв-
місних білків). У крові знаходиться близько 1%, в 
тканинах – 99% цинку організму. На 70% цинк сиро-
ватки крові пов'язаний з альбумінами. 

Транспорт цинку крізь клітинні біліпід-білкові 
мембрани здійснюється за допомогою двох, ево-
люційно сформованих, сімейств (родин) транспор-
терів: ZIP (Zrt-, Irt-подібний білок) і CDF (Cation Dif-
fusion Facilitator). Багато транспортерів сімейства 
ZIP залучені до поглинання клітинного цинку і  
щонайменше один член родини, транспортер  
Zrt3 S. cerevisiae, транспортує збережений цинк з 

внутрішньоклітинного відсіку під час адаптації до 
дефіциту цинку. Навпаки, члени родини CDF або 
опосередковують міжклітинний транспорт цинку 
або полегшують транспорт його до внутришньоклі-
тинних компартментів для подальшої участі в дето-
ксикації або з метою зберігання. Активність бага-
тьох з цих транспортерів регулюється за допомо-
гою транскрипційних і посттранскрипційних механі-
змів для підтримки гомеостазу цинку як на клітин-
ному, так і на організменному рівні [5]. 

Основним фізіологічним лігандом, який транс-
портує цинк в печінку з кишечнику, є альбумін, який 
також транспортує мідь, однак, ділянки зв'язування 
цих елементів на альбуміні різні і не збігаються. Не 
багато цинку в плазмі пов'язано з амінокислотами, 
переважно цистеїном і гістидіном. Виводиться цинк 
з організму в основному з фекаліями. Ендогенний 
цинк в нирках піддається часткової реабсорбції. 
Джерелами ендогенного цинку є стінка кишечника, 
жовч і підшлункова залоза. Істотно збільшується 
виведення цинку з сечею при розпаді тканин (опіки, 
травми, операції, голодування). Цинк може виділя-
тися з потом (близько 0,4-2,8 мг на добу), з менст-
руальною кров'ю (0,1-0,5 мг на менструальний пе-
ріод), з волоссям і нігтями [3]. Значна кількість цьо-
го елемента виводиться з молоком під час лактації. 
Вихід цинку з тканинних депо збільшується під ді-
єю глюкокортикоїдів. 

Таким чином, однією з причин дефіциту цинку 
в організмі може бути недостатній вміст органічних 
кислот або зазначених вище амінокислот в продук-
тах харчування, дефіцит статевих гормонів, а та-
кож надмірне його виведення при патологічних 
станах (надлишок глюкокортикоїдів, травми, опера-
ції, голодування). 

Гіпоцинкемія. Гіпоцинкемія поширена в бага-
тьох регіонах світу і є діагностично складним ста-
ном. Дефіцит цинку є потенційно смертельним за-
хворюванням. Найбільш поширеним фактором 
дефіциту цинку є аліментарний. При запальних 
процесах кишечника всмоктування цинку знижуєть-
ся під дією лейкоцитарного ендогенного медіатора 
запалення ‒ прозапального цитокіну ІL-1, який зни-
жує рівень цинку в крові і підвищує його накопичен-
ня в печінці [14].  

Розвитку гіпоцинкемії сприяють ентерити, колі-
ти, хвороба Крона, алкогольний цироз, підвищений 
гемоліз еритроцитів (відбувається втрата цинку з 
клітин) [2]. При серповинноклітинній анемії також 
спостерігається дефіцит цинку в організмі хворого 
[2]. Гіпоцинкемії сприяє гіпопротеїнемія, тому що за 
умов протеїнурії збільшується втрата цинку з се-
чею. Надмірне споживання глюкози супроводжуєть-
ся гіпоцинкемією, оскільки глюкоза перешкоджує 
всмоктуванню цинку [14]. 
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Експериментальні дослідження показали, що 
навіть депресія пов'язана з низькою концентрацією 
цинку в периферичній крові, але патофізіологічний 
зв'язок між кількістю цинку і депресією вимагає 
подальшого вивчення [13]. 

Нерідко зниження вмісту цинку в організмі є 
наслідком надмірного надходження в організм  
радіоактивних ізотопів (наприклад, плутонію або 
Zn-65) міді, кадмію, свинцю, які є функціональними 
антагоністами цинку, особливо на тлі неповноцін-
ного (дефіцит білка) харчування, а також хронічно-
го зловживання алкоголем. Роль Zn при алкоголь-
ної інтоксикації обумовлена його участю в метабо-
лізмі алкоголю (молекула алкогольдегідрогенази 
містить 4 атома Zn), тому у дітей і підлітків при де-
фіциті цинку підвищується схильність до алкоголіз-
му і наркоманії [22]. 

Авторами в експериментальній роботі на щу-
рах при моделюванні метаболічного синдрому по-
казано, що дієта з високим вмістом фосфору і без 
цинку погіршує гіпертонію і серцеву дисфункцію 
[12]. 

Крім аліментарних, є й спадкові патології, що 
призводять до розвитку гіпоцинкеміі. Виявлено 
аутосомно-рецесивне спадкове захворювання, 
викликане порушенням всмоктування цинку в ки-
шечнику ‒ ентеропатичний акродерматит, який 
проявляється при переході на самостійне харчу-
вання немовлят (внаслідок дефіциту цинк-
зв’язуючого білку грудного молока) [7]. 

Було показано, що в деяких випадках ентеро-
патичний акродерматит пов'язаний з мутаціями 
гена hZIP4, який відноситься до групи SLC39, що 
кодують мембранні переносники цинку [13]. Миша-
чий гомолог людського білка ZIP4 локалізується на 
апікальній поверхні зрілих ентероцитів, що відпові-
дає його функції (транспорт цинку в тонкому ки-
шечнику). Цинковий дефіцит призводить до підви-
щення регуляції мРНК ZIP4 і білка у мишей в тонкій 
кишці і, навпаки, додавання цинку надає протилеж-
ний ефект [7]. Дослідження in vitro на клітинах, що 
експресують гени ZIP4 миші або людини [13], а 
також дослідження in vivo на мишах [11] показали, 
що ZIP4 зазнає посттранскрипційної регуляції у 
відповідь на зміну концентрації цинку [13]. В умо-
вах дефіциту цинку білок ZIP4 був сконцентрова-
ний на плазматичній мембрані клітин, тоді як у клі-
тинах, багатих цинком, ZIP4 переважно виявляєть-
ся всередині клітин. 

Інша спадкова форма дефіциту цинку зустріча-
ється у білих мишей, у яких мутація виявлена в 
гені ZnT4, який відноситься до групи трансмемб-
ранних білків SLC30, що призводить до порушення 
секреції цинку в молоко з молочної залози. Подібні 
мутації відбуваються й у людей [3]. 

Встановлено, що гіпоцинкемія може виникати 
при гіпермікроелементозах двовалентних металів, 
оскільки відбувається конкуренція за транспортні 
системи. Проведені експерименти на щурах пока-
зали, що при тривалому надходженні підвищених 
концентрацій міді в організм спостерігається зни-
ження вмісту цинку в крові і в гомогенатах нирок 
[17]. При експериментальному гіпермікроелементо-
зі кобальту виявлено зниження концентрації цинку 
в крові, в гомогенатах печінки та нирок [18]. 

Виявлено гіпоцинкемію у дітей, які проживають 
в несприятливих регіонах, де спостерігається під-
вищений вміст міді і кобальту в питній воді [2]. Гіпо-
цинкемія може виникати у спортсменів при трива-
лих фізичних навантаженнях: було виявлено знач-
не підвищення вмісту цинку у волоссі спортсменів і 
зниження його концентрації в слині, що свідчить 
про дефіцит цього мікроелементу, який виводиться 
з організму з потом при тривалому фізичному на-
вантаженні [16]. При дефіциті цинку знижується 
напруженість Т-клітинного імунітету, тому спорт-
смени з гіпоцинкемією частіше хворіють простудни-
ми та інфекційними захворюваннями, довго віднов-
люються після травм та у них спостерігається три-
вале загоєння ран [21]. 

З даних наукової літератури відомо, що рівень 
цинку в сітківці ока людини знижується з віком 
(вікова дегенерація жовтої плями) через мутації в 
генах, що беруть участь в підтримці гомеостазу 
сітківки [9]. 

Початковими ознаками дефіциту цинку є дер-
матит, діарея, алопеція, втрата апетиту та інші 
[20]. У хворих з гострим дефіцитом цинку спостері-
гається дратівливість, депресія, агейзія (втрата 
смакових відчуттів), може бути погіршення сутінко-
вого зору [10]. Більш тривалий дефіцит призводить 
до уповільнення росту і нейропсихологічних розла-
дів, таких як емоційна нестабільність, дратівливість 
і депресія [14]. Може розвиватися імунодефіцит, 
себорєєподібний дерматит, неврологічні порушен-
ня, асперматогенез, гіпогонадотропний гіпогона-
дізм, безпліддя, хронічний ентерит, уповільнення 
репаративних процесів [12]. 

Експериментально підтверджено, що у вагітних 
з дефіцитом цинку спостерігалася слабка пологова 
діяльність, атонічні кровотечі, передчасні пологи, 
наявність вад у плода і новонароджених 
(розщеплення твердого піднебіння, гідроцефалія, 
викривлення хребта, грижі, вади серця та інші) [2]. 
При дефіциті цинку порушується синтез статевих 
гормонів. Введення щурам з недостатністю цинку 
прогестерону і естрогену сприяє нормальному роз-
витку вагітності. Є дані про вплив тестостерону і 
хоріонального гонадотропіну на надходження цин-
ку в статеві залози самців щурів [8]. 
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У щурів, що містяться на дієті з виключенням 
цинку, виникає паракератоз, блювота, випадіння 
волосся, ураження шкіри і слизових оболонок, ке-
ратит, затримка росту, зниження толерантності до 
глюкози. У таких тварин спостерігаються спонтанні 
аборти, причому викидень має множинні ембріопа-
тії [14]. При дефіциті цинку відбувається пригнічен-
ня сперматогенезу у самців, порушення розвитку 
сім'яників, а саме атрофія епітелію сім'яників, їх 
придатків, передміхурової залози і гіпофіза [8]. З 
дефіцитом цинку в слині пов'язують механізм роз-
витку карієсу зубів [20]. 

Деякі клінічні дослідження показують, що дефі-
цит цинку, магнію і вітаміну D незалежно пов'язані 
зі змінами метаболізму глюкози. Дефіцит цинку 
може збільшити ризик розвитку резистентності до 
інсуліну [3]. 

З іншого боку, експериментально показано, що 
утримання тварин на дієті, бідній цинком, в 30 разів 
виразніше, порівняно з нормою, пригнічує ріст де-
яких пухлин [15]. 

Деякими авторами досліджено, що при дефіци-
ті цинку зазначалося пригнічення активності лужної 
фосфатази в хондроцитах епіфізарного хряща, що 
в подальшому сприяє виникненню дефекту розвит-
ку кісток [20]. 

Експерименти на щурах показали, що при де-
фіциті цинку у самок та у їх нащадків затримується 
розвиток мозку, особливо мозочка, знижується син-
тез ДНК і гістонів, повільніше вироблялися умовні 
рефлекси, у дорослих самців було відзначено по-
рушення здатності уникати зіткнення, у самок ‒ 
підвищена агресивність [10]. 

З боку обміну ліпідів, дефіцит цинку сприяє 
розвитку стеатозу печінки та атеросклерозу [10], 
що слід враховувати у визначенні патогенезу цих 
захворювань та під час їх лікування. 

Дієта з низьким вмістом цинку та високим вміс-
том фосфору погіршує прояви гіпертонію і викли-
кає серцеву дисфункцію у щурів за умов метаболі-
чного синдрому [5]. 

В Японії вчені доказали ефективність викорис-
тання ацетату цинку для лікування пацієнтів з хво-
робою Коновалова-Вільсона і довели, що прояви 
деяких клінічних симптомів у цих хворих значно 
пом’якшилися [6]. 

Екзогенний цинк може захищати міокардіоцити 
від реперфузійного пошкодження, але конкретна 
роль ендогенного цинку в патогенезі реперфузійно-
го пошкодження і в аденозиновій активації залиша-
ється невідомою [2]. 

У літературі є данні вчених про ефективне ліку-
вання солями цинку хворих на герпес (вірус герпе-
су 2 типу) [24]. 

Також представлені данні про використання 
цинковмісних препаратів (цинку аспартат) у дітей з 

виразковою хворобою 12-палої кишки і хронічним 
гастродуоденітом, що підвищує ефективність ком-
плексної терапії. В літературі описана позитивна 
динаміка клінічних проявів хронічного гепатиту В 
при використанні сірчанокислої солі цинку з молоч-
нокислим лактобактеріном [20]. 

Клінічні дослідження підтверджують необхід-
ність використання препаратів цинку в комплексній 
терапії інфекційних захворювань кишечнику у дітей 
[24]. 

Причини дефіциту цинку та його вплив на різні 
тканини та органи представлені на рис. 2. 

Таким чином, крім аліментарних факторів і ен-
докринних порушень, зазначених нами вище, при-
чинами гіпоцинкеміі можуть бути різні захворюван-
ня і генетичні особливості організму.  

Гіперцинкемія. Надлишок цинку можливий 
при виробничих отруєннях, передозуванні цинков-
місних препаратів. Стосовно перевищення адеква-
тного вмісту цинку в організмі повідомлень у науко-
вій літературі набагато менше. Показано, що над-
лишок цинку може викликати гострі і хронічні отру-
єння, наприклад, при вдиханні цинку зварниками 
виникає характерне отруєння, яке супроводжуєть-
ся підйомом температури, лихоманкою, гіперсалі-
вацією, головним болем, лейкоцитозом і кашлем. 
При хронічному впливі підвищених концентрацій 
цинку виникає анемія, зниження імунної резистент-
ності (гальмування хемотаксису, фагоцитозу, піно-
цитозу) і уповільнення агрегації тромбоцитів, нев-
рологічні порушення. Якщо цинк надходить інгаля-
ційним шляхом, можливий розвиток пневмофібро-
зу; при оральному надходженні спостерігається 
нудота, блювота, виразка шлунка і панкреатит [20]. 

Таким чином, основними причинами розвитку 
гіперцинкеміі є хронічні отруєння, викликані потра-
плянням наночастинок цинку через дихальні шля-
хи. Для проявів гіперцинкеміі характерна загальна 
картина інтоксикації. 

Заключення. Цинк є есенціальним біогенним 
мікроелементом, дуже важливим для перебігу ба-
гатьох біохімічних процесів в організмі людини. Як 
дефіцит, так і надлишок цинку, можуть призводити 
до розвитку важких патологічних процесів. До де-
фіциту цинку можуть призводити як аліметарний 
фактор, так і різні захворювання. Тому для прове-
дення корекції метаболічних порушень при різних 
патологічних (або пограничних) станах або захво-
рюваннях необхідно досконало вивчати механізми 
виникнення дефіциту цинку при різних хворобах. 

Одним з напрямків сучасної медицини є відно-
вна медицина, об’єктом якої є вивчення функціона-
льних резервів людини, спрямованих на відновлю-
вальне лікування і профілактику захворювань. Мі-
неральні речовини розглядаються як потенційні 
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Рис. 2. Причини дефіциту цинку та локалізація патологічного процесу 
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засоби підвищення внутрішніх можливостей органі-
зму (застосування мінеральних вод, препаратів 
мікроелементів, корекція дієти тощо). Відомо, що 
подібно вітаміну С, цинк пригнічує вірусну інфекцію. 
Системне застосування цинку стимулює вироб-
лення лейкоцитів і підтримує активність нейтрофі-
лів, Т-лімфоцитів і натуральних кілерів. Крім того, 
цинк необхідний для вироблення тимозина ‒ пепти-
да, що регулює диференціювання Т-лімфоцитів. 
При місцевому застосуванні цинк має протизапаль-
ну дію (знижує хемотаксис нейтрофілів, продукцію 
фактора некрозу пухлин та інтерлейкіну-6) і пригні-
чує гіперсекрецію сальних залоз, що перешкоджає 

закупорці пір і формуванню підшкірних сальних кіст 
(зменшує активність 5-редуктази, за рахунок чого 
реалізується антиандрогенна дія). Ці ефекти цинку 
є підставою використання його в косметології. Крім 
ролі мікроелементів у підтримці молодості і здо-
ров'я шкіри, існує практичний досвід використання 
препаратів з мікроелементами в дерматології, есте-
тиці та мезотерапії. Таким чином, розробка альтер-
нативних підходів до лікування інфекції, метаболіч-
них порушень, проблем дерматології, відновлення 
репродуктивності, зокрема, заснованих на корекції 
мінерального метаболізму, та інших є актуальним 
напрямком сучасної медицини.  
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УДК 577.128:546.47 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЦИНКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Мартынова С. Н., Горбач Т. В., Ярмыш Н. В., Гопкалов В. Г., Поликарпова А. В. 
Резюме. Цинк является важным микроэлементом с разнообразными биологическими функциями. В 

среднем суточная потребность в цинке составляет 10-15 мг. Цинк принимает участие в росте клеток, 
апоптозе и метаболизме, а также в регуляции эндокринных, иммунных и нейронных функций. На клеточ-
ном уровне цинк стимулирует образование полисом, тормозит катализируемое железом свободноради-
кальное окисление. Велика роль цинка в нуклеиновом обмене, процессах транскрипции, стабилизации 
нуклеиновых кислот. Цинк ускоряет синтез коллагена в заживающей ране, оказывает стабилизирующее 
действие на цитоплазматические мембраны, препятствует высвобождению гидролитических ферментов. 
Важная роль принадлежит цинку в развитии скелета. В митохондриях цинк угнетает транспорт электро-
нов в дыхательной цепи. Это свойство реализуется в сперматозоидах, где находится много цинка и на-
блюдается низкая дыхательная активность. Цинк необходим для развития тканей головного мозга. Цинк 
в организме является компонентом более 300 ферментов. Цинк принимает участие в восстановлении 
ретинола в сетчатке глаза. Известно, что цинк стабилизирует структуру инсулина (связывается с гекса-
мерами инсулина). Цинк входит в структуру активного гормона вилочковой железы – тимулина, участвует 
в формировании третичной структуры гонадотропинов и других гормонов. Цинк – липотропный фактор 
для печени, участвующий вместе с витамином Е в образовании ненасыщенных жирных кислот в организ-
ме. Дефицит и избыток цинка могут приводить к тяжелым патологическим процессам. В данной статье 
описаны обмен цинка в организме, его биологическая роль, причины и признаки гипоцинкемии и гипер-
цинкемии, применение цинка в терапевтической практике. Изучение особенностей всасывания цинка, 
распределение его в организме, особенности выведения необходимы для коррекции суточной потребно-
сти его в еде и для проведения коррекции метаболических сдвигов при различных заболеваниях. 

Имеются данные об эффективности лечения солями цинка больных герпесом 2 типа, пациентов с 
болезнью Коновалова-Вильсона, хроническим гепатитом В, детей с язвенной болезнью 12-типерстной 
кишки и хроническим гастродуоденитом. 

Ключевые слова: цинк, метаболизм цинка, гипоцинкемия, гиперцинкемия. 
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Metabolic Effects Of Zinc (Review) 
Martynova S. N., Gorbach T. V., Yarmish N. V., Gopkalov V. G., Polikarpova A. V. 
Abstract. This article deals with the features of zinc metabolism in the body, its biological role, the causes 

and signs of hypozincemia and hyperzincemia, as well as the use of zinc in therapeutic practice. The study of 
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the characteristics of zinc absorption, its distribution in the body, features of its excretion is of huge importance 
for the correction of its daily dietary requirements and its metabolic shifts in various diseases. 

Zinc is an essential microelement with diverse biological functions. On average, the recommended daily 
allowance for zinc is 10-15 mg. The richest sources of zinc in diet include legumes, sesame, peanuts, bran, egg 
yolk, liver, and meat. Zinc absorption is inhibited by phytates, copper, phosphates, calcium, and dietary fibers. 
EDTA, pancreatic juice, citric acid, ascorbic acid, picolinic acid, glycine, glutamate, estrogens, progestins, tes-
tosterone, and some peptides increase zinc absorption.  

It is known that zinc performs various functions in the body. In particular, zinc is involved in cell growth, 
apoptosis and metabolism, as well as in the regulation of endocrine, immune and neural functions. At the cellu-
lar level, zinc stimulates polysome formation. Furthermore, it inhibits iron-mediated free radical oxidation. There 
is strong evidence that zinc plays an important role in nucleic acid metabolism, in the processes of transcription, 
as well as in the stabilization of nucleic acids.  

Zinc is known to accelerate collagen synthesis promoting wound healing. In addition, it has a stabilizing ef-
fect on the cytoplasmic membrane, preventing the release of hydrolytic enzymes. Zinc is considered to be of 
huge importance in the development of the skeleton. In mitochondria, zinc inhibits electron transport in the respi-
ratory chain. This property is observed in spermatozoa, where there is a lot of zinc and low respiratory activity is 
found.  

Zinc is essential for the development of brain tissue. Moreover, zinc in the body is a component of more 
than 300 enzymes. Zinc is involved in the retinol reduction in the retina. It is reported that zinc stabilizes the 
structure of insulin due to its ability to bind insulin hexamers. Zinc is included in the structure of the active hor-
mone of the thymus gland – thymulin. Furthermore, it participates in the formation of the tertiary structure of go-
nadotropins and other hormones. Zinc is a lipotropic factor for the liver, which is involved in the formation of un-
saturated fatty acids along with vitamin E. In patients with acute zinc deficiency, irritability, depression, ageusia, 
and twilight vision disorders are observed. Excess amounts of zinc can cause acute and chronic poisoning.  

There are converging lines of evidence concerning the effectiveness of treatment with zinc salts in patients 
with type 2 herpes, Wilson's disease, chronic hepatitis B, children with duodenal ulcers and chronic gastroduo-
denitis. Clinical studies have confirmed the need for administration of zinc-containing drugs in the treatment of 
infectious intestinal diseases in children. 

Keywords: microelements, zinc, zinc metabolism, hypozincemia, hyperzincemia. 
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В условиях информационной эры доминирую-
щим направлением развития общества становится 
организация всех процессов и функций по принци-
пу сетей, открытых систем, состоящих из взаимо-
связанных узлов. Интенсивно развивается сетевая 
медицина, создаются сети болезней, узлами слу-
жат болезни, фенотипы, которые рассматриваются 
в качестве таргетных мишеней для лечения комор-
бидных заболеваний. Такой мишенью может стать 
микробиота кишечника, которая связана со всеми 
органами и системами хозяина многочисленными 
осями, рёбрами, звеньями. 

Цель – анализ и обобщение результатов ис-
следований сетевой парадигмы в медицине.  

Обзор и критический анализ 45 литературных 
источников, 19 кириллицей и 26 латиницей, по изу-
чаемой проблеме. 

Использование принципов сетевой парадигмы 
в медицине основано на холистическом подходе к 
человеку и его болезням. Сетевая медицина ис-
пользует результаты наблюдений врача за паци-
ентом, изучение истории его болезни, раскрывает 
перспективы диагностики, лечения, профилактики 
коморбидных болезней, имеющих общие сетевые 
узлы. «Узловая терапия» направлена на модули-
рование или разрушение сетей, участвующих од-
новременно в регуляции нескольких сигнальных 
путей соответствующих болезней. 

Системный сетевой подход к анализу болезней 
человека может реализовываться на субклеточ-
ном, клеточном, органном, организменном и соци-
альном уровнях. Развитие компьютерных техноло-
гий анализа сложных биологических систем, омикс–
технологии способствуют созданию безмасштаб-
ной сети болезней, центральным узлом которой 
будет микробиота кишечника. Использование мик-
робиоты как таргетной мишени при лечении комор-
бидных заболеваний откроет новые пути к сочета-
нию универсальной интегративной медицины и 
формата П4 – персонализованной, предсказатель-
ной, превентивной и партнёрской медицины.  

Ключевые слова: сетевая медицина, узловая 
терапия, микробиота.  

 
Введение. Конец ХХ века в постиндустриаль-

ном обществе ознаменовался началом 5–й инфор-
мационной революции. Лавинообразно увеличива-
ются скорость и объём информации, развиваются 
глобальные информационно – телекоммуникаци-
онные сети, возрастает роль знаний, информаци-
онных технологий, количество людей, работающих 
с этими технологиями, возникает и быстро растёт 
Всемирная паутина, Всемирная сеть – Интернет.  

Эти процессы сопровождаются формировани-
ем общества сетевых структур, network society: 
доминирующие функции и процессы самооргани-
зуются и самовоспроизводятся по принципу сетей, 
которые определяют особенности производства, 
культуры, власти, других общественных институ-
тов, качество жизни человека [1]. Возникает тео-
рия сложных сетей, моделирование которых нахо-
дится на стыке математики, информатики, физики, 
биологии, социологии, экономики и позволяет ре-
шать различные практические задачи. Появляется 
системная парадигма в науке, которая определяет 
целостное видение мира как большой единой ор-
ганизации, исследует отношение объектов этого 
мира с другими объектами [2].  

В биологии происходит смена парадигмы от 
редукционизма к холизму, быстро развиваются 
молекулярно – биологические науки, секвенирует-
ся геном, появляется семейство омикс–
технологий, геномика, транскриптомика, метаболо-
мика, протеомика, интерактомика. Возникновение 
огромного массива данных стимулирует создание 
мощных вычислительных ресурсов, суперкомпью-
теров, скоростных кибернет–соединений, которые 
обеспечивают возможность анализа этих данных, 
появление системной биологии, теории безмас-
штабных сетей, сетевой медицины [3, 4, 5]. Созда-
ние сетей различных болезней открывает новые 
подходы к диагностике, профилактике, лечению 
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генетических, орфанных, многофакторных заболе-
ваний. 

Цель – анализ и обобщение результатов ис-
следований сетевой парадигмы в медицине.  

Материал и методы. Обзор и критический 
анализ 45 литературных источников, 19 кирилли-
цей и 33 латиницей.  

Обзор и обсуждение. В настоящее время ин-
тенсивно развивается системный подход к анализу 
патогенетических взаимоотношений в организме 
при различных заболеваниях, сетевая медицина, 
«Network Меdicine» [6]. Сетевая структура болез-
ней представляется в виде узлов, (hub), в качестве 
которых выступают различные болезни; причинно–
зависимые связи между ними обозначаются как 
«рёбра», звенья (links). Совокупность всех извест-
ных ассоциаций «ген–болезнь» получила название 
«дизисом» (diseasome), глобальная сеть взаимо-
связей между генами и болезнями. Широко обсуж-
дается концепция «сетей болезней» [7, 8, 9]. Сеть 
взаимодействующих болезней и их симптомов по-
лучила название «феном». 

Основатель теории безмасштабных сетей  
А.–Л.Барабаши (A.–L. Barabasi) математически 
описал этот тип сетей (scale–free network) и пред-
положил, что развитие таких сетей является осно-
вой процессов самоорганизации сложных нелиней-
ных систем. Утверждается, что всё живое, от мно-
жества клеток организма до социума, может быть 
представлено в виде безмасштабных графических 
сетей, состоящих из взаимосвязанных гетероген-
ных узлов [3]. В реальных сетях лишь малое коли-
чество узлов имеет много связей («центральные» 
узлы), большинство располагает всего нескольки-
ми связями («периферические» узлы). Сети обра-
зуются при двух условиях: способность к росту (на 
каждом временном шаге добавляется новый узел 
со связями, соединяющими его с уже существую-
щими узлами) и предпочтительное присоединение, 
которое происходит к узлам, имеющим много свя-
зей). Безмасштабные сети устойчивы к случайным 
повреждениям, однако уязвимы для «скоор-
динированных атак», систему может разрушить 
удаление 5–15% узлов сети. 

В биологических сетях в качестве узлов могут 
выступать белки, гены, метаболиты, молекулы 
ДНК, болезни и фенотипы. В качестве звеньев, 
рёбер, граней рассматриваются связи «белок–
белок», метаболическое спаривание, связи между 
болезнями. Хабы кодируются эссенциальными, 
жизненно необходимыми генами. Большинство 
генов, связанных с болезнями, неэссенциальные и 
локализуются на периферии сети. Фенотип болез-
ни редко зависит от одного гена и отражает разно-
образие патологических процессов, взаимодейст-

вующих в сети. Патологические состояния с общи-
ми компонентами, связанными с болезнями (гены, 
белки, метаболиты, микро–РНК) обнаруживают 
фенотипическое сходство и коморбидность («гипо-
теза общих компонентов» [12, 13].  

Геном человека плохо адаптирован к условиям 
глобальных изменений окружающей среды, что 
приводит к «омоложению» многих многофакторных 
болезней, глобальному патоморфозу, который от-
мечается в последние десятилетия. Наследствен-
ная природа этих болезней остаётся недостаточно 
изученной, при сетевом анализе, кроме генетиче-
ских факторов, должны учитываться также эпигене-
тические, средовые и стохастические влияния. 

Конечными целями построения безмасштаб-
ных сетей в медицине является разработка новых 
подходов к диагностике, профилактике, лечению 
болезней человека. Сетевой анализ позволяет 
обнаружить новые мишени для таргетной терапии, 
маркеры для мониторинга функциональной цело-
стности сетей, создания новых классификаций 
болезней.  

Сетевая медицина выступает в качестве важ-
нейшего инструмента управления сетями болез-
ней. Центральные узлы (хабы) рассматриваются 
как потенциальная терапевтическая мишень, изме-
нения их активности способствуют развитию ко-
морбидной патологии и могут обеспечивать плейо-
тропные эффекты терапии [14, 15]. Узловая тера-
пия синтропных коморбидных болезней направле-
на на модулирование узловых сетей и участвует в 
регуляции нескольких сигнальных путей, общих 
для соответствующей синтропии [10]. Возникают 
перспективы создания одинаковых схем лечения 
для разных болезней, имеющих общие сетевые 
узлы, что позволит избежать полипрагмазии, 
уменьшить возможность ятрогении [12]. 

Изучение сетей сочетанных болезней показа-
ло, что плотность их сети выше, чем генетических, 
что свидетельствует о возможности развития ко-
морбидных заболеваний без общих генов [16]. 

Сетевой анализ обнаружил, что социальные 
связи различной природы оказывают не меньшее 
влияние на возникновение и течение болезней, чем 
генетические факторы. Сетевая медицина базиру-
ется на понимании взаимосвязи различных болез-
ней между их молекулярно – генетическим происхо-
ждением и фенотипическими проявлениями 
(симптомами). На основе достижений молекулярной 
биологии, метагеномики, метаболомики, протеино-
мики с учётом всех факторов, способствующих воз-
никновению и прогрессированию болезни, построе-
ны сети геномных болезней, фенотипическая, мета-
болическая сети, установлены взаимосвязи болез-
ней на молекулярном и фенотипическом уровнях, 
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созданы сетевые модели различных болезней [17, 
18]. Изучаются феномно–геномные взаимосвязи 
при многофакторных болезнях, онтогенез много-
факторных заболеваний и эпигенетической на-
следственности [19].  

Анализ полученных данных показал, что из 299 
болезней, образующих сеть, 22 связаны только 
генетически, остальные имеют более широкие свя-
зи на молекулярном уровне в интерактоме, много-
слойной сетевой структуре, включающей сети бе-
лок–белок, регуляторные и метаболические сети. 
Интерактом человека включает не менее 1000 ме-
таболитов и неопределённое количество белков, 
функциональных молекул РНК. Количество клеточ-
ных элементов, которые служат узлами интеракто-
ма, достигает 100 тысяч и более [20]. Интерактом-
ный подход в настоящее время используется в 
предсказательной медицине. Построены интерак-
томные сети взаимодействий вируса–хозяина 
(грипп, гепатит), ведутся исследования бактери-
ального интерактома.  

Такой научный подход позволил установить, 
что различные по этиологии и клинике заболева-
ния могут быть тесно связаны. Пациенты, у кото-
рых болезни в сети характеризовались множест-
венными связями, имели более высокую смерт-
ность по сравнению с теми, у которых отмечались 
те же болезни, но их связи с другой патологией 
были малочисленными [21]. 

Большое значение для оценки результатов, 
полученных с помощью анализа сетевых моделей 
болезней, придаётся истории болезни пациента, 
составленной наблюдательным, добросовестным, 
компетентным врачом [8]. Опубликованы данные 
изучения 1,5 миллионов историй болезни пациен-
тов, страдавших в целом 161 заболеваниями, на 
основании которых создана сеть, отражающая 
весь спектр патологий и их связи в интерактоме. 
Высказано мнение, что все изученные болезни в 
некоторой степени имеют генетическое происхож-
дение. Симптомы по–прежнему являются решаю-
щим фактором правильного клинического диагно-
за, успешного лечения, важнейшим ресурсом для 
теоретического анализа [2]. История болезни паци-
ента является источником информации о связи 
различных болезней, коморбидности, синтропии, 
факторах их прогрессирования. Высказывается 
мнение, что в центре сетевой модели коморбид-
ных болезней может находиться микробиота ки-
шечника, совокупность микроорганизмов, насе-
ляющих кишечник, которая рассматривается как 
децентрализованная распределённая кооператив-
ная сетевая структура [22].  

Управление поведением сообщества микробов 
основано на комплексе локальных контактных 

межклеточных взаимодействий, химических регу-
ляторов и феромонов, в том числе, аутоиндукто-
ров системы Quorum sensing (QS «чувство квору-
ма»), а также интегрирующего микробную колонию 
межклеточного матрикса – биоплёнки. Биоплёнка 
обеспечивает передачу сигналов, транскрипцию 
генов, взаимную защиту путём выделения энзи-
мов, блокирование от негативных внешних воздей-
ствий и представляет социальную микробную сис-
тему, напоминающую многоклеточный организм 
[23, 24, 25, 26]. 

Нарушение функционирования микробиоты, 
дисбиоз, может становиться причиной развития 
коморбидных болезней. Новые знания о микробио-
те позволяют поставить её в качестве центрально-
го узла в сетевой модели болезней, использовать 
воздействие на микробиоту для лечения комор-
бидности. 

Изучаются связи микробиоты с мозгом, сердеч-
но–сосудистой, дыхательной, иммунной система-
ми, почками, при этом образуется сеть «микро-
биота – макробионт» [27–32]. Формируется инте-
рактивная ось «кишечник – мозг – сердечно–
сосудистая система – почки», при этом централь-
ным узлом взаимодействия является микробиота, 
которая рассматривается в качестве потенциаль-
ной таргетной мишени для коррекции нарушений 
функционирования звеньев, образующих ось. 

Кишечный дисбиоз является важным факто-
ром патогенеза АГ [33]. Получены данные о воз-
можности нормализации АД при достижении эу-
биоза с помощью пробиотиков, отмечено, что про-
биотики снижают уровень липидов в крови, умень-
шают кардиоваскулярные риски. Изучается роль 
микробиоты кишечника в формировании сердеч-
ной недостаточности: снижение сердечного выбро-
са, застой в большом круге кровообращения вызы-
вают гипоксию кишечной стенки, повышение про-
ницаемости её стенки для метаболитов и цитоки-
нов, при этом в составе микробиоты увеличивает-
ся количество патогенов. Имеются наблюдения о 
положительном влиянии на АГ и микробиоту 
трансплантации фекальных масс здоровых доно-
ров (ТФМ) [34–38].  

Перспективы в разработке новых подходов к 
лечению, профилактике неинфекционных болез-
ней человека открываются с позиций рассмотре-
ния микробиоты и макробионта как единого целого 
организма, холобионта [39]; совокупность их генов, 
именуемая хологеномом, является единицей есте-
ственного отбора при эволюции [40]. 

Микробиота дыхательных путей количественно 
в 100000 раз меньше, чем микробиота толстого ки-
шечника, происхождение её недостаточно изучено, 
в качестве источников обсуждаются окружающая 
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среда, пища, кишечник, изменения её связывают-
ся, прежде всего, с состоянием микробиоты кишеч-
ника и обнаруживаются при ХОЗЛ, БА, эмфиземе, 
фиброзе лёгких, муковисцидозе. Исследования в 
этом направлении только начинаются [41].  

Таким образом, использование принципов се-
тевой парадигмы в медицине позволило получить 
доказательства важности холистического подхода 
к человеку и его болезням. Сетевая медицина ос-
новывается на результатах наблюдений врача за 
пациентом, оценке симптомов и синдромов, тща-
тельном изучении истории болезни, которая нахо-
дится в центре построения сети болезней [8, 17].  

Важнейшей проблемой современной медици-
ны является коморбидность: современная медици-
на не готова к работе с коморбидными пациента-
ми, отсутствуют оптимальные схемы лечения, что 
приводит к полипрагмазии, ятрогении, снижению 
приверженности к терапии. Сетевая медицина рас-
крывает перспективы создания одинаковых схем 
лечения для разнообразных болезней, имеющих 
общие сетевые узлы. В качестве таких схем пред-
лагаются статины, обладающие плейотропными 
эффектами, направленное воздействие на микро-
биоту через ингибирование QS, коррекцию дисбио-
за, ТФМ и др. 

«Узловая терапия» направлена на модулиро-
вание или разрушение сетей, участвующих одно-
временно в регуляции нескольких сигнальных пу-
тей, общих для соответствующих болезней [10]. 
Сетевой подход намечает пути к пересмотру суще-
ствующих классификаций болезней человека с 
позиций дизисома и фенома, выделение подтипов 
с различным прогнозом для пациентов и членов их 
семей с учётом дифференцированного ответа на 
лечение [3, 12, 19]. Фенотип болезни отражает 
разнообразие патогенетических процессов, взаи-
модействующих в сети. Автор концепции сетевой 
медицины А.Л. Барабаши призвал врачей думать 
глобально, действовать локально [9].  

Сетевая медицина находится в начале пути 
использования теоретических построений для 
практического управления сетями болезней, не 
учитывает динамичности биологических сетей, 

глобального метаморфоза болезней, который про-
исходит в настоящее время. В связи с этим начи-
наются исследования в области динамической 
сетевой медицины [16, 18].  

Возможно, что центральным узлом в глобаль-
ной сети «микробиота– феном–дизисом» окажется 
многочисленная и разнообразная симбиотическая 
микробиота кишечника. Микробиота других орга-
нов и систем (кожа, респираторная система, почки) 
может формировать периферические узлы.  

Микробиота кишечника рассматривается как 
«второй мозг», от которого зависит наше здоровье 
и жизнь [42], своеобразный прокариотический ор-
ган, состоящий из 10*14 микроорганизмов двухсот 
видов и взаимодействующий со всеми органами и 
системами хозяина. ЖКТ располагает собственной 
энтеральной нервной системой (ЭНС), состоящей 
из 50–100 миллионов нейронов и совместно с мик-
робиотой является суперкомпьютером, который 
обладает эволюционным интеллектом, обрабаты-
вает колоссальное количество информации, осу-
ществляет её реализацию для регуляции жизне-
деятельности, поддержания гомеостаза холобион-
та [43, 44]. Это позволит использовать микробиоту 
в качестве таргетной мишени при лечении комор-
бидных заболеваний.  

Заключение 
1. Системный сетевой подход к анализу болезней 

человека может реализовываться на различных 
уровнях: субклеточном, клеточном, органном, 
организменном социальном. 

2. Сетевая медицина открывает новые подходы к 
диагностике, лечению, профилактике болезней 
человека, их классификациям.  

3. Развитие компьютерных технологий, использо-
вание их для анализа сложных биологических 
систем, омикс–технологии способствуют созда-
нию безмасштабной сети болезней, централь-
ным узлом которой будет микробиота кишеч-
ника.  

4. Использование микробиоты как таргетной мише-
ни при лечении коморбидных заболеваний от-
кроет новые пути к сочетанию универсальной 
интегративной медицины и формата П4 – персо-
нализированной, предсказательной, превентив-
ной и партнёрской медицины. [21, 45].  
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УДК 616–07:140.8 
МЕРЕЖЕВА ПАРАДИГМА І МЕДИЦИНА: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Семидоцька Ж. Д., Чернякова І. А., Неффа М. Ю., Чернякова А. Є. 
Резюме. В умовах інформаційної ери домінуючим напрямком розвитку суспільства є організація усіх 

процесів і функцій за принципом мереж, відкритих систем, що складаються із взаємозв’язаних вузлів. 
Інтенсивно розвивається мережева медицина, створюються мережі хвороб, вузлами яких є хвороби та 
фенотипи, що розглядаються в якості таргетних мішеней для лікування коморбідних захворювань. Такою 
мішенню може стати мікробіота кишечника, яка пов’язана з усіма клітками, органами, системами господа-
ря численними вісями, ребрами, ланками. 

Мета – аналіз та узагальнення результатів досліджень мережевої парадигми у медицині. 
Здійснено огляд і критичний аналіз 45 літературних джерел, 19 кирилицею і 26 латиницею, за пробле-

мою, що вивчається. 
Використання принципів мережевої парадигми у медицині засновано на холістичному підході до лю-

дини та його хвороб. Мережева медицина використовує результати спостережень лікаря за пацієнтом, 
вивченні історії його хвороби, розкриває перспективи діагностики, лікування, профілактики коморбідних 
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хвороб, які мають спільні мережеві вузли. «Вузлова терапія» спрямована на моделювання або руйнуван-
ня мереж, що приймають участь водночас у регуляції декількох сигнальних шляхів відповідних захворю-
вань.  

Системний мережевий підхід до аналізу хвороб людини може реалізовуватися на субклітинному, клі-
тинному, органному, організменному та соціальному рівнях. Розвиток комп’ютерних технологій аналізу 
складних біологічних систем, омікс–технології сприяють утворенню безмасштабної мережі хвороб, 
центральним вузлом якої буде мікробіота кишечника. Використання мікробіоти як таргетної мішені при 
лікуванні коморбідних захворювань відчинить нові шляхи до поєднання універсальної інтегративної меди-
цини і формата П4 – персоналізованої, прогнозованої, превентивної та партнерської медицини. 

Ключові слова: мережева медицина, вузлова терапія, мікробіота.  
 
UDC 616–07: 140.8 
Network Paradigm and Medicine: Achievements and Prospects 
Semidotskaya Zh. D., Chernyakova I. A., Neffa M. Yu., Chernyakova A. E. 
Abstract. In the information era, the dominant direction in the development of society is the organization of 

all processes and functions according to the principle of networks, open systems, consisting of interconnected 
nodes. Network medicine is developing intensively, networks of diseases are being created. Diseases and phe-
notypes that are considered targets for the treatment of comorbid diseases serve as nodes in the network medi-
cine. The intestinal microbiota, which is connected with all the organs and systems of the host by numerous 
axes, ribs, and links, can become such a target. 

The purpose of the study was to analyze and generalize research results of the network paradigm in medi-
cine. 

Material and methods. 45 literary sources (19 in Cyrillic and 26 Latin) on the issue under study were re-
viewed and critically analyzed. 

Results and discussion. The data analysis showed that of the 299 diseases that make up the network, 22 
were only genetically related, the rest had wider connections at the molecular level in the interactome, multilayer 
network structure, including protein–protein networks, regulatory and metabolic networks. Human interaction 
includes at least 1000 metabolites and an indefinite amount of proteins, functional RNA molecules. The number 
of cellular elements that serve as interactome nodes reaches 100000 or more. The interactive approach is cur-
rently used in predictive medicine. Interactive networks of the host virus (influenza, hepatitis) interactions were 
built, and bacterial interactions were studied.  

The use of the principles of the network paradigm in medicine is based on a holistic approach to humans 
and their diseases. A systematic network approach to the analysis of human diseases can be implemented at 
the subcellular, cellular, organ, organismic and social levels. Network medicine uses the results of the doctor’s 
observations of the patient, studying the records of his/her illness, reveals the prospects for the diagnosis, treat-
ment, prevention of comorbid diseases that have common network nodes.  

"Nodal therapy" is aimed at modulating or destroying the networks involved simultaneously in the regulation 
of several signaling pathways of the corresponding diseases. The intestinal microbiota, the set of microorgan-
isms inhabiting the intestine, is considered as a decentralized distributed cooperative network structure, which is 
an independent prokaryotic organ in the holobiont body, can become the center of the microbiota–hairdryer–
dysis network, and serve as a target in the treatment of comorbid diseases. 

Conclusions. The development of computer technologies for the analysis of complex biological systems, 
omix technologies contribute to the creation of a scaleless network of diseases, the central node of which will be 
the intestinal microbiota. The use of microbiota as a target in the treatment of comorbid diseases will open new 
paths to the combination of universal integrative medicine and P4 format – personalized, predictive, preventive 
and partner medicine. 

Keywords: network medicine, nodal therapy, microbiota. 
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У статі наведені дані літературних джерел і 
власних досліджень про можливість виявлення і 
визначення кількісного вмісту етилового спирту у 
загиблих в біологічних рідинах (слина, кров, сеча) 
орієнтовними і доказовими методами для покра-
щення діагностики алкогольної інтоксикації легкого 
степеню в ранньому постмортальному періоді в 
умовах надзвичайних ситуацій. Продемонстрована 
і наведена можливість використання індикаторних 
тест-смужок як орієнтовного методу для виявлення 
факту наявності етилового спирту та визначення 
його кількісного вмісту в слині померлих та загиб-
лих від травм в умовах надзвичайних станів, конф-
ліктів при відсутності необхідних умов для збері-
гання крові і сечі (відсутність електропостачання, 
неможливість заморозки об'єктів, зберігання, руй-
нування об'єктів під час транспортування, тощо. 
Продемонстровано, що середній результат кількіс-
ного вмісту етанолу в крові, виявлений при доказо-
вому методі дослідження (газо-рідинної хроматог-
рафії) співпадає і підтверджує результат, отрима-
ний нами при доказовому методі дослідження ная-
вності етилового спирту (газо-рідинної хроматогра-
фії) в сечі, а також при проведенні орієнтовного 
методу з використання індикаторних тест-смужок, 
яким були виявлені наявність алкоголю і кількість 
вміст, який відповідав легкому ступеню алкоголь-
ного сп'яніння у померлих і загиблих при наявності 
травматичних ушкоджень. В ході проведених дос-

ліджень доведена відповідність щодо об'єктивності 
і правильності виявлення наявності і кількісного 
вмісту етилового спирту з використанням індикато-
рних тест-смужок, яка підтверджена дослідження-
ми крові, сечі доказовими методами (газо-рідинної 
хроматографії). 

Ключові слова: етиловий спирт, алкогольна 
інтоксикація, діагностика, тест-смужки, газо-
рідинна хроматографія, динаміка, травма, смерт-
ність. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Патогенетичне обґрунтування корекції пато-
фізіологічних порушень в організмі людини під 
впливом ендогенних та екзогенних факторів», № 
державної реєстрації 0118U004006. 

Вступ. Тривалий час увага вчених приділяєть-
ся дослідженню післятравматичних змін, які відбу-
ваються в організмі людини, в зв'язку з тим, що у 
світі постійно зростає кількість техногенних катаст-
роф, військових конфліктів, надзвичайних ситуацій, 
промислового і побутового травматизму, дорожньо
-транспортних подій, постійно збільшується кіль-
кість травмованих і загиблих, в середньому, на 1 % 
щорічно. Підвищення травматизму в нашій країні 
спостерігається з 2014 року. В 2014 році для забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії Російської федерації 
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у Донецькій і Луганській області була запровадже-
на Антитерористична операція, 30.03.2018 року 
відбулася зміна формату і розпочата Операція 
Об'єднаних сил. За даними Управління ООН за 
чотири роки внаслідок бойових дій на сході України 
загинуло понад 2500 цивільних осіб та більше 9 
тисяч травмовано. Кількість загиблих та травмова-
них продовжує збільшуватися кожен день, тому 
питання характеру, механізму, давності ушко-
джень, наявності та впливу алкогольної інтоксика-
ції, розробки заходів для зменшення травматизму, 
надання своєчасної медичної допомоги, покращен-
ня діагностики, лікування і профілактики травм є 
актуальним [1, 3, 6]. Слід відзначити, що в випад-
ках настання смерті від травм, для правоохорон-
них органів та страхових компаній досить часто 
важливе значення має питання про те, чи знаходи-
вся загиблий в стані алкогольного сп'яніння і якого 
ступеню, як наявність алкогольного сп'яніння могла 
вплинути на танатогенез смерті, тощо [4, 5, 7-15, 
22-30].  

В літературних джерелах багато уваги завжди 
приділялося впливу алкоголю на організм, доведе-
но, що після вживання алкоголю він практично від-
разу починає всмоктуватися через слизову шлунка і 
кишечника, потрапляє в кровотік і тканини організ-
му, тому певний вміст цієї речовини можна виявити 
в повітрі, що видихається,слині, крові, сечі, лікворі 
людини. Достовірним методом по визначенню кон-
центрації етилового спирту в організмі є його дослі-
дження в крові, сечі та лікворі. Але, досить часто в 
надзвичайних умовах, при масштабних катастро-
фах, під час військових конфліктів виникають труд-
нощі при відборі, збереженні, транспортуванні і дос-
ліджені біологічних рідин [10, 16-21]. У травмованих 
для виявлення наявності алкогольного сп'яніння та 
його ступеню можуть застосовуватися орієнтовні 
методи: алкотестери для визначення вмісту спирту 
у видихуваному повітрі; індикаторні тест-смужки для 
вимірювання вмісту етилового спирту в слині і сечі 
людини; тощо, за допомогою яких можна провести 
експрес аналіз. Нами запропонована і наведена 
можливість використання індикаторних тест-смужок 
як орієнтовного методу для виявлення факту наяв-
ності етилового спирту та визначення його кількіс-
ного вмісту в слині померлих і загиблих з подаль-
шим підтвердженням доказовими методами дослі-
дження (газо-рідинної хроматографії) крові, сечі. 

Метою даної роботи була демонстрація мож-
ливості та розробка комплексу критеріїв підвищен-
ня точності виявлення факту наявності етилового 
спирту та визначення його кількісного вмісту у по-
мерлих та загиблих внаслідок травми в умовах 
надзвичайних станів орієнтовними та доказовими 
методами.  

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом 
дослідження були біологічні рідини (слина, кров, 
сеча) 20 трупів осіб чоловічої та жіночої статі, віком 
від 20 до 60 років, що померли та загинули від 
травм при відомому часі травми і смерті при наяв-
ності алкоголю та підлягали розтину в танатологіч-
ному відділі бюро судово-медичної експертизи Лу-
ганської області. Забір крові і сечі здійснювався при 
температурі повітря в морзі від + 16 до 25 С, віднос-
ній вологості – 40-60 %. При проведені досліджень 
використовувались: індикаторні тест-смужки для 
виявлення наявності етилового спирту та визначен-
ня його кількісного вмісту в слині померлих та загиб-
лих як орієнтовний метод, і метод газо-рідинної хро-
матографії з метою виявлення наявності етилового 
спирту та визначення його кількісного вмісту в крові 
та сечі як доказовий метод з подальшим статистич-
ним аналізом отриманих результатів.  

Робота була проведена відповідно до вимог 
«Інструкції про проведення судово-медичної експе-
ртизи» (наказ МОЗ України №6 від 17.01.1995), 
відповідно до вимог і норм, типовим положенням з 
питань етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., 
«Порядку вилучення біологічних об'єктів від помер-
лих, тіла яких підлягають судово-медичній експер-
тизі і патологоанатомічному дослідженню, для нау-
кових цілей» (2018). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
В ході проведених досліджень нами встановлено 
ряд нових даних по можливості виявлення і визна-
ченню кількісного вмісту етилового спирту в слині 
загиблих, які в подальшому були підтверджені ре-
зультатами хроматографічного дослідження крові і 
сечі загиблих, що знаходилися в стані легкого сту-
пеню алкогольного сп'яніння. Виявлені дані є до-
сить актуальними для своєчасного визначення 
наявності або відсутності алкогольної інтоксикації, 
особливо в умовах надзвичайних станів і військо-
вих конфліктів, коли виникають труднощі при забо-
рі біологічних рідин, їх транспортуванні, обмежено-
сті технічного обладнання лабораторій, тощо. На-
ми також враховувались анамнестичні дані, дані 
про механізм травми та обставини її отримання, 
при наявності вивчалася медична документація, 
результати лабораторних досліджень, а також вра-
ховувалися результати секційного дослідження 
трупа. 

У ході проведених досліджень нами наведена 
можливість використання індикаторних тест-смужок 
як орієнтовного методу для виявлення факту наяв-
ності етилового спирту та визначення його кількіс-
ного вмісту в слині померлих та загиблих від травм 
в умовах надзвичайних станів, конфліктів при відсу-
тності необхідних умов для зберігання крові і сечі 
(відсутність електропостачання, неможливість 
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заморозки об'єктів, зберігання, руйнування під час 
транспортування, тощо). Відповідність щодо об'єк-
тивності і правильності виявлення наявності і кіль-
кісного вмісту етилового спирту з використанням 
індикаторних тест-смужок підтверджена досліджен-
нями крові, сечі, ліквору доказовими методами 
(газо-рідинної хроматографії).  

Нами доведено, що для вирішення питання по 
виявленню якісного та напівкількісного вмісту алко-
голю в слині загиблих при механічній травмі доці-
льним є метод з застосуванням індикаторних сму-
жок. Даний тест на алкоголь по слині має високу 
чутливість по відношенню до первинних спиртів, 
що знаходяться в біологічній рідині, а саме: етано-
лу, пропанолу, метанолу. Метод з виявлення вміс-
ту етанолу в слині базується на високоспецифічній 
ферментативній реакції окислення первинних 
спиртів до альдегіду і перекису водню. За рахунок 
дії перекису водню за наявності ферменту перок-
сидази відбувається окислення хромогену, внаслі-
док чого утворюється забарвлене сполучення. 
Слід зазначити, що ступінь забарвлення пропор-
ційна вмісту алкоголю в слині, тобто інтенсивність і 
колір забарвлення смужки свідчить про концентра-
цію алкоголю в зразку, яка в подальшому визнача-
ється за допомогою кольорової шкали.  

При досліджені слини для проведення тесту ми 
користувалися: секундоміром та тест-смужку. Для 
визначення в слині алкоголю, який відповідав дійс-
ному змісту етилового спирту в крові, при прове-
денні тестування ми дотримуватися наступної пос-
лідовності:  

1) розкривали пенал, діставали звідти індика-
торну смужку, після вилучення смужки щіль-
но закривали пенал, щоб інші тести не зіпсу-
валися від контакту із зовнішнім середови-
щем;  

2) вставляли тест-смужку в ротову порожнину 
загиблого, в якій зберігалась слина;  

3) сенсорну частину смужки повністю занурю-
вали в слину;  

4) фіксували час занурення секундоміром;  
5) приблизно через 10 секунд смужку виймали 

з родової порожнини і очищували від надли-
шку слини на сенсорній частині;  

6) потім смужку клали на чисту суху і рівну по-
верхню так, щоб сенсорна частина була зве-
рху;  

7) через дві хвилини оцінювали ступінь забарв-
лення сенсорного елементу і визначали кон-
центрацію етанолу за кольоровою шкалою, 
яка знаходиться на упаковці при достатньо-
му освітленні.  

Оцінку результату по якісному визначенню ети-
лового спирту (наявності) проводили за зміною 
забарвлення сенсорної частини смужки, що свідчи-
ло про присутність алкоголю в слині. У випадках, 
коли сенсорний елемент не змінював своє забарв-

лення, результат нами розцінювався як негативний 
(відсутність алкоголю в крові). Якщо забарвлення 
змінювали тільки зовнішні межі сенсорної частини, 
а колір центральної частини не змінювався, переві-
рка повторювалася. Для напівкількісного визначен-
ня етилового спирту в слині співставляли забарв-
лення індикаторної частини з відповідним по відтін-
ку полем колірної шкали. За допомогою індикатор-
них смужок в слині можливо визначити концентра-
цію алкоголю в діапазоні від 0,0% до 0,2%, що при-
рівнюється від 0,0 % до 2 %. При визначенні конце-
нтрації алкоголю за кольором індикатора виділя-
ють п'ять кольорових областей, які відповідають 
наступної концентрації етилового спирту: жовтий 
колір – 0,0 проміле і відсотків; світло-салатовий 
колір – 0,02% або 0,2 %; салатовий колір – 0,05 % 
або 0,5 проміле; зелений колір – 0,1% або 1 промі-
ле; темно-зелений колір – 0,2 % або 2 %. 

Приклад № 1. Чоловік В., 28 років, загинув піс-
ля отримання травми. При досліджені слини інди-
каторною тест-смужкою забарвлення індикаторної 
частини смужки змінилося на зеленуватий колір, 
що свідчило про наявність етилового спирту. Для 
визначення концентрації алкоголю порівнювали 
забарвлення індикаторної частини з відповідним по 
відтінку полем кольорової шкали, яке за зеленува-
тим кольором смужки відповідало четвертої кольо-
ровій області індикатора і концентрації етилового 
спирту – 0,1 % або 1 проміле, що свідчить по легку 
ступінь алкогольного сп'яніння (рис. 1). 

Дослідження по виявленню і кількісному визна-
ченню етилового спирту в крові і сечі проводилося 
по загальноприйнятій методиці на хроматографі 
газовому «Хроматек-Кристалл 5000.2». Колонка 
насадочна, розміром 200х0,3 см; насадка: 10 % 
ДНФ на Цитрохром С 0,1-0,125 мм. Газ-носій – 
азот, витрата 20 мл/хв. Детектор-полуменево-
іонізаційний (ДПІ), температура детектора – 160°С, 

Рис. 1. Індикаторна тест-смужка зі зміною індикаторної 
частини смужки на зеленуватий колір (концентрації  

етилового спирту – 0,1 % або 1 %) 
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Таблиця 1 – Розрахунок по компонентах органічних речовин в крові 

Час. хв Компонент Площа Висота Концентрація Од.  
концентрації Від. розмах Кількість 

2.021 Пропилнітрит вн.ст. 426258.511 42750.086 4.000 промілі 0.000 2 

1.136 Етилнітрит 105089.321 19365.887 0.953 промілі 1.090 2 

витрата повітря 500 мл/хв. Температура інжектора 
150°С.Температура термостата колонок 60°С . Збір 
та обробка результатів дослідження проводилася 
за допомогою комп’ютерної програми «Хроматек–
Аналітік» Калібрування системи проводилося по 
суміші спиртів та по концентраціям етанолу 0,25 %, 
0,5 %, 1,0 %, 2,0 %, 3,0 %, 4,0 %, 6 %. Ідентифіка-
ція спиртів здійснювалася по абсолютному часу 
утримання алкілнітритів (сек). Розрахунок концент-
рацій – по відношенню висот піків етілнітриту та н-
пропілнітриту (Y) за допомогою коефіцієнта (К), 
який враховує хімічні властивості досліджуваного 
об’єкту: для крові – К=0,95, для сечі – К=1,05 [4 ].  

Для виявлення і кількісного визначення етило-
вого спирту в крові у всіх досліджуємих випадках 
(20) у флакон ємністю 15 мл додавали 0,5мл 50 % 
розчину трихлороцтової кислоти (ТХО) і 0,5 мл 
розчину суміші хімічно-чистих спиртів. Після фікса-
ції пробки до горловини флакона, вміст струшува-
ли, шприцом вводили 0,3мл 30 % розчину нітриту 
натрію і ця суміш збовтувалася 1 хвилину. Шпри-
цом відбирали 0,3 мл газової проби, котру вводили 
у випарник хроматографу. Спостерігали вихід піків 
відповідних алкілнітритів. В подальшому, по 2мл 4 
% розчину н-пропанолу (внутрішній стандарт) вмі-
щували у флакони, додавали по 2мл етанолу різ-
ної концентрації. Вміст кожного з флаконів ретель-
но збовтували, по 1мл суміші вміщували у флакони 
ємністю 15 мл, що містили по 0,5 мл 50 % розчину 
ТХО. Вміст кожного з флаконів ретельно струшува-
ли, шприцом додавали по 0,3 мл 30 % розчину ніт-
риту натрію і одержану суміш збовтували 1 хвили-

ну. Шприцом забирали 0,3 мл парогазової проби, 
яку вводили у випарник хроматографа. Досліджу-
вали по 3 проби кожної концентрації, враховували 
середнє значення при відхиленні не вище за 5 %.  

У подальшому, у флакон ємністю 15 мл дода-
вали 0,5 мл крові в 0,5 мл 50 % розчину ТХО. Після 
фіксації пробки до горловини флакона вміст стру-
шували, шприцом вводили 0,3 мл 30 % нітриту 
натрію. Суміш струшували 1 хвилину. Шприцом 
відбирали 0,3 мл парогазової проби, яку вводили в 
інжектор хроматографа. У пробі з кров’ю на хрома-
тограмі нами було зареєстровано вихід піків, які 
ідентифіковані як етилнітрит. Зроблено 2 парале-
льні проби. 1.4. У такі ж флакони вміщували по 2 
мл 4 % н-пропанолу, 2 мл крові. Вміст ретельно 
збовтували, 1 мл суміші вміщували у флакон ємніс-
тю 15 мл, що містив 0,5 мл 50 % ТХО. Після фікса-
ції пробок до горловин флаконів їх вміст збовтува-
ли, шприцом вводили по 0,3мл 30 % розчину нітри-
ту натрію і одержані суміші струшували протягом 1 
хвилини. Потім шприцом відбирали по 0,3 мл паро-
газових проб, які вводили в інжектор хроматогра-
фа. Проводили 2 паралельних дослідження, сере-
дній результат кількісного вмісту етанолу в крові 
складав від 0,5 % до 1,49 %, що відповідає легкого 
ступеню алкогольного сп'яніння (відносний розмах 
не перевищував 5 %). 

Приклад № 1а. При використання доказового 
методу (хроматографічний) нами був виявлений 
середній результат кількісного вмісту етанолу в 
крові склав 0,95 % (середнє значення при відхи-
ленні не вище за 5 %) (табл. 1, рис. 2). 

Таким чином, виявлений середній результат 
кількісного вмісту етанолу в крові склав 0,95 % у  

гр. В, тобто виявлений при доказовому методі дос-
лідження (газо-рідинної хроматографії) вміст ети-
лового спирту підтверджує результат, отриманий 
нами при проведенні орієнтовного методу з вико-
ристанням індикаторних тест-смужок, яким були 
виявлені наявність алкоголю і кількісний вміст, 
який відповідав легкому ступеню алкогольного 
сп'яніння. 

Для виявлення і кількісного визначення етило-
вого спирту в сечі у флакон ємністю 15 мл додали 
по 0,5 мл 50 % ТХО і 0,5 мл сечі. Після фіксації 
пробки до горловини флакона вміст струшували, 
шприцом вводили 0,3 мл 30 % розчину нітриту на-
трію. Суміш струшували 1 хвилину. Шприцом від-
бирали 0,3 мл парогазової проби, яку вводили в 

Рис. 2. Хроматограма вмісту етанолу в крові 
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Таблиця 2 – Розрахунок по компонентах органічних речовин в сечі 

Час, хв Компонент Площа Висота Концентрація Од. 
концентрації Від. розмах Кількість 

2.021 Пропилнітрит вн.ст. 445755.386 44693.867 4.000 промілі 0.000 2 

1.134 Етилнітрит 153565.407 27937.696 1.482 промілі 0.102 2 

інжектор хроматографа. У пробі з сечею на хрома-
тограмі нами було зареєстровано вихід піків, які 
ідентифіковані як етилнітрит. Зроблено 2 проби 
1.6. У флакон вносили 2 мл сечі та 2 мл 4 % розчи-
ну н-пропанолу, вміст струшували. 1 мл цієї суміші 
додавали у флакон з 0,5 мл 50 % розчином ТХО. 
Фіксували пробку до горловин флакона і шприцом 
вводили 0,3 мл 30 % розчину нітриту натрію, суміші 
струшували 1 хвилину. Проводили 2 паралельних 

дослідження, середній результат кількісного вмісту 
етанолу в сечі складав від 0,5 % до 1,49 %, що від-
повідає легкого ступеню алкогольного сп'яніння 
(відносний розмах не перевищував 5 %). 

Приклад № 1б. При використання доказового 
методу (хроматографічний) нами був виявлений 
середній результат кількісного вмісту етанолу в 
сечі склав 1,48 % (середнє значення при відхилен-
ні не вище за 5 %) (табл. 2, рис. 3). 

Таким чином, виявлений середній результат 
кількісного вмісту етанолу в сечі склав 1,48 %, ви-
явлений при доказовому методі дослідження (газо-
рідинної хроматографії) вміст етилового спирту 
підтверджує результат, отриманий нами при дока-
зовому методі дослідження наявності етилового 
спирту (хроматографічний) в крові – 0,95 % у гр. В, 
а також при проведенні орієнтовного методу з вико-
ристанням індикаторних тест-смужок, яким були 
виявлені наявність алкоголю і кількісний вміст, який 
відповідав легкому ступеню алкогольного сп'яніння. 

Отримані результати досліджень свідчать, що 
наші дані збігаються з літературними джерелами 
про можливість виявлення і визначення кількісного 
методу етилового спирту в слині орієнтовним ме-
тодом з використанням індикаторних тест-смужок і 
доказовими методами у живих осіб в якості екс-
прес діагностики з метою визначення наявності та 
ступеню алкогольного сп'яніння, а також у осіб з 
травматичними ушкодження [1-18].  

Висновки. В ході проведених досліджень нами 
вперше продемонстрована і наведена можливість 

використання індикаторних тест-смужок як орієнтов-
ного методу для виявлення факту наявності етило-
вого спирту та визначення його кількісного вмісту в 
слині померлих та загиблих від травм в умовах над-
звичайних станів, конфліктів при відсутності необ-
хідних умов для зберігання крові і сечі (відсутність 
електропостачання, неможливість заморозки об'єк-
тів, зберігання, руйнування об'єктів під час транспо-
ртування, тощо). Відповідність щодо об'єктивності і 
правильності виявлення наявності і кількісного вміс-
ту етилового спирту з використанням індикаторних 
тест-смужок підтверджена дослідженнями крові, 
сечі доказовими методами (газо-рідинної хроматог-
рафії). Продемонстровано, що середній результат 
кількісного вмісту етанолу в крові, виявлений при 
доказовому методі дослідження (газо-рідинної хро-
матографії) співпадає і підтверджує результат, 
отриманий нами при доказовому методі досліджен-
ня наявності етилового спирту (газо-рідинної хрома-
тографії) в сечі, а також при проведенні орієнтовно-
го методу з використання індикаторних тест-смужок, 
яким були виявлені наявність алкоголю і кількість 
вміст, який відповідав легкому ступеню алкогольно-
го сп'яніння у померлих і загиблих при наявності 
травматичних ушкоджень. 

Перспективи подальших досліджень. Пода-
льше проведення досліджень, присвячених можли-
вості виявлення і визначення кількісного вмісту 
етилового спирту у померлих і загиблих, особливо 
в умовах надзвичайних ситуацій, в біологічних рі-
динах (слина, кров, сеча) орієнтовними і доказови-
ми методами для покращення діагностики алко-
гольної інтоксикації у загиблих в ранньому пост-
мортальному періоді, залишається актуальним. 

Рис. 3. Хроматограма вмісту етанолу в сечі 
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УДК 616-091.8-008.8:547.262 
О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ (СЛЮНА, КРОВЬ, МОЧА)  
ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ И ДОКАЗАТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ У УМЕРШИХ И ПОГИБШИХ  
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Бабкина Е. П., Матюхин Д. А., Ушко Я. А, Данильченко С. И., Шаломицкий В. Г. 
Резюме. В статье приведены данные литературных источников и собственных исследований о воз-

можности выявления и определения количественного содержания этилового спирта у погибших в биоло-
гических жидкостях (слюна, кровь, моча) ориентировочными и доказательными методами для улучшения 
диагностики алкогольной интоксикации легкой степени в раннем постмортального периоде в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Продемонстрирована и приведена возможность использования индикаторных 
тест-полосок как ориентировочного метода для выявления факта наличия этилового спирта и определе-
ние его количественного содержания в слюне умерших и погибших от травм в условиях чрезвычайных 
ситуаций, конфликтов, при отсутствии необходимых условий для хранения крови и мочи (отсутствие 
электроснабжения, невозможность заморозки объектов, хранения, разрушение объектов во время транс-
портировки и т.д.). Продемонстрировано, что средний результат количественного содержания этанола в 
крови, обнаруженный при доказательном методе исследования (газо-жидкостной хроматографии) совпа-
дает и подтверждает результат, полученный нами при доказательном методе исследования наличии 
этилового спирта (газо-жидкостной хроматографии) в моче, а также при проведении ориентировочного 
метода по использованию индикаторных тест-полосок, которым были обнаружены наличие алкоголя и 
выявлена концентрация, которая отвечала легкой степени алкогольного опьянения у умерших и погиб-
ших при наличии травматических повреждений. В ходе проведенных исследований доказано соответст-
вие объективности и правильности выявления наличия и количественного содержания этилового спирта 
с использованием индикаторных тест-полосок, подтвержденное исследованиями крови, мочи доказа-
тельными методами (газо-жидкостной хроматографии).  

Ключевые слова: этиловый спирт, алкогольная интоксикация, диагностика, тест-полоски, газо-
жидкостная хроматография, динамика, травма, смертность. 

 
UDC 616-091.8-008.8:547.262 
On the Possibility of Identification and Determination of the Quantitative Content  
of Ethyl Alcohol in Biological Fluid (Saliva, Blood, Urine) by Indicative  
and Evidence-Based Methods in Deceased and Fatal Patients 
Babkina O., Matyukhin D., Ushko I., Danylchenko S., Shalomitsky V. 
Abstract. The article presents data from literary sources and our own studies on the possibility of identifying 

and determining the quantitative content of ethyl alcohol in dead in biological fluid (saliva, blood, urine) using 
indicative and evidence-based methods to improve the diagnosis of mild alcohol intoxication in the early post-
mortal period in emergency situations. The possibility of using indicator test strips as an indicative method for 
detecting the fact of ethyl alcohol presence and determining its quantitative content in the saliva of those who 
died and died from injuries in emergency situations, conflicts in the absence of the necessary conditions for the 
storage of blood and urine (lack of power, impossibility freezing of objects, storage, destruction of objects during 
transportation, etc.).  

The purpose of this work was demonstration of the possibility and development of a set of criteria for  
improving the accuracy of detecting the fact of the presence of ethyl alcohol and determining its quantitative 
content in the deceased and dead as a result of trauma in emergency situations by orientation and evidence 
methods.  
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Material and methods. The study material was biological fluids (saliva, blood, urine) of 20 corpses of male 
and female, aged from 20 to 60 years, who died from injuries at a known time of injury and death in the pres-
ence of alcohol and were subjected to autopsy at the Department of Forensic Science medical examination of 
Luhansk region. Blood and urine sampling were carried out at the temperature in the morgue from + 16 to 25 C, 
and relative humidity of 40-60%. The research used indicator test strips to detect the presence of ethyl alcohol 
and determine its quantitative content in the saliva of the deceased as a guideline, and gas-liquid chromatogra-
phy to detect the presence of ethyl alcohol and determine its quantitative content in the blood and urine by the 
evidentiary method with subsequent statistical analysis of the obtained results.  

Results and discussion. In the course of our research we established new data on the possibility of detect-
ing and determining the quantitative content of ethyl alcohol in the victims’ saliva, which were further confirmed 
by the results of chromatographic examination of the blood and urine of the victims, who were in a state of mild 
alcohol intoxication. The data found were very relevant for timely determination of the presence or absence of 
alcohol intoxication, especially in the event of emergencies and military conflicts, when there were difficulties in 
the collection of biological fluids, their transportation, limited technical equipment of laboratories, etc.  

We also proved that the method of using indicator strips was appropriate for solving the problem of detect-
ing high-quality and semi-quantitative alcohol content in the saliva of the victims of mechanical trauma. This test 
for alcohol in saliva had a high sensitivity to the primary alcohols in the biological fluid, namely: ethanol, propa-
nol, and methanol. The method for detecting the content of ethanol in saliva was based on a highly specific en-
zymatic reaction of oxidation of primary alcohols to aldehyde and hydrogen peroxide.  

Due to the action of hydrogen peroxide in the presence of the enzyme peroxidase oxidation of chromogen 
occurs, resulting in a colored compound. It should be noted that the degree of color is proportional to the alcohol 
content of the saliva, the intensity and color of the strip indicates the concentration of alcohol in the sample, 
which is further determined by the color scale.  

The evaluation of the result by qualitative determination of ethyl alcohol (presence) was performed by 
changing the color of the sensory part of the strip, which indicated the presence of alcohol in the saliva. In cases 
where the sensory element did not change its color, the result was regarded as negative (lack of alcohol in the 
blood). If the colors changed only the outer boundaries of the touch part and the color of the center part did not 
change, the check was repeated. For the semi-quantitative determination of ethyl alcohol in saliva, the colors of 
the indicator part were compared with the corresponding color scale field. With the help of indicator strips in sa-
liva it is possible to determine the concentration of alcohol in the range from 0.0 % to 0.2 %, which is equal to 
0.0 0.0 to 2 %. In determining the alcohol concentration by the color of the indicator there are five colored areas 
that correspond to the following concentration of ethyl alcohol: yellow color was 0.0 ppm and percent; light green 
color was in 0.02 % or 0.2 %; light green color was 0.05 % or 0.5 ppm; green was 0,1 % or 1 ppm; dark green 
was 0.2 % or 2 %. 

The study on the detection and quantification of ethyl alcohol in the blood and urine was carried out accord-
ing to the conventional method on gas chromatograph "Chromate-Crystal 5000.2". The average result of the 
quantitative content of ethanol in the blood ranged from 0.5 % to 1.49 %, which corresponded to a slight degree 
of alcohol intoxication (relative range did not exceed 5 %). The average result of the quantitative content of etha-
nol in the urine ranged from 0.5 % to 1.49 %, which corresponded to a slight degree of alcohol intoxication 
(relative range did not exceed 5 %). 

Conclusion. In the course of our research, we first demonstrated and introduced the possibility of using test 
strips as an indicative method for detecting the fact of the presence of ethyl alcohol and determining its quantita-
tive content in the saliva of the deceased and dead from traumas in emergency conditions, conflicts in the ab-
sence of necessary conditions and urine (lack of power supply, inability to freeze objects, storage, destruction of 
objects during transportation, etc.). The compliance with the objectivity and correctness of detection of the pres-
ence and quantitative content of ethyl alcohol using indicator test strips was confirmed by blood and urine tests 
by means of evidence (gas-liquid chromatography).  

Keywords: ethyl alcohol, alcohol intoxication, diagnostics, test strips, gas-liquid chromatography, dynamics, 
trauma, mortality. 
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Мета – вивчити гістоструктуру печінки під дією 
антибластомних препаратів паклітакселу та цисп-
латину після їх внутрішньоочеревинного введення. 
Паклітаксел вводили внутрішньоочеревинно 25 
білим щурам у дозі 0,1 мг діючої речовини в 0,5 мл 
0,9 % хлориду натрію за методом R. S. Polomano et 
al. (2001). Цисплатин вводили внутрішньоочере-
винно 23 тваринам у дозі 2 мг на кг маси тіла один 
раз на тиждень 9 тижнів. Термін досліду – 1, 7, 14, 
21 і 28 діб. Тварин виводили з експерименту шля-
хом передозування ефірного наркозу. Гістологічні 
зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином згід-
но загальноприйнятих методів. При роботі з твари-
нами дотримувалися належних біоетичних норм. 

Отримані результати свідчать за токсичний 
вплив хіміопрепаратів різної природи: паклітаксе-
лу – препарату рослинного походження таксаново-
го ряду, та цисплатину – комплексної сполуки пла-
тини, на морфо–функціональний стан печінки. Піс-
ля введення паклітакселу в печінковій часточці 
спостерігалися дискомплексація печінкових плас-
тинок. Вони мали неоднакову товщину. Переважна 
більшість гепатоцитів перебувала в стані дрібнова-
куольної гідропічної дистрофії, в окремих визнача-
лись явища каріопікнозу і каріорексису. У синусої-
дах – розширення просвіту, повнокров'я. У пор-
тальних трактах спостерігали крововиливи різних 
розмірів, помірну лімфоцитарно–макрофагальну 
інфільтрацію. При введенні тваринам цисплатину в 
печінці ідентифікуються значні порушення – дефо-
рмація печінкових часточок, дискомплексація в них 
печінкових пластинок, дистрофічні, некробіотичні і 
некротичні зміни гепатоцитів усіх зон, поява внутрі-
шньочасточкових лімфо–плазмоцитарних інфільт-
ратів. У міжчасточковій сполучній тканині набряк. 
Судини гемомікроциркуляторного русла повнокро-
вні та деформовані. 

Морфогенез паклітаксел– та цисплатин–
індукованої гепатотоксичності має спільні риси і 
характеризується наступною динамікою реактивних, 
альтеративних і компенсаторних процесів: 1–а –  
7–а доби – фаза наростання ущільнення паренхіми, 
гідропічної дистрофії гепатоцитів із морфологічни-

ми проявами токсичного ятрогенного гепатиту;  
7–а – 14–а доби – фаза прогресуючих дистрофіч-
них змін, які переходять у некробіотичні та вогни-
щеві некротичні; 14–а – 28–а доби – фаза компен-
саторних змін із деяким ослабленням проявів за-
пальної реакції. 

Ключові слова: печінка, хіміопрепарати, пак-
літаксел, цисплатин. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом науково–
дослідної теми Івано–Франківського національного 
медичного університету «Морфофункціональна 
характеристика уражень центральної і периферій-
ної нервової систем, органів чуття, викликаних хі-
міопрепаратами, що застосовуються для лікування 
онкологічних захворювань, та розробка схем ней-
ропротекторної терапії», № держ. реєстрації 
0117U000672. 

Вступ. Токсичність, зокрема гепатотоксичність, 
хіміопрепаратів є серйозним ускладненням в 
18,9 % випадків [12] та однією з основних причин 
для відмови від їхнього використання [6] в онколо-
гічній клініці. Тому дослідження на тваринах широ-
ко використовуються для оцінки безпеки хіміопре-
паратів [4]. Паклітаксел – високоактивний протипу-
хлинний засіб, належить до групи препаратів рос-
линного походження таксанового ряду і має широ-
ке застосування в протоколах терапії хворих на 
злоякісні пухлини різних органів. При використанні 
паклітакселу в хворих часто виявляється гепатото-
ксичність із порушенням печінкових маркерів у 2,5–
3 рази вище верхньої межі референтних показників 
[3, 11].  

Цисплатин – хіміопрепарат, який належить до 
групи комплексних сполук платини, широко викори-
стовується в численних клінічних протоколах для 
лікування онкологічних хворих. Препарати платини 
мають понад 40 побічних ефектів, серед яких гепа-
тотоксичність є найбільш розповсюдженою [5, 8]. 
Початок дії цисплатину в експерименті починаєть-
ся після його одноразового введення через 75–100 
год [9]. У механізмі дії дослідники наголошують на 
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патогенетичні впливи окисного та мітохондріально-
го стресу, пошкодження ДНК гепатоцитів, пришвид-
шення та посилення апоптозу [1, 2, 13]. Гістопато-
логічні дослідження впливу цисплатину на печінку 
поодинокі [7].  

Мета роботи – вивчити гістоструктуру печінки 
під дією антибластомних препаратів паклітакселу 
та цисплатину після їх внутрішньоочеревинного 
введення.  

Матеріал та методи дослідження. Паклітак-
сел вводили внутрішньоочеревинно 25 білим щу-
рам у дозі 0,1 мг діючої речовини в 0,5 мл 0,9 % 
хлориду натрію за методом R. S. Polomano et al. 
[10]. Цисплатин вводили внутрішньоочеревинно 23 
тваринам у дозі 2 мг на кг маси тіла один раз на 
тиждень протягом 9 тижнів. Терміни досліду – 1, 7, 
14, 21 і 28 діб. Тварин виводили з експерименту 
шляхом передозування ефірного наркозу. Гістоло-
гічні зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином 
згідно загальноприйнятих методів.  

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). 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Будова печінкової часточки в результаті вве-

дення паклітакселу. Уже на 1у–7у добу після вве-
дення паклітакселу в печінковій часточці спостері-
гається дискомплексація та дезорганізація печінко-
вих пластинок (рис. 1а). Пластинки мають неодна-
кову товщину і втрачають радіальність розташу-
вання в печінковій часточці. За їхнім ходом між 
гепатоцитами виявляються лімфоцити. Гепатоцити 
характеризуються різною формою і розмірами. 
Трапляються гепатоцити округлої форми. Перева-
жна більшість гепатоцитів деформовані і перебува-
ють у стані білкової дистрофії (рис. 1б).  

На 14–у добу ознаки реактивного гепатиту по-
силюються. Дезорганізація печінкових пластинок 
поглиблюється і розповсюджується в напрямку від 
периферійних ділянок часточки до центральних. 
Гепатоцити гетерогенні за формою і розміром, що 
пов'язано з їхньою вакуолізацією. У гепатоцитах 
визначаються дрібні вакуолі, часто схильні до злит-
тя (рис. 2 а). Характерною ознакою є деформація і 
збільшення об'єму ядер. В ядрах виявляються фі-
гури мітозу, зростає кількість двоядерних гепатоци-
тів. Саме вони обумовлюють округлення гепатоци-
тів і збільшення розмірів не тільки ядер, але й клі-
тин загалом. У перицентральній зоні печінкової 

часточки можна розрізнити гепатоцити з важкими 
ступенями пошкодження. У цьому терміні експери-
менту в паренхімі часточки з'являються поодинокі 
лімфо–плазмоцитарні інфільтрати з домішкою мак-
рофагів. 

На 14–у добу ознаки реактивного гепатиту по-
силюються. Дезорганізація печінкових пластинок 
поглиблюється і розповсюджується в напрямку від 
периферійних ділянок часточки до центральних. 
Гепатоцити гетерогенні за формою і розміром, що 
пов'язано з їхньою вакуолізацією. У гепатоцитах 
визначаються дрібні вакуолі, часто схильні до злит-
тя (рис. 2а). Характерною ознакою є деформація і 

а б 

Рис. 1. Дискомплексація печінкових пластин, виражене 
повнокров'я синусоїдів (а), деформація гепатоцитів, 

інтралобулярні поліморфоноклітинниі інфільтрати (б) в 
печінці щурів на 7–у добу після останнього введення 

паклітакселу. 
Мікрофотографії. Заб. гематоксиліном та еозином.  

Зб.: ок.10, об. 8. 

Рис. 2. Поглиблення дезорганізації печінкових пластин, 
вакуолізація цитоплазми гепатоцитів на 14–у добу (а), 

поява ліпідних крапель у цитоплазмі гепатоцитів, фібро-
бластно–макрофагальна інфільтрація строми порталь-
них трактів на 28–у добу (б) після останнього введення 
паклітакселу. Мікрофотографії. Заб. гематоксиліном та 

еозином. Зб.: ок.10, об. 8 
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збільшення об'єму ядер. В ядрах виявляються фігу-
ри мітозу, зростає кількість двоядерних гепатоцитів. 
Саме вони обумовлюють округлення гепатоцитів і 
збільшення розмірів не тільки ядер, але й клітин 
загалом. У перицентральній зоні печінкової часточ-
ки можна розрізнити гепатоцити з важкими ступеня-
ми пошкодження. У цьому терміні експерименту в 
паренхімі часточки з'являються поодинокі лімфо–
плазмоцитарні інфільтрати з домішкою макрофагів. 
Стінки синусоїдів тоншають. Простір Діссе розшире-
ний. У судинному рисунку печінкової часточки з'яв-
ляються новоутворені капіляри, наростає лімфо–
макрофагальна інфільтрація, зростає число клітин 
Купфера. У портальних трактах набряк збільшуєть-
ся. У міжчасточковій сполучній тканині ідентифіку-
ється достатньо велика кількість макрофагів. 

У пізніші терміни (28 діб) зростає число гепато-
цитів із ліпідними вакуолями. Ядра багатьох із них 
розташовуються ексцентрично, їхня мітотична ак-
тивність знижується. Привертає увагу поглиблення 
і поширення явищ "капіляризації". Ідентифікуються 
інтралобулярні лімфо–плазмоцитарні інфільтрати. 
У сполучній тканині тріад активізуються фіброблас-
ти, макрофаги скупчуються в окремі групи довкола 
судин і жовчних проток (рис. 2б).  

Слід відзначити, що клінічні дослідження також 
показали виражену гепатотоксичність паклітакселу, 
що проявляється у вигляді підвищення печінкових 
маркерів – АСТ, АЛТ, білірубіну, лужної фосфатази 
більше, ніж у 2,5 рази над верхньою межею рефе-
рентних показників [11,14]. 

Будова печінкової часточки в результаті вве-
дення цисплатину. За тривалого введення циспла-
тину (1 раз на тиждень, 9 тижнів) у перші 7 діб піс-
ля останнього введення спостерігаються порушен-
ня гістоструктури печінкової часточки з деформаці-
єю її контурів (рис. 3а). Усередині часточки вияв-
ляються ознаки дискомплексації печінкових плас-
тинок, починаючи з її периферійних відділів. Гепа-
тоцити у стані набряку і білкової дистрофії, їхня 
форма стає округлою. У деяких гепатоцитах визна-
чається слабоеозинофільне забарвлення, окремі 
містять оптично порожню цитоплазму. У першій 
зоні багатьох печінкових ацинусів ідентифікуються 
гепатоцити з нерівномірним забарвленням цито-
плазми – від базофільного до еозинофільного у 
стані некробіозу і некрозу. Ядра гепатоцитів округлі. 
У деякої кількості з них виявляються ознаки пошко-
дження – каріопікноз і каріорексис. Судинний рису-
нок печінкової часточки характеризується повнок-
ров'ям, синусоїди та центральні вени розширені. 

На 14–у добу експерименту дезорганізація в 
печінкових часточках поширюється на всі зони 
(рис. 3б). У гепатоцитах дрібні вакуолі мають схи-
льність до укрупнення частіше, ніж у попередній 

термін. У цитоплазмі частини з них окрім базофіль-
ної зернистості спостерігаються дрібні вакуолі. У 
першій зоні печінкового ацинуса ділянки з явищами 
некрозу і некробіозу розширюються. Усередині 
часточки трапляються лімфо–плазмоцитарні ін-
фільтрати різних розмірів. 

Просвіт центральної вени печінкових часточок 
деформований, розширений, переповнений фор-
меними елементами крові, переважно еритроцита-
ми. Синусоїдні капіляри нерівномірно розширені. В 
їхній стінці ідентифікується значна кількість макро-
фагоцитів. Простір Діссе широкий. Простежується 
порушення структури судинного полюсу гепатоци-
тів. Печінкові часточки оточені помірною кількістю 
набряклої сполучної тканини, в якій розташовують-
ся лімфо–макрофагальні інфільтрати. 

У динаміці експерименту на 21–у та 28–у добу 
в морфологічній картині печінки триває стан диско-
мплексації печінкових пластинок в усіх зонах печін-
кового ацинуса (рис. 4). Некротичні ділянки охоп-
люють обширні площі печінкової тканини з кількох 
часточок, або поширюються на всю площу окремих 
часточок. Ступінь вираженості макрофагальної 
реакції знижується. Центральні вени і синусоїди 
різко розширені. Міжчасточкова сполучна тканина 
набрякла, інфільтрована клітинними елементами 
лімфо–плазмоцитарного ряду. Печінкові тріади 
збережені. 

Таким чином тривале введення цисплатину  
(9 тижнів) призводить до значних структурних пору-
шень тканини печінки. У першу чергу, це дезоргані-
зація печінкових часточок і печінкових пластинок у 
них. У гепатоцитах усіх зон виявляються дистрофі-
чні, некробіотичні і некротичні зміни гепатоцитів 
усіх зон. Подібні зміни виникають уже через  

б а 

Рис. 3. Вакуолізація цитоплазми гепатоцитів на  
7–у добу (а), інтралобулярний лімфо–плазмоцитарний 
інфільтрат на 14–у добу (б) після останнього введення 

цисплатину. 
Мікрофотографії. Заб.: гематоксилін і еозин.  

Зб.: ок.10, об.20 

 



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 43  

75–120 годин після внутрішньоочеревинного вве-
дення цисплатину в експерименті [8] і характеризу-
ють цитотоксичний вплив препарату. Причиною 
таких змін вважають окисний стрес [2], зокрема 
мітохондріальний [13]. Цисплатин пошкоджує ДНК 
гепатоцитів, пришвидшує їхній апоптоз, посилює 
гепатоксичну дію [1], яка потребує корекції для усу-
нення побічного ефекту при використанні препара-
тів платини в протоколах лікування онкохворих 
цими сполуками. 

Висновки  
1. Отримані результати свідчать за токсичний 

вплив хіміопрепаратів різного походження: паклі-
такселу – препарата таксанового ряду рослинно-
го походження, та цисплатину – комплексної 

сполуки платини, на морфо–функціональний 
стан печінки. 

2. Після введення паклітакселу в печінковій часточ-
ці спостерігається дискомплексація печінкових 
пластинок. Пластинки мають неоднакову товщи-
ну. Переважна більшість гепатоцитів перебуває 
у стані білкової дистрофії з дрібновакуольною 
гідропічною вакуолізацією, в ядрах – каріопікноз і 
каріорексис. У синусоїдах – розширення просві-
ту, повнокров'я. У портальних трактах визнача-
ються крововиливи різних розмірів, помірна лім-
фо–макрофагальна інфільтрація. 

3. При введенні тваринам цисплатину в печінці 
ідентифікуються значні порушення – деформація 
печінкових часточок, дискомплексація в них печі-
нкових пластинок, дистрофічні, некробіотичні і 
некротичні зміни гепатоцитів усіх зон, поява вну-
трішньопечінкових лімфо–плазмоцитарних ін-
фільтратів. У міжчасточковій сполучній тканині 
набряк, судини гемомікроциркуляторного русла 
повнокровні та деформовані. 

4. Морфогенез паклітаксел– та цисплатин–
індукованої гепатотоксичності має спільні риси і 
характеризується наявністю певної динаміки 
реактивних, альтеративних і компенсаторних 
процесів: 1–а – 7–а доби – фаза наростання 
ущільнення паренхіми, вакуольно–гідропічної 
дистрофії гепатоцитів із морфологічними про-
явами токсичного ятрогенного гепатиту; 7–а –  
14–а доби – фаза прогресуючих дистрофічних 
змін, які переходять у некробіотичні та вогнищеві 
некротичні; 14–а – 28–а доби – фаза компенса-
торних змін із деяким ослабленням проявів за-
пальної реакції. 
Перспективою подальшого дослідження є 

вивчення функціонального стану печінки після за-
стосування паклітакселу і цисплатину задля уточ-
нення патогенезу індукованої хіміопрепаратами 
гепатотоксичності та розробки методів коригуючої 
терапії. 

б а 

Рис. 4. Нерівномірне розширення просвіту гемокапілярів 
синусоїдного типу, ділянки некрозу в печінковій часточці 
на 21–у добу (а), набряк та інфільтрація міжчасточкової 
сполучної тканини, дистрофічні та некробіотичні зміни 

гепатоцитів І зони на 28–у добу після останнього введен-
ня цисплатину (б). 

Мікрофотографії. Заб.: гематоксилін і еозин.  
Зб.: а – ок.10, об.8; б – ок.10, об.20 
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УДК 591.39+616.36–002+615.277.3 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАКЛИТАКСЕЛА  
И ЦИСПЛАТИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Геращенко С. Б., Кулинич Г. Б., Дельцова Е. И., Иванышин Н. Н. 
Резюме. Паклитаксел вводили внутрибрюшинно 25 белым крысам в дозе 0,1 мг действующего веще-

ства в 0,5 мл 0,9% хлорида натрия по методу R. S. Polomano et al. (2001). Цисплатин вводили внутрибрю-
шинно 23 животным в дозе 2 мг на кг массы тела один раз в неделю 9 недель. Срок эксперимента – 1, 7, 
14, 21 и 28 сут. Животных выводили из эксперимента передозировкой эфирного наркоза. Гистологиче-
ские срезы окрашивали гематоксилином и эозином согласно общепринятых методов. При работе с жи-
вотными придерживались соответствующих биоэтических норм. 

Полученные результаты свидетельствуют о токсическом влиянии химиопрепаратов разной природы: 
паклитаксела – препарата таксанового ряда растительного происхождения, и цисплатина – комплексного 
соединения платины, на морфофункциональное состояние печени. 

После введения паклитаксела в печеночной дольке наблюдается дискомплексация печеночных пла-
стинок. Пластинки имели неодинаковую толщину. Подавляющее большинство гепатоцитов пребывало в 
состоянии мелковакуольной гидропической дистрофии, в ядрах – кариопикноз и кариорексис. В синусои-
дах – расширение просвета, полнокровие. В портальных трактах наблюдали кровоизлияния разных раз-
меров, умеренную лимфо–макрофагальную инфильтрацию. 

При введении животным цисплатина в печени идентифицируются значительные нарушения – дефор-
мация печеночных долек, дискомплексация в них печеночных пластинок, дистрофические, некробиотиче-
ские и некротические изменения гепатоцитов всех зон, появление внутридольковых лимфо–
плазмоцитарных инфильтратов. В междольковой соединительной ткани отек, сосуды гемомикроциркуля-
торного русла полнокровны и деформированы. 

Морфогенез паклитаксел– и цисплатин–индуцированной гепатотоксичности имеет похожие черты и 
характеризуется динамикой протекающих реактивных, альтеративных и компенсаторных процессов: 1–7 
сут – фаза нарастания уплотнения паренхимы, вакуольно–гидропической дистрофии гепатоцитов с мор-
фологическими проявлениями токсического ятрогенного гепатита; 7–14 сут – фаза прогрессирующих 
дистрофических изменений, которые переходят в некробиотические и очаговые некротические; 14–28 
сут – фаза компенсаторных изменений с некоторым ослаблением проявлений воспалительной реакции.  

Ключевые слова: печень, химиопрепараты, паклитаксел, цисплатин. 
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Morphological and Functional State of Liver under the Impact  
of Paclitaxel and Cisplatin in the Experiment 
Herashchenko S. B., Kulynych G. B. Deltsova O. I., Ivanyshyn N. M. 
Abstract. Being a serious adverse effect of chemotherapy, toxicity, especially hepatotoxicity with 18.9% 

prevalence is one of the most common reasons of treatment refusal.  
The purpose of the study was to investigate the histological structure under the influence of anti–tumor 

drugs paclitaxel and cisplatin after their intraperitoneal administration.  
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Material and methods. 25 white rats were injected intraperitoneally with Paclitaxel, the dose being 0.1 mg of 
active substance in 0.5 ml of 0.9% NaCl, according to the method suggested by R. S. Rolomano et al. (2001). 
Cisplatin was injected intraperitoneally to 23 animals, the dose being 2 mg to each kg of body mass. The injec-
tions were conducted during 9 weeks once a week.  

Results and discussion. In the experiment, the maintenance of the rats and all manipulations over them 
were conducted in compliance with bioethical requirements. Animals were removed from the experiment by deg-
radation using ethereal anesthesia. The experiment terms were set to be 1, 7, 14, 21 and 28 days. The animals 
were desensitized with etheric anesthesia according to the standard.  

The results proved for the strong effect of Paclitaxel. On the 1st–7th days hepatocytes differed from each 
other in shape and size. The vast majority of hepatocytes were deformed. On the 14th day the signs of reactive 
hepatitis increased. Disorganization of various hepatic cords was ubiquitous and widened in each part of the 
peripheral sections in direction to central ones. In emerging hepatocytes, vacuoles were often prone to unite into 
large vacuoles. The nuclei contained mitosis figures, the number of double–nucleated hepatocytes increased. 
There appeared new capillaries in the vascular pattern of hepatic lobules (lobules "capillary"). The edema in-
creased in portal triads. At a later stage (28 days) the number of hepatocytes with lipid vacuoles also increased. 
Their mitotic activity was reduced. Intralobular lympho–plasmocytic infiltrates were identified. 

With prolonged administration of cisplatin (once a week, 9 weeks) within 7 days after the last injection, he-
patic histological structure disorders were observed, the shape of hepatocytes became rounded. In some hepa-
tocytes, a weak eosinophilic staining was detected, some containing an optically hollow cytoplasm. Violation of 
the vascular pole of hepatocytes was observed. The vascular pattern of the liver lobe was characterized by hy-
peremia, sinusoids and central veins were enlarged. On the 14th day of the experiment, disorganization in the 
liver lobules extended to all areas. In the first zone of the hepatic acinus, the areas with necrosis and necrobio-
sis widened. Lympho–plasmocytic infiltrates of various sizes occurred inside the lobules. In the dynamics of the 
experiment on the 21st – 28th days the morphological structure of the liver differed. Necrotic areas covered large 
areas of liver tissue with several lobes. Central veins and sinusoids were sharply enlarged. The interlobular con-
nective tissue was swollen, infiltrated by cellular elements of the lympho–plasmocytic row. The liver triads were 
preserved. 

Conclusion. The morphogeneses of Paclitaxel–induced and Cisplatin–induced hepatotoxicities have com-
mon traits and are characterized by dynamic processes of alteration, compensation and reaction: Days 1–7: 
growing parenchyma compaction, vacuolar–hydroponic dystrophy of hepatocytes with morphological manifesta-
tions of toxic iatrogenic hepatitis; Days 7–14 – the phase of progressive dystrophic changes, which passed into 
necrobiotic and focal necrotic changes; Days 14–28 – a phase of compensatory changes with some attenuation 
of inflammatory reactions. 

Keywords: liver, chemotherapy medication, Paclitaxel, Cisplatin. 
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У людини та тварин система кровотворення 
являє собою різноманітні групи клітин, завданням 
яких є підтримання внутрішнього середовища орга-
нізму. Серед усіх препаратів нестероїдного проти-
запального ряду передове місце посідає препарат 
Диклофенак натрію, який є препаратом першого 
ряду в лікуванні запальних захворювань та знебо-
лення, в тому числі після операції. Загалом він при-
значається короткими курсами, але в деяких випа-
дках, захворювання може лікуватися ним впродовж 
багатьох років.  

Метою даної роботи стало визначення впливу 
препарату Диклофенак натрію на клітини мієлоци-
тарного ряду, недиференційованих бластів та про-
цесу мітозу мієлоїдних клітин коротким курсом впро-
довж 4 днів та порівняння їх з групою зіставлення.  

Дослідження проводилися на білих безпород-
них щурах в кількості 48 особин, кістковий мозок 
яких після декапітації вилучали зі стегнової кістки. 
Тварини контрольної групи отримували перораль-
но фізіологічний розчин згідно способу та режиму 
введення досліджуваних речовин тваринам основ-
ної групи. Дослідження отриманого матеріалу про-
водилось мікроскопічно та з використанням камери 
Горяєва.  

У ході експерименту встановлено негативний 
вплив токсичних доз препарату на кісткових мозок 
та морфологію досліджуваних клітин, насамперед 
стрімке зниження їх кількості. Також спостерігали 
порушення морфологічної будови досліджуваної 
групи клітин. Навпаки, використання субтоксичних 
доз препарату сприяло підвищенню продукції но-
вих клітин досліджуваного ряду кісткового мозку, 
вірогідно за рахунок активації імунної системи ор-
ганізму. Зменшувалась маса кісткового мозку щу-
рів при застосуванні токсичної дози, чого не спо-

стерігали в досліджуваних тварин контрольної гру-
пи. Оптимальним при лікуванні захворювань корот-
кими курсами є субтоксичні дози препарату Дикло-
фенак натрію з метою підвищення кількості клітин 
гранулоцитарного ряду кісткового мозку щурів та 
імунної системи організму. При використанні ток-
сичної дози препарату зменшується кількість клі-
тин мієлоцитарнго ряду досліджуваного кісткового 
мозку щурів та його маса в порівнянні з тваринами 
контрольної групи. Таким чином е сенс рекоменду-
вати використання субтоксичних доз препарату 
Диклофенак натрію з метою підвищення рівня іму-
нітету та клітин мієлоцитарного ряду червоного 
кісткового мозку в клінічній практиці.  

Перспективою подальшого дослідження є ви-
значення кількості та морфології інших клітин чер-
воного кісткового мозку щурів та факторів запален-
ня під впливом короткочасного прийому препарату 
Диклофенак натрію у щурів та впровадження в 
клінічну практику отриманих результатів. 

Ключові слова: кістковий мозок, Диклофенак 
натрію, мієлоцити, недиференційовані бласти, ток-
сична дія. 

 
Вступ. Система кровотворення представлена 

в організмі сукупністю популяцій багатьох клітин, 
завданням яких є виконання високоспеціалізова-
них функцій, але здатні виковувати свої функції 
протягом окремого періоду часу. Кровотворення 
починається ще на етапі розвитку ембріона, та 
досягає максимуму в окремі періоди гестації плоду 
за рахунок активності жовткового мішка, потім фе-
тальної печінки, тимусу, селезінки, лімфатичних 
вузлів, а згодом кісткового мозку. Останні предста-
вляють собою органи кровотворення які функціону-
ють вже після народження [1, 2]. 
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В останні часи за рахунок стрімкого прогресу 
фармацевтичної промисловості виникли передумо-
ви глобального використання нестероїдних проти-
запальних засобів (НПЗЗ). Та не зважаючи на це 
своєї популярності серед лікарів та пацієнтів не 
втрачає препарат Диклофенак натрію. Вперше 
молекулу препарату отримали A. Sallmann і R. Pfis-
ter та мала вона вигляд натрієвої солі, запропоно-
ваної до використання в медичній практиці в 1973 
році. Основною характеристикою Диклофенаку 
натрію, як препарату є часткова розчинність в гід-
рофільному, та гідрофобному середовищі, нетри-
валий період напіввиведення із організму та швид-
ке всмоктування за умови перорального викорис-
тання [3]. Препарат отримав широке розповсю-
дження в якості анальгетика та протизапального 
засобу в різних галузях медицини, зокрема в хірур-
гічній, травматологічній практиках (для знеболення 
після травм чи оперативних втручань), в неврології 
Диклофенак використовують при лікуванні корінце-
вих синдромів, мігрені, в акушерстві та гінекології – 
для лікування дисменореї та аднекситу; за рекоме-
ндаціями ВООЗ він посів перше місце в якості 
анальгетика в онкологічних пацієнтів та використо-
вується впродовж тривалого часу, а подекуди ро-
ками [4].  

За останній час проводяться активні розробки 
препаратів НПЗЗ нового покоління, що проявляють 
високу специфічність до циклооксигенази-2 (ЦОГ), 
та відрізняються більш низькою токсичною дією на 
організм людини у порівнянні з препаратами стан-
дартної групи [5]. Тривалий прийом препаратів різ-
номанітних фармацевтичних груп, а в особливості 
НПЗЗ створює фармацевтичне хімічне навантажен-
ня на організм, тому на перший план виходять ран-
ня оцінка функції гомеостазу на до нозологічному 
етапі та діагностика наслідків прийому препарату. 

Широке застосування препарату «Диклофенак 
натрію» зумовило актуальність вивчення впливу 
його на систему кровотворення та розробку прин-
ципів оцінки гомеостазу за умови тривалого засто-
сування. Необхідність оцінки стану кровотворної 
системи зумовлене її важливістю у підтримці пос-
тійності внутрішнього середовища та розвитку ба-
гатьох патологічних станів при порушенні функції. 
Останнім часом набирають популярності дослі-
дження стану кісткового мозку, як основної мішені 
впливу різних токсичних речовин. Результати їх 
достеменно вказують на взаємозв’язок між прийо-
мом Диклофенаку натрію, та пригніченням гемопо-
езу, виходом у кров’яне русло клітин зі зміненою 
структурою. Це призводить до виникнення нейрогу-
моральних розладів, пригнічення захисних власти-
востей організму, зниження показників імунітету. 
Вченими доведено підсилення біологічної активно-

сті НПЗЗ у хворих на імунодефіцит [6–9]. Але зали-
шається маловивченим дія препарату на деякі рос-
тки клітин кісткового мозку піддослідних щурів од-
ночасно. 

Мета дослідження – вивчення фармацевтич-
ного хімічного навантаження у токсичних та субток-
сичних дозах препарату Диклофенак натрію на 
функціональні та морфометричні показники дифе-
ренціювання клітин гранулоцитарного ряду 
(мієлобластів, мієлокаріоцитів, мегакаріоцитів), 
недиференційованих бластів та мітозу мієлоїдних 
клітин кісткового мозку щурів в експерименті. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проводилось на 48 статевозрілих безпородних 
щурах, чоловічої статі з яких 32 особини становили 
групу дослідження, а 16 – контрольну. Вік піддослі-
дних щурів складав від 5 до 6 місяців, вага 450–
500 ± 20 г.  

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). 

Тваринам протягом 4 діб щоденно вранці до 
годування перорально вводили розчини Диклофе-
наку натрію (виробник ПАТ «Лубнифарм, реєстра-
ційне посвідчення № UA/5713/01/01») в токсичній 
(16 особин) та напівтоксичній (16 особин) дозі 
(6 мг/кг та 3мг/кг відповідно) за допомогою метале-
вого зонду 2 рази в день із розрахунку проведення 
підгострого токсикологічного експерименту. Після 
завершення досліду за умови дотримання принци-
пів етики поводження з експериментальними тва-
ринами щурів декапітували гільйотинним методом, 
проводячи анестезію тіопенталом натрію у дозі  
50 мг/кг маси тварини. Після декапітації вилучали 
кістковий мозок з проксимального відділу стегна. 
Тварини контрольної групи отримували перораль-
но фізіологічний розчин згідно способу та режиму 
введення досліджуваних речовин тваринам основ-
ної групи. Для визначення кількісних показників 
використовували стандартну методику виготовлен-
ня та дослідження мазка [10]. Проводили диферен-
ціальній підрахунок процентного складу клітин гра-
нулоцитарного ряду (мієлобластів, мієлокаріоцитів) 
та недиференційованих бластів мікроскопічно, та 
за допомогою камери Горяєва, результат виражав-
ся у процентному співвідношенні.  

Достовірність відмінностей визначали на основі 
t–критерію Стьюдента, проводили статистичний 
аналіз за допомогою коефіцієнта Пірсона. обчис-
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лення та статистичний аналіз за допомогою про-
грами Statistica–10. Достовірним вважався резуль-
тат при Р=0,05 та менше. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Під час проведення дослідження встановлено, що 
після прийому Диклофенаку натрію вже на 4-й 
день значно зменшується маса кісткового мозку 
трубчатих кісток. Проаналізовані нами зразки кіст-
кового мозку показали суттєве пригнічення всіх 
ростків кровотворення у порівнянні з контрольною 
групою тварин. Оцінка результатів показала мор-
фологічні та кількісні зміни у бік пригнічення гемо-
поезу при використанні 100 % летальної дози 
(табл. 1). Подібний ефект може спостерігатися при 
використанні хіміопрепаратів, зокрема Метотрекса-
ту [14]. Також спостерігались зміни структури та 
форми клітин, фрагментація ядра під дією токсич-
ної дози препарату. 

Також встановлено, що максимальна токсич-
ність для кісткового мозку спостерігається протя-
гом перших днів вживання препарату. Так знижен-
ня показника недиференційованих бластів склада-
ло – 31,8 %, що склало 68,2 % у порівнянні з показ-
никами тварин контрольної групи. Показник дозрі-
вання мієлобластів знизився на 40 %, та в порів-
нянні з клітинами контрольної групи тварин стано-
вив 60 % зменшення кількості мієлокаріоцитів ста-
новило 34,6 %, та склало 74,4 % від показника клі-
тин основної групи. Мітоз мієлоїдних клітин знизив-
ся на 55 % та у порівнянні з тваринами контрольної 
групи склав 45 %. Кількість у кістковому мозку ме-
гакаріоцитів, навпаки, збільшилась на 88 % у порів-
нянні з групою зіставлення.  

Навпаки використання 50 % летальної дози 
призводить до суттєвого стрибка проаналізованих 
ростків кровотворення у порівнянні з контрольною 
групою. Подібне можна вірогідно пояснити стриб-
ком імунної системи за рахунок протизапальної дії 
препарату. Вживання половини летальної дозі при-
зводило, навпаки до збільшення маси кісткового 
мозку. При аналізі досліджуваних ростків кровотво-
рення збільшувався показник клітин у порівнянні з 
групою зіставлення (табл. 2). 

Таким чином, можна стверджувати, що субток-
сична доза Диклофенаку натрію здатна підвищува-
ти рівень клітин мієлоцитарного ряду. В процентно-
му співвідношенні цей показник виріс у порівнянні з 
контрольною групою для недиференційованих 
бластів на 59,2 %, мієлобластів на 33,3 %. Показ-
ник у кістковому мозку мієлокаріоцитів зменшився 
на 23,5 % та складав 76,5 % від кількості клітин 
основної групи. Мітоз мієлоїдних клітин, також зме-
ншився на 55 %, показник склав 45 % від клітин 
групи контролю. Навпаки для мегакаріоцитів показ-
ник збільшився та становив – 72,7 % в порівнянні з 
контрольною групою тварин. Зміни структури та 
форми клітин нами не спостерігалось в ході експе-
рименту. 

Таким чином встановлена залежність між до-
зою прийому препарату Диклофенак натрію та ге-
мопоезом клітин мієлоцитарного ряду, недиферен-
ційованими бластами. Морфологічно мієлоцити 
мають фрагментацію ядра та випадковий некроз 
ядер, при умові застосування токсичних дох препа-
рату. Статистична кореляція відповідає першому 
рівню достовірності (Р≤0,05). Додаткове уявлення 

Таблиця 1 – Показники клітин кісткового мозку щурів при використанні 100 % летальної дози Диклофенаку 
натрію протягом 4 днів 

Показник ДЛ 100% Стандартне  
відхилення Контроль (%) Стандартне  

відхилення t Р 

Недиференційовані бласти 0,7 0,08 2,2 0,12 3,79 ±0,04 

Мієлобласти 0,8 0,08 2,0 0,09 1,41 ±0,04 

Мієлокаріоцити 7,1   20,5   5,27 ±0,03 

Мітоз мієлоїдних клітин 0,11 0,009 0,20 0,01 1,81 ±0,01 

Мегакаріоцити 2,5 0,64 0,3 0,59 5,06 ±0,05 

Таблиця 2 – Показники клітин кісткового мозку щурів при використанні 50% летальної дози Диклофенаку 
натрію протягом 4 днів 

Показник ДЛ 50% Стандартне  
відхилення Контроль (%) Стандартне  

відхилення t Р 

Недиференційовані бласти 5,4 0,18 2,2 0,12 9,99 ±0,03 

Мієлобласти 3,3 0,11 2,0 0,09 2,84 ±0,05 

Мієлокаріоцити 15,7 0,10 20,5 0,08 2,64 ±0,02 

Мітоз мієлоїдних клітин 0,11 0,01 0,20 0,01 4,44 ±0,02 

Мегакаріоцити 1,1 0,46 0,3 0,59 1,07 ±0,03 
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про стан гемопоезу при дії токсичних чи субтоксич-
них доз препарату Диклофенак натрію може дати 
графічне зображення (рисунок).  

Актуальним та водночас цікавим питанням ли-
шається дослідження процесів, що відбуваються в 
кістковому мозку щурів при хімічному та фармако-
логічному впливі Диклофенаку натрію, який відно-
ситься за своїми властивостями до слабкої органі-
чної кислоти та достеменно здатен здійснювати 
вплив на імунну систему, бо є пусковім механізмом 
фази рефрактерності впродовж 2–3 днів [6, 7]. Лі-
тературні джерела широко обговорюють здатність 
препарату підвищувати імунітет, завдяки чому від-
бувається пригнічення запалення [8, 10]. 

Висновки 
1. Отримані нами результати переконливо свідчать 

про пригнічення утворення клітин мієлоцитарно-
го ряду (мієлобластів та мієлокаріоцитів) та зме-
ншення показника на 40 % та 34,6 % відповідно, 
а також недиференційованих бластів (31,8 %) 
при застосуванні 100 % токсичної дози.  

2. Поряд з тим у порівнянні з контрольною групою 
знижений мітоз мієлоїдних клітин на 55 %, а пока-
зник мегакаріоцитів збільшився та складав 88 %. 

3. При застосуванні токсичної дози препарату Дик-
лофенак натрію зменшувалась маса кісткового 
мозку у порівнянні з контрольною групою. 

4. Застосування субтоксичної 50 % летальної дози 
призводить до збільшення маси кісткового моз-
ку, передусім, за рахунок активації імунної систе-
ми при боротьбі з запальними процесами. 

5. Використання субтоксичної 50 % летальної дози 
призводить до збільшення показників недифере-
нційованих бластів на 59,2 %, мієлобластів на 
33,3 %, мегакаріоцитів 72,7 % в порівнянні з по-
казниками клітин групи зіставлення.  

6. При використанні субтоксичної 50 % летальної 
дози спостерігали зменшення мієлокаріоцитів на 
23,5 % та мітозу мієлоїдних клітин на 55 %. 

7. Отримані результати можуть свідчити на користь 
застосування субтоксичних доз препарату Дик-
лофенак натрію як активатора імунної системи в 
боротьбі з запальними процесами. 
Перспективою подальшого дослідження є 

визначення кількості та морфології інших клітин 
червоного кісткового мозку щурів та факторів запа-
лення під впливом короткочасного прийому препа-
рату Диклофенак натрію у щурів та впровадження 
в клінічну практику отриманих результатів. 

 

Рис. Показники клітин при використанні токсичної та 
субтоксичної дози препарату Диклофенак натрію в порі-

внянні з групою зіставлення 
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УДК 615.22:612.419]:599.323.452 
ВЛИЯНИЕ ТОКСИЧНЫХ И СУБТОКСИЧНЫХ ДОЗ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ  
НА МЕХАНИЗМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ КЛЕТОК ГРАНУЛОЦИТАРНОГО РЯДА, 
НЕДИФФЕРЕНЦІЙОВАННЫХ БЛАСТОВ И МИТОЗА МИЕЛОИДНЫХ КЛЕТОК  
КОСТНОГО МОЗГА КРЫС 
Иванов О. С., Багмут И. Ю., Цапко Г. В., Скляр С. И. 
Резюме. У человека и животных система кроветворения представляет собой разнообразные группы 

клеток, задача которых поддержание внутренней среды организма. Среди всех препаратов нестероидно-
го противовоспалительного ряда ведущее место принадлежит Диклофенаку натрия, который является 
препаратом первого ряда в лечении заболеваний воспалительного характера и обезболивания, в том 
числе и после оперативных вмешательств. Зачастую его назначают короткими курсами, однако, в неко-
торых случаях, заболевания лечатся им на протяжении многих лет.  

Целью данной работы стало определение влияния препарата Диклофенак натрия на клетки миело-
цитарного ряда, недифференцированные бласты и процесс митоза миелоидных клеток коротким курсом 
на протяжении 4 дней и сравнение полученных результатов с контрольной группой.  

Исследования проводились на белых беспородных крысах в количестве 48 особей, костный мозг 
которых после декапитации извлекали из бедренной кости. Животные контрольной группы получали пе-
рорально физиологический раствор натрия хлорида согласно способа и режима введения исследуемых 
веществ животным основной группы. Исследования полученного материала проводилось микроскопиче-
ски и с использованием камеры Горяева.  

В ходе эксперимента установлено отрицательное влияние токсических доз препарата на костный 
мозг и морфологию исследуемых клеток, прежде всего резкое снижение их количества. Также наблюда-
лось нарушение морфологического строения исследуемой группы клеток. Напротив, использование суб-
токсической дозы препарата способствовало повышению продукции новых клеток исследуемого ряда 
костного мозга, вероятнее за счет активации иммунной системы организма. Уменшалась маса костного 
мезга крыс при использовании токсической дозы, чего не наблюдалось у животных контрольной группы. 
Оптимальным при лечении заболеваний короткими курсами являются субтоксические дозы препарата 
Диклофенак натрия с целью повышения количества клеток гранулоцитарного ряда костного мозга крыс и 
иммунной системы организма. При использовании токсической дозы препарата наблюдалось уменьше-
ние количества клеток миелоцитарного ряда исследуемого костного мозга крыс и его масса в сравнении 
с особями контрольной группы. Таким образом имеет смысл рекомендовать применение субтоксических 
доз препарата Диклофенак натрия с целью повышения уровня иммунитета и клеток миелоцитарного ря-
да красного косного мозга в клинической практике.  

Перспективой дальнейшего исследования является определение количества и морфологии других 
клеток красного костного мозга крыс и факторов воспаления под воздействием кратковременного приема 
препарата Диклофенак натрия у крыс и внедрение в клиническую практику полученных результатов. 

Ключевые слова: костный мозг, Диклофенак натрия, миелоциты, недифференцированные бласты, 
токсическое действие. 

 
UDC 615.22:612.419]:599.323.452 
Influence of Toxic and Subtoxic Doses of Diclofenac Sodium on Mechanisms  
of Differentiation of Granulocytary Row Cells, Undifferentiated Blasts  
and Mitotic Cells in the Bone Marrow of Rats  
Ivanov O. S., Bagmut I. Yu., Tsapko G. V., Sklyar S. I. 
Abstract. In humans and animals, the hematopoietic system is a diverse group of cells whose task is to 

maintain the internal environment of the body. Among all non-steroidal anti-inflammatory drugs, the leading 
place belongs to sodium Diclofenac, which is the first-line drug in the treatment of inflammatory diseases and 
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pain relief, including after surgical interventions. It is often prescribed in short courses, however, in some cases, 
the disease is treated by it for many years.  

The purpose of this work was to determine the effect of the drug Diclofenac sodium on myelocytic cells, 
undifferentiated blasts and the process of mitosis of myeloid cells within a short course for 4 days and to com-
pare the results with the control group.  

Material and methods. The studies were conducted on white outbred rats in the amount of 48 individuals, 
the bone marrow of which was removed from the femur after decapitation. Animals of the control group received 
an oral physiological solution of sodium chloride according to the method and mode of administration of the test 
substances to animals of the main group. The study of the obtained material was carried out microscopically 
and using Goryaev camera.  

Results and discussion. During the experiment, a negative effect of toxic doses of the drug on the bone 
marrow and morphology of the studied cells was established, primarily a sharp decrease in their number. The 
morphological structure violation was also observed in the studied group of cells. On the contrary, the use of a 
subtoxic dose of the drug contributed to an increase in the production of new cells of the studied series of bone 
marrow, most likely due to activation of the body immune system. The rat bone mass was reduced when using a 
toxic dose, which was not observed in animals of the control group. 

In the treatment of diseases, the short courses are optimal for the toxic doses of Diclofenac sodium in order 
to increase the number of rat granulocyte cells in the rat bone marrow and the body immune system. When us-
ing a toxic dose of the drug, there was a decrease in the number of cells of the myelocytic series of the studied 
bone marrow of rats and its mass in comparison with the control group.  

Conclusion. Thus, it makes sense to recommend the use of subtoxic doses of Diclofenac sodium in order to 
increase the level of the immune system and the level of cells of the myelocytic number of the red brain in clini-
cal practice. 

The prospect of further research is to determine the number and morphology of other red bone marrow cells 
in rats and inflammation factors under the influence of short-term administration of the drug Diclofenac sodium 
in rats and the implementation of the results into clinical practice. 

Keywords: bone marrow, Diclofenac sodium, myelocytes, undifferentiated blasts, toxic effect. 
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За даними ВООЗ від 2019 р., щорічно в світі 
реєструють близько 10 млн хворих на деменцію. 
Відомо, що нітрити можуть привести до розвитку 
ендотеліальної дисфункції. Однак, чи пов'язано 
введення надмірної кількості нітритів з можливим 
розвитком когнітивних порушень, невідомо. 

Метою дослідження було з’ясування змін мор-
фофункціонального стану головного мозку у щурів 
з хронічним нітритним навантаженням. 

Дослідження було проведено на 32 щурах–
самцях популяції WAG масою 180–250гр., поділе-
них на чотири групи: 1–а та 2–а групи отримували 
0,1% та 0,2% відповідно водний розчин нітриту 
натрію перорально (замість питної води) у вільно-
му доступі впродовж 60 днів; щурам 3–ої групи 
вводили внутрішньочеревно водний розчин нітриту 
натрію в дозі 50 мг/кг впродовж 14 днів; 4–у групу 
склала група контролю. 

Проводили оцінку поведінкових реакцій за до-
помогою тесту «Відкрите поле (ВП)», когнітивні 
функції – за допомогою тестів «Екстраполяційне 
позбавлення (ЕП)», «Умовний рефлекс пасивного 
уникання (УРПУ)». Вимірювали ендотеліальний 
фактор росту (VEGF–A), фактор фон Вілебранда 
(ФВ), 2,3-дифосфогліцерат (2,3–ДФГ) в сироватці 
крові. Проводили гістологічні дослідження зрізів 
головного мозку (артеріоли, нейропіль кори лобо-
вої, тім'яної і потиличної долей щурів), пофарбова-
них в конго–червоний барвник. 

Встановлено, що у всіх щурів, які отримували 
нітрит натрію, під час тестування у «ВП» розвилась 
загальмованість, знизилась дослідницька актив-
ність. У тестах «ЕП», «УРПУ» було виявлене пору-
шення когнітивних функцій. Розвилась ендотелі-
альна дисфункція, підтверджена високим рівним 
VEGF–A, ФВ, наявністю пошкодження ендотелію 
судин, субендотеліальним амілоїдозом. Підвищив-
ся рівень 2,3–ДФГ, що відображує гіпоксію в ткани-
нах. Морфологічні зміни нейропілю супроводжува-
лись гомогенізацією, зникненням нервових волокон 
у щурів всіх груп та розвитком поодиноких амілоїд-
них бляшок у щурів з ін’єкційною формою отриман-

ня нітритів. Найгірші показники зустрічались у щу-
рів, яким вводили водний розчин нітриту натрію 
внутрішньочеревно. 

Отже, хронічне введення нітритів впливає на 
стан головного мозку щурів: розвиваються когніти-
вні розлади, ендотеліальна дисфункція, дистрофіч-
ні процеси та поява амілоїдних мас в судинах та 
нейропілю кори головного мозку щурів. 

Ключові слова: мозок, ендотелій, нітрити, 
експеримент, амілоїд. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана у межах нау-
кової теми НДР «Патогенез ушкоджуючої дії на 
організм екзогенних факторів в сучасних умовах», 
№ держ. реєстрації 0115U000991. 

Вступ. За даними ВООЗ від 2019 р., щорічно в 
світі реєструють близько 10 млн хворих на демен-
цію [1]. Втрата пам'яті, мислення, розуміння, мови, 
здатності орієнтуватися перетворює людей на ін-
валідів, що значно погіршує соціальний комфорт у 
житті. Це є проблемою не тільки хворої людини, 
але й її оточення і є проявом хвороби Альцгеймера 
та судинних пошкоджень. Незважаючи на безліч 
клінічних досліджень, проведених раніше, основні 
пускові моменти виникнення деменції і способи 
стримування її прогресування залишаються не 
з'ясованими. Більшість авторів вважають, що роз-
виток деменції є генетично детермінованим проце-
сом [2, 3]. 

Проте, не можна заперечувати існування спо-
радичних форм когнітивних розладів. В науковій 
літературі є відомості про зміну когнітивних функцій 
під впливом нітритів. Так, при внутрішньоочеревно-
му введенні щурам–самицям розчину нітриту на-
трію в дозі 50 мг/кг з 10–го по 19–ий день вагітності 
у їх нащадків розвинулася енцефалопатія, яка су-
проводжувалась зниженням рівня орієнтовно–
дослідницької активності та здатності до навчання, 
порушеннями короткотривалої пам'яті [4]. Однак, в 
зазначених дослідженнях не вивчалось питання 
про вплив нітриту натрію впродовж тривалого  
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періоду на морфофункціональний стан головного 
мозку та поведінкові реакції щурів–матерів.  

Варто приділити увагу тому, що частина нітри-
тів і нітратів, що містяться в ґрунтовій воді, овочах 
та фруктах, надходять до організму людини, де і 
перетворюються в нітрити, а хронічна нітритна ін-
токсикація може викликати у людини гемічну гіпок-
сію, розширення судин і тахікардію, дисбактеріоз 
[5]. Деякі літературні джерела вказують на те, що, 
навпаки, недостатність ендогенних нітритів в орга-
нізмі веде до розвитку метаболічного синдрому та 
ендотеліальної дисфункції [6, 7, 8]. Однак, питання 
впливу нітритів безпосередньо на функцію голов-
ного мозку у людей, щурів, які отримували ці речо-
вини перорально, залишається маловивченим. 

Мета дослідження – з’ясування змін морфо-
функціонального стану головного мозку у щурів з 
хронічним нітритним навантаженням.  

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня було проведено на 32 щурах–самцях популяції 
WAG масою 180–250 г, поділених на чотири групи: 
1–а  та 2–а групи отримували відповідно 0,1 % і  
0,2 % водний розчин нітриту натрію перорально 
(замість питної води) у вільному доступі впродовж 
60 днів; щурам 3–ї групи внутрішньочеревно вво-
дили водний розчин нітриту натрію в дозі 50 мг/кг 
впродовж 14 днів; 4–у групу склали контрольні  
щури.  

Дослідження проводили згідно положень Євро-
пейської конвенції про захист хребетних тварин 
(Страсбург, 18.03.1986, переглянута та доповнена 
в 2006 році), Закону України №3447 – IV, ст.26, 31 
«Про захист тварин від жорстокого поводження», 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених П`ятим національним кон-
гресом з біоетики (Київ, 2013). 

Оцінку поведінкових реакцій проводили за до-
помогою тесту «Відкрите поле (ВП)», де вивчали 
локомоторну активність (кількість пересічених ква-
дратів (квадр)); ступінь тривожності або стресу та 
адаптації до нових умов (кількість стійок (стійки), 
болюсів (бол), грумінгу (грум), забігань до кутів 
(кут)); дослідницьку активність (кількість заглядань 
у норки (норки)) впродовж 300 секунд до (д) та піс-
ля (п) експерименту [9, 10]. 

Когнітивні функції перевіряли завдяки тестам 
«Екстраполяційне позбавлення (ЕП)» (наявність і 
час винирювання з–під нижнього краю циліндру), 
«Умовний рефлекс пасивного уникання (УРПУ)» 
(формування умовного рефлексу, час латентного 
періоду входу до темного відсіку до та після на-
вчання) впродовж 180 секунд в кінці експерименту 
[11]. 

Головний мозок зразу після декапітації тварин 
фіксували у формаліні, з наступною проводкою та 

заливкою у парафін. Для оцінки будови нервової 
тканини та виявлення бета–амілоїду гістологічні 
зрізи мозку фарбували конго–червоним барвником. 
Морфологічне дослідження головного мозку прово-
дили на бінокулярному мікроскопі Zeiss Axiostar 
plus з цифровою камерою ProgRes C 10 Plus 
(Німеччина). Була вивчена структура судин 
(артеріол), нейропіля кори лобової, тім'яної і поти-
личної долей.  

Наявність ендотеліальної дисфункції визначали 
шляхом вимірювання у сироватці крові концентрації 
ендотеліального фактору росту (VEGF–A, пг/мл) 
імуноферментним методом за допомогою набору 
реагентів фірми «eBioscience» (Австрія); фактору 
фон Вілебранда (ФВ,%) – фотометричним мето-
дом [12]. Рівень гіпоксії визначали за вмістом 2,3– 
дифосфогліцерата (2,3–ДФГ, мкмоль/мл) в еритро-
цитах спектрофотометричним методом [13]. 

Статистичний аналіз проводили за допомогою 
непараметричного критерію Манна–Уітні (дані 
представлені у вигляді медіани та міжквартильного 
діапазону Me (Q25;Q75)). Для оцінки статистичної 
значимості зміни показників поведінки щурів у тесті 
«ВП» до та після експерименту використовували 
критерій Вілкоксона. Для інтерпретування даних у 
тестах «ЕП», «УРПУ» користались критерієм Крас-
кела–Уоліса. Усі дані були обчислені в програмі 
GraphPad Prism 5.  

Результати дослідження. Проведення тесту 
«Відкрите поле» виявило, що у щурів 3–ої групи 
після довготривалого отримання водного розчину 
нітриту натрію спостерігалось достовірне підви-
щення кількості стійок (рис. 1). Напроти, кількість 
забігань до кутів та заглядань у норки достовірно 
знизилась. Схожа динаміка показників спостеріга-
лась у щурів 1–ої та 2–ої групи, але найбільш яск-
раві зміни мнестичних і когнітивних функцій можна 
відзначити у щурів 3–ої групи. 

Рис. 1. Показники поведінкових реакцій в тесті 
«Відкрите поле» у щурів 3–ої гр.  

(стійки, кут, норки, обведені пунктирною лінією – р<0,05, 
за критерієм Вілкоксона)) 
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У тесті «Екстраполяційне позбавлення» здоро-
ві щури повинні були винирнути з–під нижнього 
краю циліндру, зануреного в воду (рис. 2). Щури 2–
ої та 3–ої групи не виконали цей тест. На противагу 
цьому результату, трьом тваринам з 1–ої групи 
вдалося винирнути з–під циліндру. Однак, час ви-
нирювання у них був довший, ніж у щурів з групи 
контролю.  

Під час тесту «Умовний рефлекс пасивного 
уникання», який проводили після попереднього 
навчання, всі щури експериментальних груп, в по-
рівнянні з групою контролю, ввійшли до темного 
відсіку, де подавався електричний струм. Найш-
видше це зробили щури 3–ої групи. Усі щури конт-
рольної групи після навчання вже не входили до 
темного відсіку.  

Приведені дані нейрофізіологічних тестів свід-
чать про наявність когнітивних порушень головного 
мозку у всіх щурів з хронічним нітритним наванта-
женням. 

Наступним етапом нашого дослідження було 
вивчення морфологічної структури головного мозку 

щурів (рис. 4–11). Нейропіль – місце, де перетина-
ються нервові волокна та відростки гліальних клі-
тин. Він розташовується між тілами нейронів. В 
групі контролю структура нейропіля – сітчаста, во-
локниста, блідо–рожевого кольору, з чітко окресле-
ними ядрами (рис. 4). 

У щурів, яким водний розчин нітриту натрію 
вводився різними шляхами, нейропіль набував 
більш гомогенної структури: між нейронами не ви-
значались нервові волокна (рис. 5).  

Слід зазначити, що у щурів 2–ої та 3–ої групи 
пошкодження ендотелію судин (зникнення ендоте-
ліоцитів) супроводжувалось вираженим періваску-
лярним набряком (рис. 6). У щурів 3–ої групи в 
нейропілі головного мозку було знайдено скупчен-
ня конгофільних мас без чіткої форми (рис. 7).  

Відомо, що внутрішній шар ендотеліоцитів, 
середній шар міоцитів та зовнішній шар пухкої во-
локнистої сполучної тканини утворюють стінку ар-
теріол. У щурів групи контролю стінка судин мала 
усі три шари клітин блідо–рожевого кольору 
(рис. 8).  

Рис. 2. Показники когнітивних можливостей в тесті 
«Екстраполяційне позбавлення» у щурів всіх груп 

(р>0,05, за критерієм Краскела–Уоліса) 

 

Рис. 3. Показники когнітивних можливостей в тесті 
«Умовний рефлекс пасивного уникання» у щурів всіх 

груп (р<0,05, за критерієм Краскела–Уоліса) 

 

Рис. 4. Нейропіль (1) кори головного мозку інтактного 
щура з групи контролю.  

Забарвлення конго–червоним. ×400 

 

Рис. 5. Гістоморфологічні зміни нейропіля (1) головного 
мозку щура, який отримував 0,1% водний розчин нітриту 
натрію замість питної води впродовж 60 днів. Забарвлен-

ня конго–червоним. ×400 
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Проте у щурів 1–ої групи внутрішній шар су-
динної стінки був пошкодженим: мали місце ділян-
ки з відсутніми ендотеліальними клітинами. Однак 
колір, як і в групі контролю, зберігався – рожевий з 
блідуватим відтінком (рис. 9). 

У щурів 2–ої та 3–ої групи, крім пошкодження 
ендотелію, спостерігалось субендотеліальне нако-
пичення конгофільних мас. При цьому більш наси-
чено конго–червоним кольором забарвилися суди-
ни щурів з 3–ої групи (рис. 10, 11).  

До того ж, при вивченні показників, що відобра-
жають наявність ендотеліальної дисфункції та гіпок-
сії тканини, спостерігалось достовірне зростання їх 
рівню у всіх експериментальних групах в порівнянні 
з групою контролю: VEGF–A, пкг/мл – в 1–ій групі 
підвищений в 1,8 разів, в 2–ій групі – в 4,5 разів,  

Рис. 6. Гістоморфологічні зміни нейропіля та судин голо-
вного мозку щура, який отримував 0,2% водний розчин 
нітриту натрію замість питної води впродовж 60 днів. 

Забарвлення конго–червоним. ×400 

Примітки: 1 – нейропіль; 2 – періваскулярний набряк;  
3 – пошкоджена судина. 

Рис. 7. Гістоморфологічні зміни нейропіля головного 
мозку щура, якому вводили 50 мг/кг водного розчину 
нітриту натрію внутрішньочеревно впродовж 14 днів. 

Забарвлення конго–червоним. ×400. 

Примітки: 1 – нейропіль; 2 – періваскулярний набряк;  
3 – конгофільна маса. 

 

Рис. 8. Судина (артеріола) головного мозку інтактного 
щура з групи контролю. Забарвлення конго–червоним. 

×400 

Примітки: 1 – судина; 2 – ендотеліальні клітини. 

Рис. 9. Гістоморфологічні зміни судини (артеріоли) голо-
вного мозку щура, який отримував 0,1% водний розчин 
нітриту натрію замість питної води впродовж 60 днів. 

Забарвлення конго–червоним. ×400 

Примітки: 1 – судина; 2 – пошкоджений ендотелій. 

 

Рис. 10. Гістоморфологічні зміни судини (артеріоли) го-
ловного мозку щура, який отримував 0,2% водний роз-

чин нітриту натрію замість питної води впродовж 60 днів. 
Забарвлення конго–червоним. ×400 

Примітки: 1 – судина; 2– пошкоджений ендотелій з 
конгофільним нашаруванням. 
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в 3–ій – приблизно в 21 раз. Найвищий рівень 
ФВБ,% спостерігався у щурів 3–ої групи. Схожа 
динаміка змін досліджених показників була при 
вимірюванні рівню 2,3–ДФГ,мкмоль/мл (табл. 1).  

Таким чином, виявлені в нашому дослідженні 
зміни вищезазначених показників відповідають 
морфологічним змінам головного мозку щурів під 
час навантаження нітритами. 

Обговорення отриманих результатів. Наяв-
ність когнітивних порушень та поведінкових змін ми 
вивчали за допомогою нейрофізіологічних методів. 
Так, отримані нами результати при проведенні тес-
ту «Відкрите поле» показали, що достовірне збіль-
шення кількості стійок та зменшення кількості забі-
гань до кутів свідчать про розвиток загальмованих 
реакцій та зниження рівня тривожності. Після вве-
дення водного розчину нітриту натрію дослідниць-
ка активність у щурів суттєво пригнічувалась, що 
підтверджувалось достовірним зниженням кількості 
заглядань у норки. Виявлені поведінкові особливо-
сті, напевно, є проявом гіпоксії та, у зв’язку з цим, 
результатом порушення енергетичного обміну у 
відповідних структурах головного мозку. 

Відомо, що в тесті «Екстраполяційне позбав-
лення» піднирювання під нижній край циліндру є 
цілеспрямованою дією у щурів. У випадку, коли 
щури не можуть піднирнути, знайти правильне міс-

то, де можна врятуватися від води, вони почина-
ють робити аверсійні рухи і стрибати. Саме така 
поведінка свідчить про зниження когнітивних мож-
ливостей, про відсутність вірного когнітивного сти-
лю вирішення проблеми. В нашому випадку щури 
експериментальних груп не впорались з цим тес-
том, що може бути пов’язано з розвитком у них 
когнітивного дефіциту, що і є підтвердженням гіпо-
тези Бондаренко Н., запропонованої ще в 1982 р. 
[14]. 

Водночас перевірити когнітивні здібності мож-
на в тесті «Умовний рефлекс пасивного уникання». 
Всі групи щурів з хронічним введенням нітриту на-
трію не уникали ситуації переходу до темного відсі-
ку, де наносилось незначне больове роздратуван-
ня електричним струмом (0,3 мА), та не перебува-
ли у світлому відсіку, тобто умовний рефлекс в них 
не сформувався, здатність до навчання знизилась, 
що демонструє розлад когнітивних функцій [15]. 

Вивчення змін біохімічних показників, а саме 
фактору фон де Вілебранда та ендотеліального 
фактору росту у щурів в умовах хронічного нітрит-
ного навантаження, виявило значне їх підвищення, 
що є ознакою розвитку ендотеліальної дисфункції 
судин. Отримані нами результати відповідають 
результатам дослідження Савицького І. [16]. Підви-
щення рівню 2,3–дифосфогліцерату у всіх щурів 
під час експерименту, окрім інтактних тварин, вка-
зує на розвиток гіпоксії та посилення переходу кис-
ню до тканин. Ступінь підвищення вмісту 2,3–ДФГ у 
еритроцитах відповідає зростанню рівня гіпоксії. 

Розвиток ендотеліальної дисфункції підтвер-
джувався морфологічно виявленим васкулітом в 
судинах головного мозку, а саме: пошкодженням 
ендотелію, розвитком периваскулярного набряку 
та нашаруванням на пошкоджений ендотелій кон-
гофільних мас. Крім цього, ці маси були зафіксова-
ні в міжнейрональному просторі кори головного 
мозку щурів 3–ої групи. Утворення структур, які 
забарвлюються в конго–червоний, свідчить про 
відкладення амілоїду в судинах та формування 
амілоїдних бляшок у гомогенізованому нейропілі. 
Останнє спостерігалось у щурів експерименталь-
них груп і є відображенням пошкодження міжней-
рональних зв’язків та, можливо, розвитком дистро-
фічних змін у відростках. 

Таблиця 1 – Показники ендотеліальної дисфункції та гіпоксії тканини (Ме (25;75), n=32) 
Показники Контроль 1–а група 2–а група 3–я група 
VEGF–A,  

пкг/мл 
29,37 

[29,26; 30,48] 
52,55 

[52,06; 52,89]*# 
131,8 

[129,6; 132,9]*# 
622,4 

[616,8; 627,9]*# 
ФВБ, % 80,93 

[79,92; 82,63] 
92,5 

[92; 93,25]**# 
108,4 

[106,9; 109,9]**# 
132 

[130; 134,1]***# 
2,3–ДФГ, 

мкмоль/мл 
3,11 

[3,07; 3,19] 
5 

[4,78; 5,29]**# 
6,78 

[6,46; 6,98]**# 
9,33 

[8,65; 9,65]***# 
Примітки: * – р<0.05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – достовірність відмінностей порівняно з показниками щурів 
групи контролю; # – р<0,01 – достовірність відмінностей порівняно між показниками щурів 1–ої, 2–ої, 3–ї груп. 

Рис. 11. Гістоморфологічні зміни судини (артеріоли)  
головного мозку щура, якому вводили 50 мг/кг водного 
розчину нітриту натрію внутрішньочеревно впродовж  

14 днів. Забарвлення конго–червоним. ×400 

Примітки: 1 – судина; 2 – пошкоджений ендотелій з 
насиченим конгофільним нашаруванням. 
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Слід зазначити, що найгірші результати вище-
зазначених показників спостерігались у щурів, які 
отримували двотижневі ін’єкції водного розчину 
нітриту натрію. Це можна пояснити тим, що всі щу-
ри отримували одинакові дози препарату на відмі-
ну від щурів, які перорально за різних умов і при-
чин могли не споживати цю речовину замість пит-
ної води у вільному доступі.  

Висновки  
1. Хронічне нітритне навантаження, незалежно від 

шляху введення водного розчину нітриту натрію, 
призводить до зниження дослідницької активнос-
ті, навичок навчання, що є ознаками когнітивних 
розладів. 

2. Зміни поведінкових реакцій супроводжуються 
розвитком гіпоксії, ендотеліальної дисфункції 
судин головного мозку, субендотеліального амі-
лоїдозу, периваскулярного набряку та пошко-
дженням нейрональних зв’язків з наступним роз-
витком дистрофічних процесів головного мозку. 

3. Щури, які отримували водний розчин нітриту 
натрію внутрішньочеревно мають гірші результа-
ти, ніж щури, які отримували цей розчин перора-
льним шляхом у вільному доступі замість питної 
води. 
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальших дослідженнях планується вивчити особ-
ливості біохімічних та морфологічних показників у 
структурах головного мозку щурів, які будуть отри-
мувати водний розчин нітриту натрію в ін’єкційній 
формі в різні терміни з метою з’ясування механіз-
мів розвитку когнітивних порушень.  
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кафедри патологічної анатомії Харківського 
національного медичного університету 
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УДК 618.831–018.74–099–092.9:546.173 
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НИТРИТНОЙ НАГРУЗКИ  
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
Лукьянова Е. М. 
Резюме. По данным ВОЗ от 2019 г., ежегодно в мире регистрируют около 10 млн больных деменци-

ей. Известно, что нитриты могут привести к развитию эндотелиальной дисфункции. Связано ли введение 
избыточного количества нитритов с возможным развитием когнитивных нарушений - неизвестно. 

Целью исследования стало изучение изменения морфофункционального состояния головного мозга 
у крыс с хронической нитритной нагрузкой. 

Исследование было проведено на 32 крысах–самцах популяции WAG массой 180–250 гр, разделен-
ных на четыре группы: 1–ая и 2–ая группы получали 0,1% и 0,2%, соответственно, водный раствор нит-
рита натрия внутрь (вместо питьевой воды) в свободном доступе в течение 60 дней; 3–я группа получала 
внутрибрюшные инъекции водного раствора нитрита натрия в дозе 50 мг/кг в течение 14 дней. Четвёр-
тую группу составила группа контроля. 

Проводили оценку поведенческих реакций с помощью теста «Открытое поле», когнитивные функ-
ции – с помощью тестов «Экстраполяционное избавление», «Условный рефлекс пассивного избегания 
(УРПИ)». Измеряли эндотелиальный фактор роста (VEGF–A), фактор фон Вилленбранда (ФВ), 2,3-
дифосфоглицерата (2,3–ДФГ) в сыворотке крови. Проводили гистологические исследования срезов го-
ловного мозга (артериолы, нейропиль коры лобной, теменной и затылочной долей крыс), окрашенных в 
конго–красный краситель. 

Установлено, что у всех крыс, получавших нитрит натрия, при тестировании в «Открытом поле» раз-
вилась заторможенность, снизилась исследовательская активность. В тестах «Экстраполяционное из-
бавление», «Условный рефлекс пассивного избегания» было выявлено нарушение когнитивных функ-
ций. Развилась эндотелиальная дисфункция, подтвержденная высоким уровнем VEGF–A, ФВ, наличием 
повреждения эндотелия сосудов, субэндотелиальным амилоидозом. Повысился уровень 2,3–ДФГ, ото-
бражающий гипоксию в тканях. Морфологические изменения нейропиля сопровождались гомогенизаци-
ей, исчезновением нервных волокон у крыс всех групп и развитием отдельных амилоидных бляшек у 
крыс с инъекционной формой получения нитритов. Наихудшие показатели встречались у крыс, которым 
вводили водный раствор нитрита натрия внутрибрюшинно. 

Таким образом, хроническое введение нитритов влияет на состояние головного мозга крыс: развива-
ются когнитивные расстройства, эндотелиальная дисфункция, дистрофические процессы и появление 
амилоидных масс в сосудах и нейропиле коры головного мозга крыс. 

Ключевые слова: мозг, эндотелий, нитриты, эксперимент, амилоид. 
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Influence of Chronic Administration of Sodium Nitrite on Morphofunctional State  
of Brain in Rats 
Lukyanova Ye. M. 
Abstract. Many people suffer from dementia that can be caused by vascular damage. It is known that ni-

trites can lead to the development of endothelial dysfunction. However, the possibility of development of cogni-
tive impairment after the administration of nitrites is poorly known.  

The purpose of the study was to determine the morphofunctional state of the brain in rats with chronic nitrite 
intoxication. 

Material and methods. The experiment was performed on 32 male WAG rats weighing 180–250 g, divided 
into four groups. Groups 1 and 2 received 0.1 % and 0.2 % aqueous solution of sodium nitrite, respectively,  
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instead of drinking water (in free access) for 6 weeks. Rats of group 3 were injected 50 mg/kg of body mass 
same solution intraperitoneally during 2 weeks. Group 4 was the control one.  

The endothelial growth factor (VEGF–A, pg/ml), the von Willebrand factor (vWF, %), the 2,3–
diphosphoglycerate (2,3–DFG, μmol/ml) were measured. Cognitive functions were evaluated using passive 
avoidance test and extrapolational disposal test. Behavioral reactions were assessed by using “Open field" test. 
We did the morphological study of brain slices (arterioles, neuropil of the frontal cortex, parietal and occipital 
lobes of rats) stained with Congo red and staticized our results using non–parametric criteria. 

Results and discussion. The obtained results showed us that the significant increase of rears and decrease 
of visiting corners indicate the reduction of anxiety state and significant decrease of looking into the holes sug-
gests the decrease of exploratory activities of rats. 

In the passive avoidance test the conditioned reflex was not formed in any group. The latency to enter the 
dark compartment after training was the shortest in group 3. In addition, no experimental group passed the ex-
trapolation disposal test. This result supports the argument that all rats had cognitive impairments. 

As for biochemical indicators of endothelial dysfunction such as endothelial growth factor, the von Wille-
brand factor we can see the higher level of these factors in all experimental groups than in control group. We 
can also notice the same dynamics of the 2,3–diphosphoglycerate that indicated the progress of hypoxia in tis-
sues. 

During the morphological study we identified that the neuropil was more homogeneous particularly in some 
places in rats with nitrite intoxication in contrast to control group. We found the damage of endothelium, perivas-
cular edema, the congophilic homogeneous masses subendothelially and the poorly demarcated clump of con-
gophilic masses in the subcortical zone of experimental groups that looked like the amyloid plaque in compare 
with control group.  

The worse results were found in rats with intraperitoneal administration of aqueous solution of sodium ni-
trite. 

Conclusion. The obtained results showed that the prolonged administration of aqueous solution of sodium 
nitrite led to the development of endothelial dysfunction, cognitive impairment and subendothelial amyloid depo-
sition with intensive perivascular edema and neural disconnection of the brain in rats.  

Keywords: brain, endothelium, nitrites, experiment, amyloid. 
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Проведено сравнительное исследование влия-
ния раствора наночастиц серебра на течение ра-
невого процесса на экспериментальной модели 
гнойных ран у крыс. Эксперимент выполнен на 40 
нелинейных белых лабораторных крысах, которые 
были поровну разделены на 2 группы. В первой, 
основной, группе, лечение осуществлялось путём 
промывки ран 0,01% раствором наночастиц сереб-
ра с последующим наложением марлевой повязки 
с 0,02% раствором наночастиц серебра. Во вто-
рой, контрольной, группе, лечение осуществляли 
0,05% раствором хлоргексидина. 

Для оценки цитологических показателей по-
верхности раны была использована методика 
М. П. Покровской и М. С. Макарова в модификации 
Д. М. Штейнберга. Отслежена динамика морфоло-
гических изменений раневого экссудата и выявле-
ны закономерности воспалительно–регенера-
тивных процессов, протекавших в ранах обеих 
групп. Проанализированы количественные и каче-
ственные изменения клеточного состава гнойных 
ран, а именно: процентное соотношение клеток, 
степень деструкции нейтрофилов, наличие и рас-
положение микроорганизмов, типы цитограмм, 
сроки эпителизации. Обнаружен четко выражен-
ный фазный характер течения раневого процесса 
и описаны различия в результате применения рас-
твора наночастиц серебра по сравнению со стан-
дартным методом лечения. 

На основании оценки клеточного состава полу-
ченных цитограмм было обнаружено ускоренное 
заживление гнойных ран под воздействием рас-
твора наночастиц серебра по сравнению с тради-
ционным антисептиком – хлоргексидином. Уста-
новлено, что лечение гнойных ран наночастицами 
серебра достоверно ускоряет процессы раноза-
живления: способствует лучшей элиминации мик-
робного обсеменения и адекватному очищению 
ран от гнойно–некротических масс; стимулирует 
процессы регенерации, образования грануляций и 
эпителизации, обладает выраженным противовос-

палительным эффектом. Применение наночастиц 
серебра имеет значительные преимущества по 
сравнению с традиционными методами лечения и 
является перспективным для применения в прак-
тике гнойной хирургии. 

Ключевые слова: наночастицы серебра, ци-
тология, гнойные раны. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данное исследование является 
фрагментом научной работы «Лікування гнійної 
хірургічної інфекції наночастинками срібла в умо-
вах ультразвукової кавітації». 

Введение. Проблема лечения больных с гной-
но–воспалительными процессами мягких тканей 
остаётся чрезвычайно важной и актуальной для 
современной хирургии. Около 35–40% больных 
хирургического профиля составляют пациенты с 
гнойно–воспалительными процессами [1]. Борьба 
с раневой инфекцией часто осложняется тем, что 
раны инфицированы патогенной антибиотико–
резистентной микрофлорой [2, 3]. Повсеместно 
появляются новые штаммы микроорганизмов, ко-
торые в процессе эволюции стали приспособлен-
ными к современным антибактериальным препа-
ратам, что подтверждается высоким уровнем внут-
рибольничной инфекции (12–22%) [4]. 

Актуальность проблемы определяется значи-
тельным ростом за последние годы числа гнойных 
заболеваний и послеоперационных гнойных ослож-
нений, учащением случаев генерализации инфек-
ции [5, 6]. Разработки новых групп антисептиков, к 
которым сохраняется высокая чувствительность 
микрофлоры, не всегда дают положительный ре-
зультат [7]. Неудовлетворительные результаты 
лечения больных с этой патологией свидетельству-
ют о нерешенности проблемы инфекции в хирур-
гии, которая приобретает все большую социально–
экономическую значимость. 

За последнее время в качестве антисепти-
ческого средства хорошо себя зарекомендовали 
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наночастицы серебра (НЧС), которые обладают 
сильной антибактериальной активностью [7]. Нано-
структурированное серебро благодаря слабым 
резорбтивным свойствам не проявляет общего 
токсического действия и способно длительное вре-
мя поддерживать бактерицидный эффект, не вы-
зывая резистентности микрофлоры [8]. Кроме того, 
НЧС обладают противовоспалительными свойст-
вами, благодаря уменьшению цитокинов, лимфо-
цитов и тучных клеток, что чрезвычайно важно при 
лечении гнойных ран [9]. 

Цель исследования – обосновать целесооб-
разность нового способа лечения гнойных ран 
НЧС путем цитологического исследования мазков–
отпечатков. 

Материал и методы исследования. Цитоло-
гические исследования проводились на 40 белых 
нелинейных самцах крыс массой 200–240 г с со-
блюдением «Общих этических принципов экспери-
ментов на животных», одобренных Пятым нацио-
нальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2013), и 
Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных 
и других научных целей» (Страсбург, 2005). Моде-
лирование гнойной раны выполняли следующим 
образом: наносили раневой дефект в межлопаточ-
ной области с последующей подшивкой на трое 
суток марлевого тампона со смесью микроорганиз-
мов S. aureus, E. coli и P. aeruginosa с концентра-
цией каждого по 5×109 КОЕ/мл. Микроорганизмы 
были выделены с гнойных ран хирургических боль-
ных СГКБ №5. Подопытные животные были поров-
ну распределены на 2 группы: основную и кон-
трольную. 

В первой, основной, группе («НЧС»), после 
удаления гнойно–некротических масс лечение осу-
ществляли путём промывки ран 0,01% раствором 
НЧС с последующим наложением марлевой повяз-
ки с 0,02% раствором НЧС, размером 25–60 нм, 
которые были синтезированы полиольным мето-
дом в растворе этиленгликоля (ч.д.а. >99,9 %) с 
использованием поливинилпирролидона (К25) и 
нитрата серебра (ч.д.а. >99,9 %) (рис. 1) [10]. 

Во второй, контрольной, группе («Хлоргекси-
дин»), после эвакуации гнойно–некротических 
масс обработку ран осуществляли 0,05% раство-
ром хлоргексидина с последующим наложением 
стерильной повязки. 

Цитологическое исследование проводилось по 
методике М. П. Покровской и М. С. Макарова в 
модификации Д. М. Штейнберга. Мазки–отпечатки 
делали на первый, третий, седьмой, десятый и 
четырнадцатый день эксперимента, высушивали, 
фиксировали в течение 5 мин в метиловом спирте 
и окрашивали по Романовскому–Гимзе. Цитограм-
мы определяли под микроскопом Nikon E 100. Кле-
точный состав мазков–отпечатков был представ-
лен следующими видами клеток: нейтрофилами, 
лимфоцитами, моноцитами, полибластами, макро-
фагами, фибробластами, эндотелиоцитами и др. 
Оценивалось процентное соотношение клеток, 
степень деструкции нейтрофилов, расположение 
микроорганизмов (внутри– и внеклеточно), типы 
цитограмм, изменения клеточного состава в дина-
мике, сроки эпителизации. Подсчет клеток вели в 
12–15 полях зрения с определением среднего 
арифметического. 

Полученные результаты обрабатывали на пер-
сональном компьютере с помощью программ 
"Microsoft Excel" и "Statistica 6.0". Статистическую 
обработку результатов проводили методом вариа-
ционной статистики с использованием критерия 
Стьюдента. Отличие в показателях считали досто-
верными при p ≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
На 1–е сутки наблюдения статистически значимых 
различий в клеточном составе мазков–отпечатков 
не было обнаружено. В обеих группах наблюда-
лись некротические и дегенеративно–воспа-
лительные типы цитограмм (табл. 1). В препара-
тах преобладали детрит, эритроциты (в состоянии 
гемолиза), единичные эозинофилы и большое ко-
личество нейтрофилов с грамположительной и 
грамотрицательной микрофлорой, располагаю-
щейся внеклеточно. Отсутствовали макрофаги, 
клетки фибробластического ряда и эпителий. 
Лишь незначительное количество нейтрофилов 
имело целостную структуру, большая же часть 
характеризовалась различными признаками дис-
трофических изменений как в ядре (пикноз, лизис, 
рексис), так и в цитоплазме (вакуолизация, фраг-
ментация, внутриклеточный отек). 

На 3–и сутки (табл. 2, рис. 2а, 2б) нейтро-
фильные лейкоциты по–прежнему составляли 
большинство в клеточном составе обеих групп 
животных, однако несколько возросло количество 
неизмененных нейтрофилов и лимфоцитов. Начи-
ная с третьего дня в обеих группах можно было 

Рис. 1. Просвечивающая электронная микроскопия НЧС 
(ПЭМ–125К) 
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наблюдать превращение моноцитов в макрофаги 
преимущественно с незавершенным фагоцитозом. 
Отмечено статистически значимое (р≤0,05) увели-
чение количества фагоцитирующих нейтрофиль-
ных лейкоцитов и фибробластов в группе НЧС по 
сравнению с первым днем. Аналогичных измене-
ний в контрольной группе не было обнаружено.  

В основной группе достоверно (р≤0,05) увели-
чилось количество моноцитов (в 1,6 раза) и макро-
фагов (в 1,3 раза) по сравнению с контролем, что 
говорит о положительной дина-
мике течения раневого процесса. 
Процент нейтрофилов в группе 
НЧС был достоверно (р≤0,05) 
меньше, чем в группе контроля, а 
процент эндотелиоцитов досто-
верно (р≤0,05) больше, что сви-
детельствует о более быстром 
очищении ран и о лучших процес-
сах регенерации в группе НЧС. В 
отличие от основной группы с ее 
дегенеративно–воспалительным 
и воспалительным типами цито-
грамм (табл. 1), в контрольной 
группе еще сохранялся некроти-
ческий тип цитограмм (2,15%). 
Количество бактерий в группе 
НЧС существенно уменьшилось. 

На 7–е сутки (табл. 2, рис. 2в, 
2г) в контрольной группе наблю-
дались незавершенный фагоци-
тоз, единичные миелоциты, поли-
бласты и неизмененные эритро-
циты. Большое количество поли-
морфноядерных лейкоцитов во 
второй группе указывало на ак-
тивность защитной реакции орга-
низма в борьбе с инфекцией. В 
основной группе клеточный дет-
рит не обнаруживался, кое–где 
визуализировались изолирован-
ные микроорганизмы, начали 
появляться признаки формирова-
ния грануляционной ткани: фиб-
робласты и гистиоциты. В основ-
ной группе по сравнению с 3–ми 
сутками достоверно (р≤0,05) сни-
зился процент деструкции лейко-
цитов (в 3,4 раза) и процент ней-
трофильных  лейкоцитов (в 
1,9 раза). Количество фибробла-
стов достоверно (р≤0,05) увели-
чилось в обеих группах, что ука-
зывает на активные процессы 
синтеза соединительной ткани. 

Макрофаги были представлены крупными 
клетками размерами от 16 до 24 мкм с ядрами 
фиолетового цвета, в которых компактно располо-
жен хроматин; цитоплазма – слабобазофильная, с 
выраженной вакуолизацией. Фибробласты были 
представлены клетками размером 20–28 мкм, 
овальной, полигональной формы. Ядро обычно 
повторяло форму клетки, было с одним или двумя 
хорошо выраженными ядрышками и пылевидным 
хроматином. Лимфоциты – округлой формы, раз-
мером 7–8 мкм, с ядрами фиолетового цвета. 

Таблица 1 – Типы цитограмм исследуемых групп животных 

Сроки Группы 
Типы цитограмм 

I II III IV V VI 

1 сутки 
НЧС 21,15% 78,85% – – – – 

Хлоргек-
сидин 21,87% 78,13% – – – – 

3 сутки 
НЧС – 52,15% 47,85% – – – 

Хлоргек-
сидин 2,15% 72,34% 25,51% – – – 

7 сутки 
НЧС – 25,12% 69,29% 5,65% – – 

Хлоргек-
сидин – 37,53% 62,47% – – – 

10 сутки 
НЧС – – 10,45% 51,18% 25,93% 12,44% 

Хлоргек-
сидин – 3,21% 14,33% 51,09% 31,37% – 

14 сутки 
НЧС – – – – 8,91% 91,09% 

Хлоргек-
сидин – – 4,12% 24,47% 54,64% 16,77% 

Примечания: I тип – некротический, II – дегенеративно–воспалительный, 
III – воспалительный, IV – воспалительно–регенераторный, V – регенера-
торно–воспалительный, VI – регенераторный. 

Таблица 2 – Показатели клеточного состава ран экспериментальных 
групп на 3–и и 7–е сутки наблюдения 

Элементы  
цитограммы 

3–и сутки 7–е сутки 

НЧС Хлоргекси-
дин НЧС Хлоргекси-

дин 

Количество лейко-
цитов в поле зрения 85,4±0,6* 88,5±0,21 27,9±0,5×# 45,5±0,08× 

Деструкция  
лейкоцитов, % 75,4±0,54*# 82,5±0,48* 22,5±0,17×# 42±0,32× 

Нейтрофилы, % 82,5±0,05*# 86,7±0,1* 43,4±0,1×# 59,3±0,12× 

Лимфоциты, % 3,8±0,07* 2,5±0,3 3,9±0,06×# 2,9±0,21 

Моноциты, % 0,8±0,01# 0,6±0,4 1,2±0,2× 0,8±0,09 

Макрофаги, % 3,9±0,02*# 3,1±0,06* 15,8±0,13×# 11,1±0,08× 

Полибласты, % 7,9±0,07* 6,8±0,2* 17,8±0,06× 14,7±0,16× 

Фибробласты, % 0,8±0,06*# 0,3±0,1 15,6±0,15×# 10,6±0,24× 

Эндотелиоциты, % 0,3±0,02# 0 2,3±0,14×# 0,6±0,16 

Эпителий – – группы  
клеток 

единичные 
клетки 

Примечания: * – разница достоверна по сравнению с 1–ми сутками в пре-
делах одной группы (р ≤0,05); × – разница достоверна по сравнению с 3–ми 
сутками в пределах одной группы (р ≤0,05); # – разница достоверна по срав-
нению с группой «Хлоргексидин» на 3–и и 7–е сутки (р≤0,05). 
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При сравнении между группами, количество 
нейтрофилов в группе «Хлоргексидин» достоверно 
(р≤0,05) превышало показатели группы «НЧС» – 
на 14,9%. Количество фибробластов в группе НЧС 
в 1,5 раза превышало аналогичный показатель в 
контроле (р≤0,05), что свидетельствует об ослаб-
лении острой воспалительной реакции и переходе 
раневого процесса в фазу регенерации. На цито-
граммах в основной группе хорошо видны конгло-
мераты НЧС черного цвета (рис. 2в). Количество 
лимфоцитов в контрольной группе меньше (в 
1,3 раза), что свидетельствует об угнетении специ-
фического иммунитета в ходе репара-
тивных процессов в ранах. 

В основной группе уже наблюда-
лись регенераторные типы цитограмм 
(табл. 1), появились группы эпители-
альных клеток с базофильной цито-
плазмой, что указывает на быстрый 
переход процесса заживления в фазу 
эпителизации и реорганизации рубца. 
Значительное количество дегенера-
тивно изменённых форм нейтрофи-
лов появлялось в мазках–отпечатках 
в контрольной группе, что свидетель-
ствует о более длительной дегенера-
тивно–воспалительной стадии про-
цесса (II тип цитограммы) по сравне-
нию с основной группой. 

На 10–е сутки (табл. 3, рис. 3) 
отмечалось увеличение количества 
фибробластов в цитопрепаратах при 
использовании стандартной терапии, 
что свидетельствует о более позднем 
наступлении регенеративных процес-

сов в ранах по сравнению с группой НЧС. В группе 
контроля количество лимфоцитов оставалось поч-
ти на том же незначительном уровне, что говорит 
о слабо выраженных специфических иммунологи-
ческих реакциях. 

В группе «НЧС» (рис. 3) отмечали существен-
ные изменения в структуре клеточного состава ци-
тограмм, а именно: достоверное (р≤0,05) снижение 
общего количества лейкоцитов, а также разрушен-
ных лейкоцитов на фоне достоверного (р≤0,05) уве-
личения количества полибластов, фибробластов и 
эндотелиоцитов, что в процентном соотношении 

а б 

в г 

Таблица 3 – Показатели клеточного состава ран эксперименталь-
ных групп на 10–е и 14–е сутки наблюдения 

Элементы  
цитограммы 

10–е сутки 14–е сутки 

НЧС Хлоргекси-
дин НЧС Хлоргекси-

дин 

Количество лейкоци-
тов в поле зрения 20,5±0,32*# 36,9±0,42* 7,2±0,44×# 30,2±0,35 

Деструкция  
лейкоцитов, % 17,2±0,6*# 30,1±0,5* 3,4±0,15×# 18,4±0,28× 

Нейтрофилы, % 21,2±0,7*# 41,5±0,6* 14,1±0,14×# 29,6±0,22× 

Лимфоциты, % 3,7±0,2# 2,7±0,11 2,2±0,03× 3,1±0,18 

Моноциты, % 2,6±0,13* 2,5±0,21* 2,1±0,23×# 1,3±0,1× 

Макрофаги, % 21,2±0,34*# 17,7±0,51* 15,6±0,25×# 20,4±0,12× 

Полибласты, % 20,1±0,57*# 17,6±0,31 14,5±0,12×# 19,7±0,11 

Фибробласты, % 23,8±0,81*# 16,4±0,42* 38,8±0,28×# 19,1±0,21× 

Эндотелиоциты, % 7,4±0,32*# 1,6±0,16 12,7±0,13×# 6,8±0,18× 

Эпителий группы 
клеток 

единичные 
клетки 

пласты 
клеток 

группы 
клеток 

Примечания: * – разница достоверна по сравнению с 7–ми сутками в 
пределах одной группы (р≤0,05); × – разница достоверна по сравнению 
с 10–ми сутками в пределах одной группы (р≤0,05); # – разница досто-
верна по сравнению с группой «Хлоргексидин» на 7–е и 10–е сутки 
(р≤0,05). 

Рис. 2. Цитограммы экспериментальных групп  
на 3–и и 7–е сутки 

Примечания: а) – группа «НЧС» на 3–и сутки, б) – груп-
па «Хлоргексидин» на 3–и сутки, в) – группа «НЧС» на  
7–е сутки, г) – группа «Хлоргексидин» на 7–е сутки.  
Увеличение х 400. 

Рис. 3. Цитограммы экспериментальных групп  
на 10–е и 14–е сутки 

Примечания: а – группа «НЧС» на 10–е сутки, б – груп-
па «Хлоргексидин» на 10–е сутки, в – группа «НЧС» на 
14–е сутки, г – группа «Хлоргексидин» на 14–е сутки. 

Увеличение х 400 

а б 

в г 
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значительно отличалось от показателей группы 
«Хлоргексидин». В контрольной группе увеличение 
количества клеток моноцитарно–макрофагального 
ряда указывало на адекватное очищение раны и 
обусловлено полным отторжением некротических 
тканей. 

В группе «НЧС» микрофлора была расположе-
на в небольшом количестве внутриклеточно, при 
этом фагоцитоз протекал по завершенному типу, 
одновременно регистрировали процесс краевой 
эпителизации с группами базальных эпителиаль-
ных клеток. В цитограммах группы «НЧС» уже поя-
вился регенераторный тип, в то время как в группе 
с хлоргексидином преобладал воспалительно–
регенеративный тип (табл. 1). 

На 14–е сутки (табл. 3) в группе «НЧС» по 
сравнению с 10–ми сутками наблюдали уменьше-
ние общего количества лейкоцитов (в 2,8 раза), 
увеличение числа фибробластов (в 1,6 раза); 
уменьшение количества полибластов и макрофа-
гов указывало на прекращение воспалительного 
процесса; микрофлора и разрушенные лейкоциты 
почти не определялись; преобладал регенератор-
ный тип цитограмм (табл. 1). Среди перечислен-
ных клеток наблюдались обломки конгломератов 
НЧС (рис. 3в). На 15–16–й день эксперимента про-
изошла полная эпителизация ран. 

В контрольной группе на 14–е сутки наблюда-
лось недостоверное уменьшение общего числа 
лейкоцитов, причем большое количество нейтро-
филов еще оставалось в стадии дегенерации и 
деструкции, отмечались признаки прогрессирую-
щей фагоцитарной активности. Достоверное 
(р≤0,05) увеличение процента фибробластов и 
эндотелиоцитов указывало на наличие регенера-
тивных процессов. Микрофлора визуализирова-
лась в состоянии незавершенного и завершенного 
фагоцитоза, в некоторых случаях микроорганизмы 
обнаруживались изолированно среди обломков 
нейтрофилов. Преобладали регенеративно–
воспалительные и воспалительные типы цито-
грамм. Дальнейшее цитологическое наблюдения 
(14–21–е сутки) указывало на положительную ди-
намику репаративных процессов. 

На примере данного исследования мы видим 
ощутимое снижение бактериальной микрофлоры в 
основной группе уже начиная с третьего дня. Со-
гласно исследованиям Yang W. с соавт. [11], это 
объяснимо тем, что НЧС могут длительное время 
высвобождать ионы и поддерживать стойкий анти-
бактериальный эффект. Как считает Park H. J. с 
соавт. [12], бактерицидный эффект создается благо-
даря взаимодействию НЧС с клеточной стенкой пеп-
тидогликанов, бактериальной (цитоплазматической) 
ДНК, а также с ферментами, которые принимают 

участие в жизненно важных клеточных процессах, 
например, транспортной цепи электронов. 

Снижение клеток–индикаторов воспаления в 
основной группе связано с индуцированным се-
ребром нейтрофильным апоптозом и уменьшени-
ем активности матриксной металлопротеиназы [9]. 
Prabhu S. и соавт. [14] также установлена способ-
ность НЧС снижать активность провоспалитель-
ных медиаторов, а именно – уменьшение уровней 
интерферона–γ и ФНО–α, участвующих в воспали-
тельном процессе. 

Tian J. с соавт. [15] доказали, что НЧС играют 
положительную роль в формировании фиброзной 
ткани и посттравматическом рубцевании, а, следо-
вательно, и в быстром заживлении, что подтвер-
ждается также представленными нами исследова-
ниями с тем лишь отличием, что заживление про-
исходило путём вторичного натяжения. 

Следует отметить, что НЧС обладают низкой 
системной токсичностью [16]: за весь период экс-
перимента среди животных основной группы не 
было ни одного летального случая или проявления 
так называемой аргирии. 

В целом, цитологическая картина, учитывая 
фазность раневого процесса, соотносится с ре-
зультатами исследований Малышко В.В. с соавт. 
[17], которые применяли для лечения гнойных ран 
кроликов коллоидное серебро с желатином. Опи-
санное [17] заживление ран происходило на 14 
сутки и также отмечалось более благоприятным 
течением раневого процесса по сравнению с груп-
пой контроля, в которой применялась мазь 
«Левомеколь». Разницу в сроках заживления ран 
можно объяснить отличительными способами мо-
делирования гнойной раны, разными подходами к 
лечению, а также другими физико–химическими 
свойствами НЧС. 

Выводы. Традиционного лечение гнойных ран 
отличается медленной очисткой ран от детрита и 
бактериальных возбудителей, более поздним пе-
реходом воспалительной фазы в пролифератив-
ную, длительным течением раневого процесса и 
долгими сроками выздоровления. 

Применение НЧС в качестве антисептического 
средства при гнойной хирургической инфекции 
приводит к достоверному уменьшению числа ней-
трофильных лейкоцитов и лейкоцитов в стадии 
деструкции, увеличению процента фагоцитирую-
щих лейкоцитов, фиброцитов, фибробластов и 
эпителиальных клеток, что свидетельствует о бо-
лее быстром переходе в фазу регенераторных 
изменений. Цитологический состав мазков–
отпечатков указывает на уменьшение воспаления, 
ускорение появления грануляционной ткани и бы-
струю эпителизацию раневого дефекта. 
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Улучшение цитологических показателей зажив-
ления гнойных ран при использовании НЧС свиде-
тельствует о перспективах для внедрения данного 
способа лечения в хирургическую практику. 

Перспективы дальнейших исследований. В 
дальнейшем планируется проведение гистологи-
ческого и иммуногистохимического исследования 
гнойных ран при лечении НЧС. 
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УДК 616–089–002.3–092.9:546.57–002.513.2 
ЦИТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГНІЙНИХ РАН  
ПРИ ЛІКУВАННІ НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА 
Миронов П. Ф., Бугайов В. І., Тимакова О. О., Рогульська Л. О. 
Резюме. В статті наведено результати проведених досліджень впливу розчину наночастинок срібла 

на перебіг ранового процесу на експериментальній моделі гнійних ран у щурів. Експеримент виконаний 
на 40 нелінійних білих лабораторних щурах, які були порівну поділені на 2 групи. В першій, основній, гру-
пі, лікування здійснювалось шляхом промивання ран 0,01% розчином наночастинок срібла з наступним 
накладанням марлевої пов’язки з 0,02% розчином наночастинок срібла. В другій, контрольній, групі, ліку-
вання здійснювали 0,05 % розчином хлоргексидину.  

Для оцінки цитологічних показників поверхні рани була використана методика М. П. Покровської та 
М. С. Макарова у модифікації Д. М. Штейнберга. Простежена динаміка морфологічних змін ранового  
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ексудату та висвітлені закономірності запально–регенеративних процесів, що протікали в ранах обох 
груп. Проаналізовано кількісні та якісні зміни клітинного складу гнійних ран, а саме: відсоткове співвідно-
шення клітин, ступінь деструкції нейтрофілів, наявність та розташування мікроорганізмів, типи цитограм, 
терміни епітелізаціїї. Виявлений чітко виражений фазний характер перебігу ранового процесу та описані 
відмінності в результаті застосування розчинну наночастинок срібла в порівнянні зі стандартним методом 
лікування.  

На підставі оцінки клітинного складу отриманих цитограм було виявлено прискорення загоєння повер-
хневих гнійних ран під дією розчину наночастинок срібла в порівнянні з традиційним антисептиком – хло-
ргексидином. Встановлено, що лікування гнійних ран наночастинками срібла достовірно прискорює про-
цеси ранозагоєння: сприяє кращій елімінації мікробного обсіменіння та адекватному очищенню ран від 
гнійно–некротичних мас; стимулює процеси регенерації, утворення грануляцій та епітелізації, має вира-
жений протизапальний ефект. Застосування наночастинок срібла має значні переваги порівняно з тради-
ційними методами лікування і є перспективним для застосування в практиці гнійної хірургії. 

Ключові слова: наночастинки срібла, цитологія, гнійні рани. 
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Cytological Characteristics of Experimental Purulent Wounds Using  
Silver Nanoparticles during Treatment 
Myronov P. F., Bugaiov V. I., Tymakova O. O., Rogulska L. O. 
Abstract. The problem of treating purulent–inflammatory processes of soft tissues is very important and 

relevant in connection with an increase in the number of patients with this pathology as well as frequent postop-
erative complications. But the resistance of microorganisms to existing antibacterial drugs makes us look for 
new ways to solve this problem. Silver nanoparticles are a good alternative in the fight against microorganisms 
due to the lack of resistance.  

The purpose of the study was to substantiate the effectiveness of the treatment of purulent wounds with 
silver nanoparticles by cytological examination. 

Material and Methods. This study was carried out on 40 white nonlinear male rats , which were equally divided 
into 2 groups. In the first, main group, the treatment was carried out by washing the wounds with a 0.01% solution 
of silver nanoparticles, followed by gauze dressing with a 0.02% solution of silver nanoparticles; in the second, 
control group, a 0.05 % Chlorhexidine solution was used. Silver nanoparticles with a size of 10–60 nm were syn-
thesized by the polyol method, using silver nitrate, ethylene glycol and polyvinylpyrrolidone as precursors. 

Results and discussion. The study showed that there were no statistically significant differences between 
the silver nanoparticles and Chlorhexidine groups on the first day. On the third day, a statistically significant in-
crease in phagocytic neutrophilic leukocytes and fibroblasts was observed in the silver nanoparticles group com-
pared with the first day. In comparison with the Chlorhexidine group, the number of monocytes (1.6 times) and 
macrophages (1.3 times) increased in the silver nanoparticles group, and the necrotic type of cytograms was not 
determined. On the seventh day, granulation tissue began to appear in the silver nanoparticles group, the per-
centage of leukocyte destruction decreased (3.4 times), microorganisms were almost not detected, and regen-
erative types of cytograms appeared for the first time. The number of neutrophils in the control group exceeded 
the analogous parameter of the silver nanoparticles group by 1.9 times. The number of fibroblasts became lar-
ger (1.5 times) in the silver nanoparticles groups, compared with the group where Chlorhexidine was used. On 
the tenth day, the number of fibroblasts and the monocytic–macrophage series cells increased in the control 
group, which indicates later regenerative processes. On the 15–16th day, there was a complete epithelization of 
wounds in the silver nanoparticles group, while healing occurred on the 21st day in the control group. 

Conclusion. The use of silver nanoparticles significantly improves the cytological parameters of purulent 
wound healing and has clear advantages over the use of Chlorhexidine. The presented method reduces the 
treatment time and can be prospectively introduced into surgical practice. 

Keywords: silver nanoparticles, cytology, purulent wounds. 
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ВПЛИВ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ  
НА РІВЕНЬ МАРКЕРУ CTX II ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

ГІПОТИРЕОЗУ ТА ОСТЕОАРТРОЗУ 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро 
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Захворювання щитоподібної залози відносять-
ся до актуальної проблеми сучасного суспільства у 
зв'язку з широким поширенням даної патології та зі 
зв'язаними з цими захворюваннями розладами з 
боку опорно–рухового апарату, проте питання 
впливу та взаємодії нестероїдних протизапальних 
засобів при лікуванні остеоартрозу на тлі гіпотире-
озу досліджено недостатньо. 

Мета – дослідити рівень маркеру СТХ II під 
впливом нестероїдних протизапальних засобів за 
умов експериментальних еквівалентів гіпотиреозу 
та остеоартрозу. 

Експериментальний остеоартроз відтворювали 
шляхом однократного внутрішньосуглобового вве-
дення 0,1 мл розчину монойодоцтової кислоти у 
колінний суглоб, який готували з розрахунку 3 мг 
реактиву на 50 мкл стерильного фізіологічного роз-
чину. Експериментальний гіпотиреоз відтворювали 
шляхом ентерального введення 0,02% розчину кар-
бімазолу (препарат «Еспа–карб», виробництва Ес-
парма ГмбХ, Німеччина; в таблетках по 5 або 
10  мг), який готували з розрахунку 5 мг на 250 мл 
фізіологічного розчину та давали з питним раціоном 
тварин впродовж 6 тижнів. Введення препаратів 
здійснювали щоденно з 42 доби експерименту на 
фоні наростання патологічних змін впродовж 5 діб. 
Для отримання однорідної суспензії для внутрішньо-
шлункового введення таблетованих форм викорис-
товували розчин Твіну–80 (Полісорбат 80, Україна). 

Кількісний рівень СТХ ІІ сироватки крові визна-
чали методом конкурентного ІФА in vitro двічі (на 
42 та 47 добу експерименту) з використанням іму-
ноферментної тест–системи «RatCartiLaps®» 
(Cobas, Roche Diagnostics, Швейцария) згідно з 
методикою виробника. 

Автором встановлено, що визначення рівня 
СТХ II дозволяє оцінити рівень дегенеративно–
дистрофічних змін у хрящовій тканині на фоні екс-
периментальних еквівалентів остеоартрозу та гіпо-
тиреозу. За ступенем впливу на дегенеративно–
дистрофічні процеси у хрящовій тканині досліджені 
препарати можна розташувати наступним чином: 
німесулід > целекоксиб > мелоксикам > ібупрофен 

> диклофенак натрію > парацетамол. Отримані 
дані рівня СТХ II сироватки крові щурів відобража-
ють ступінь впливу нестероїдних протизапальних 
засобів та парацетамолу на розпад колагену II ти-
пу внаслідок взаємодії препаратів при експеримен-
тальному остеоартрозі та гіпотиреозі. 

Ключові слова: гіпотиреоз, остеоартроз, не-
стероїдні протизапальні засоби, базова фармако-
терапія, біохімічні маркери, CTX II. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана за матеріала-
ми досліджень кафедри фармакології та клінічної 
фармакології ДЗ «ДМА МОЗ України» 
«Фармакологічний аналіз органо– та ендотеліопро-
текції за умов експериментальних патологічних 
станів», № держ. реєстрації 0118U006631. 

Вступ. Захворювання щитоподібної залози 
(ЩЗ) відносяться до актуальної проблеми сучасно-
го суспільства в зв'язку з широким, постійним по-
ширенням даної патології та зі зв'язаними з цими 
захворюваннями розладами з боку опорно–
рухового апарату. Відомо, що гіпофункція ЩЗ приз-
водить до метаболічних порушень, які негативно 
впливають на стан кісткової і хрящової тканини, 
зумовлюючи розвиток остеоартрозу (ОА) [1– 4]. 

ОА – це дегенеративно–дистрофічний процес 
синовіальних суглобів, що характеризується про-
гресуючою деструкцією гіалінового хряща та субхо-
ндральної кістки внаслідок недостатності протеог-
ліканів. Деструкція хондроцитів призводить до ви-
вільнення ферментів, що руйнують колаген та про-
теоглікани. Внаслідок руйнування колагену його 
структурні компоненти потрапляють у кров та виво-
дяться з організму з сечею [2, 4, 5]. 

Через зменшення кількості колагену ІІ типу та 
протеогліканів порушуються еластичні властивості 
гіалінового хрящу, що в клінічних умовах є проявом 
болю та запалення у суглобі, порушенням функції. 
У зв’язку з особливостями фізіологічної регенерації 
гіалінового хрящу, його відновлення є неповноцін-
ним та призводить до формування так званого 
«фіброзного» хрящу, який має меншу здатність до 
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гідратації та знижені еластичні властивості. Сугло-
бовий хрящ втрачає фізіологічну функцію, що приз-
водить до прогресування патологічного процесу і 
порушення структури субхондральної кістки [2, 4–6]. 

На сьогоднішній день діагностика ОА базується 
на даних клінічних та додаткових методів дослі-
дження, серед яких рентгенологічним методам 
дослідження належить провідна роль. Проте, відо-
мі лабораторні маркери метаболізму хряща, які 
здатні відобразити ступінь його деструкції, та у 
зв’язку з вартістю їх визначення цей спосіб діагнос-
тики ОА використовується частіше в експеримен-
тальних роботах. Одним з таких маркерів є СТХ II. 
CTX II – це С–кінцевий телопептид колагену II ти-
пу, який є важливим біомаркером деградації кола-
гену типу II при різноманітних захворюваннях опор-
но–рухового апарату та свідчить про деградацію 
хрящової тканини і може бути визначений в синові-
альній рідині, плазмі та сироватки крові, сечі та 
інших тканинах [2, 3, 6]. 

Лікування ОА при супутньому гіпотиреозі пот-
ребує призначення базової замісної гормональної 
терапії та нестероїдних протизапальних засобів 
(НПЗЗ), проте питання впливу та взаємодії даних 
препаратів на наш погляд досліджено недостатньо 
[7, 8]. 

Мета дослідження – дослідити зміни рівня 
маркеру СТХ II під впливом нестероїдних протиза-
пальних засобів за умов експериментальних екві-
валентів гіпотиреозу та остеоартрозу. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведенні на 70 білих безпородних щурах обох 
статей, вагою 230–250 г., які утримувались у стан-
дартних умовах віварію ДЗ «ДМА МОЗ України». 
Експериментальні дослідження виконані відповідно 
до «Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Україна, 2001 р.) та положень «Євро-
пейської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для експериментальних та ін-
ших наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.). При про-
ведені дослідження регламент затверджений етич-
ною комісією ДЗ «ДМА МОЗ України». 

Експериментальний остеоартроз (ЕОА) відтво-
рювали шляхом однократного внутрішньосуглобо-
вого введення 0,1 мл розчину монойодоцтової кис-
лоти у колінний суглоб, який готували з розрахунку 
3 мг реактиву на 50 мкл стерильного фізіологічного 
розчину [9, 10]. Експериментальний гіпотиреоз (ЕГ) 
відтворювали шляхом ентерального введення 
0,02% розчину карбімазолу (препарат «Еспа–
карб», виробництва Еспарма ГмбХ, Німеччина; в 
таблетках по 5 або 10 мг), який готували з розраху-
нку 5 мг на 250 мл фізіологічного розчину та дава-
ли з питним раціоном тварин впродовж 6 тижнів 
[11]. Адекватність моделі підтверджували рівнем 
ТТГ, Т3 та Т4 сироватки крові щурів. 

Після формування експериментальних моде-
лей ЕГ та ЕОА на 42 добу експерименту тварин 
вибірково розділили на 14 дослідних груп по 5 щу-
рів у кожній групі (n=5): І група – щури з ЕГ+ЕОА 
без «лікування»; ІІ група, котра отримувала L–ти-
роксин (Т) у дозі 1,5 мкг/кг (внутрішньошлунково); 
IІІ група – диклофенак натрію (Д) у дозі 10 мг/кг 
(внутрішньошлунково); ІV група – Т+Д у відповідних 
дозах та шляху введення; V група – ібупрофен (І) у 
дозі 5 мг/кг (внутрішньошлунково); VI група – Т+І у 
відповідних дозах та шляху введення; VII група – 
мелоксикам (Мел) у дозі 10 мг/кг (внутрішньо-
шлунково); VIII група – Т+Мел у відповідних дозах 
та шляху введення; IХ група – парацетамол (П) у 
дозі 150 мг/кг (внутрішньошлунково); Х група – Т+П 
у відповідних дозах та шляху введення; ХІ група – 
німесулід (Н) у дозі 80 мг/кг (внутрішньошлунково); 
ХІІ група – Т+Н у відповідних дозах та шляху вве-
дення; ХІІІ група – целекоксиб (Ц) у дозі 50 мг/кг 
(внутрішньошлунково); ХІV група – Т+Ц у відповід-
них дозах та шляху введення. Вибір препаратів за-
снований на вимогах настанов для первинної меди-
чної допомоги з лікування остеоартрозу та гіпотире-
озу (http://guidelines.moz. gov.ua). 

Введення препаратів здійснювали щоденно з 
42 доби експерименту на фоні наростання патоло-
гічних змін впродовж 5 діб у дозах та режимах, на-
ведених вище. Для отримання однорідної суспензії 
для внутрішньошлункового введення таблетованих 
форм використовували розчин Твіну–80 (Полі-
сорбат 80, Україна). 

Кількісний рівень СТХ ІІ сироватки крові визна-
чали методом конкурентного ІФА in vitro двічі (на 
42 та 47 добу експерименту) з використанням іму-
ноферментної тест–системи «RatCartiLaps®» 
(Cobas, Roche Diagnostics, Швейцария) згідно з 
методикою виробника на аналізаторі «Elecsys» 
фірми Roche (Roche Diagnostics, Швейцария). Зра-
зки крові отримували з хвостової вени щурів шля-
хом її пункції за допомогою вакуумної системи на 
42 та 47 добу експерименту. Для отримання сиро-
ватки зразки крові в продовж 2 годин згорталися 
при кімнатній температурі (18–250 С) з подальшим 
центрифугуванням при прискоренні 1000g. Мініма-
льно визначаєма концентрація маркеру у зразках 
складала 35.2 пг/мл. 

На 47 добу експерименту всі тварини після 
забору біологічного матеріалу виводилися з дослі-
дження шляхом декапітації під тіопенталовим зага-
льним знеболенням за стандартною методикою. 

Статистична обробка даних проводилась з ви-
користанням пакету програм STATISTICA 6.1 
(StatSoftInc., серійний номер AGAR909E415822FA) 
та включала розрахунки середніх арифметичних 
значень (М) та їх похибок (±m). Вірогідність різниці 
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середніх арифметичних (р) значень показників про-
водилися за допомогою непараметричного –  
U–критерію Манна–Уітні. Встановлення вірогідності 
внутрішньогрупових та міжгрупових відмінностей 
проводилося за допомогою параметричного t–
критерію Ст’юдента та методу однофакторного 
дисперсійного аналізу (ANOVA). Відмінності вважа-
ли статистично достовірними при значені р≤0,05. 
Перед застосуванням параметричних критеріїв 
проводилася перевірка гіпотези про нормальний 
закон розподілу випадкових величин [12]. 

Результати дослідження. При аналізі отрима-
них результатів встановлено, що зміни рівня СТХ ІІ 
у сироватці крові щурів під впливом призначення 
НПЗЗ та парацетамолу відбуваються неоднаково 
(табл.). 

Так, на 42 добу во всіх експериментальних гру-
пах спостерігалось виражене підвищення рівня СТХ 
ІІ, що відображає розвиток патологічних змін під 
впливом експериментальних моделей, які дещо 
збільшувались на 47 добу експерименту у І групі. 
Під впливом базової замісної терапії L–тироксином 
спостерігається незначна тенденція до зниження 
досліджуваного маркеру, що відображено показни-
ками ІІ експериментальної групи, проте більш вира-
жене зниження рівня маркеру спостерігалось при 
сумісному призначені L–тироксину з НПЗЗ (табл.). 

Як видно з таблиці, більш виражене зниження 
рівню СТХ ІІ спостерігається при сумісному призна-
чені НПЗЗ та L–тироксину, що зазначає більш ефе-
ктивну фармакотерапію. Проте з огляду на отрима-
ні результати, за ступенем впливу на дегенератив-
но–дистрофічні процеси у хрящовій тканині дослі-
джені препарати можна розташувати наступним 
чином: німесулід > целекоксиб > мелоксикам > ібу-
профен > диклофенак натрію > парацетамол, що 
відображає різну ефективність зазначених препа-
ратів (табл.). 

Обговорення отриманих результатів. Прове-
дене дослідження має важливу роль у визначені 
питання про вплив НПЗЗ та парацетамолу на акти-
вність гормонів щитоподібної залози, що є основою 
фармакотерапії проявів ОА на фоні гіпотиреозу та 
впливає на ефективність лікування і на розвиток 
побічних явищ. Встановлено, що велика кількість 
препаратів може впливати на рівень гормонів щи-
топодібної залози шляхом змін у синтезі, транспор-
ті та їх метаболізмі, що призводить до порушень 
функції щитоподібної залози за відсутності клініч-
них проявів [13–15]. 

Так, відомий вплив саліцилатів (у дозі більше 2 
г на добу) на активність гормонів щитоподібної за-
лози, що призводить до підвищення рівня Т4 та 
зниження рівня ТТГ. Зокрема, введення аспірину у 
дозі 1,5–3 г на добу різко підвищує концентрацію 
вільного гормону щитоподібної залози у 2–3 рази, 
а під час тривалого лікування прискорюється шви-
дкість обміну Т4 [16–19]. Також відомо, що напрок-
сен, диклофенак натрію та кетопрофен викликають 
зниження концентрації Т3, але не впливають на 
рівень Т4 і ТТГ, оскільки Т3 у людини менш актив-
но пов'язаний з транспортними білками та легше 
витісняється, ніж Т4 [15, 16, 20]. В дослідженні Bi-
shnoi A. з співавт. (1994) встановлено, що ібупро-
фен, піроксикам, суліндак та індометацин не впли-
вають на рівень Т3 і Т4 сироватки крові та функ-
цию щитоподібної залози у хворих [15], а меклофе-
намова кислота здатна підвищити рівень загально-
го та вільного гормону [21]. 

Біохімічний маркер С–тілопептиду колагену 2 
типу (СТХ II) являє собою відображення інтенсивно-
сті розпаду хрящової тканини за рівнем продуктів 

Таблиця – Показники рівня СТХ ІІ сироватки крові у 
щурів на фоні введення НПЗЗ за умов моделювання 
гіпотиреозу та остеоартрозу (М±m) 

Група,  
препарат та його доза 

Рівень СТХ ІІ 
на 42 добу, 

 пг/мл 

Рівень СТХ ІІ 
на 47 добу,  

пг/мл 

І група ЕГ+ЕОА (без 
«лікування»), (n=5) 294,9±1,27 295,5±0,88* 

ІІ група L–тироксин (Т) 
1,5 мкг/кг, (n=5) 294,8±0,95 282,8±2,63# 

ІІІ група диклофенак  
натрію (Д) 10 мг/кг, (n=5) 295,0±1,0#* 232,2±1,38#* 

ІV група диклофенак  
натрію (Д)+L–тироксин 
(Т), (n=5) 

294,9±0,91 227,0±1,08#* 

V група ібупрофен (І) 
5 мг/кг, (n=5) 295,3±0,91#* 220,4±1,55#* 

VІ група ібупрофен (І) +  
L–тироксин (Т), (n=5) 295,2±1,23#* 216,0±1,05#* 

VІІ група мелоксикам 
(Мел) 10 мг/кг, (n=5) 295,3±1,09#* 213,4±1,96#* 

VІІІ група мелоксикам 
(Мел) + L–тироксин (Т), 
(n=5) 

295,1±1,24#* 207,6±1,18#* 

ІХ група парацетамол (П) 
150 мг/кг, (n=5) 295,0±1,18* 256,8±1,93#* 

Х група парацетамол (П) 
+ L–тироксин (Т), (n=5) 294,6±1,17#* 246,9±0,99#* 

ХІ група німесулід (Н) 
80 мг/кг, (n=5) 295,1±0,8#* 197,4±1,0#* 

ХІІ група німесулід (Н) +  
L–тироксин (Т), (n=5) 294,5±0,7#* 193,6±1,19#* 

ХІІІ група целекоксиб (Ц) 
50 мг/кг, (n=5) 295,3±0,8#* 204,0±2,02#* 

ХІV група целекоксиб (Ц) 
+ L–тироксин (Т), (n=5) 294,8±1,08 201,3±0,54#* 

Примітки: # – значення достовірні (р ≤ 0,05) по відно-
шенню до відповідного показника I групи; * – значення 
достовірні (р ≤ 0,05) по відношенню до відповідного по-
казника II групи. 
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розпаду колагену 2 типу, які потрапляють у сирова-
тку крові та інші середовища організму та тканини 
[22–25]. За дослідженнями багатьох авторів рівень 
СТХ II чутливий до змін на ранніх стадіях ОА [26–
29], корелює з іншими біохімічними маркерами за-
палення та розпаду хрящової і кісткової тканини 
[30–32], мінеральній щільності кісткової тканини 
[33], прогресуванням ОА [34–38], відображає сту-
пінь деструкції хрящу [39, 40], корелює зі змінами 
показників оксидативного стресу [41] та змінами на 
МРТ [42, 43], чутливий до змін під час фармакоте-
рапії ОА [44–46]. 

Таким чином, отримані результати про вплив 
НПЗЗ та парацетамолу на рівень СТХ II на фоні 
експериментальних еквівалентів гіпотиреозу та ОА 
відображають ефективність взаємодії препаратів 
на тлі призначення тироксину та ступінь впливу 
препаратів на хрящову тканину за рівнем його руй-
нування. 

Висновки 
1. Визначення рівня СТХ II дозволяє оцінити рівень 

дегенеративно–дистрофічних змін у хрящовій 
тканині на фоні експериментальних еквівалентів 
остеоартрозу та гіпотиреозу. 

2. За ступенем впливу на дегенеративно–
дистрофічні процеси у хрящовій тканині дослі-
джені препарати можна розташувати наступним 
чином: німесулід > целекоксиб > мелоксикам > 
ібупрофен > диклофенак натрію > парацетамол. 

3. Отримані дані рівня СТХ II сироватки крові щурів 
відображає ступінь впливу НПЗЗ та парацетамо-
лу на розпад колагену II типу внаслідок взаємодії 
препаратів при експериментальному остеоарт-
розі та гіпотиреозі. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується дослідження впливу НПЗЗ при експериме-
нтальних еквівалентах остеоартрозу та гіпотиреозу 
на рівень маркеру СТХ–I. 
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УДК 615.017 
ВЛИЯНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
НА УРОВЕНЬ МАРКЕРА CTX II В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА  
И ОСТЕОАРТРОЗА 
Носивец Д. С. 
Резюме. Заболевания щитовидной железы относятся к актуальной проблеме современного общест-

ва в связи с широким распространением данной патологии и со связанными с этими заболеваниями рас-
стройствами со стороны опорно–двигательного аппарата, однако вопрос влияния и взаимодействия не-
стероидных противовоспалительных средств при лечении остеоартроза на фоне гипотиреоза исследова-
ны недостаточно. 

Цель – исследовать уровень маркера СТХ II под влиянием нестероидных противовоспалительных 
средств в условиях экспериментальных эквивалентов гипотиреоза и остеоартроза. 

Экспериментальный остеоартроз воспроизводили путем однократного внутрисуставного введения 
0,1 мл раствора монойодуксусной кислоты в коленный сустав, который готовили из расчета 3 мг реакти-
ва на 50 мкл стерильного физиологического раствора. Экспериментальный гипотиреоз воспроизводили 
путем энтерального введения 0,02% раствора карбимазола (препарат «Эспа–карб», производства Ес-
парма ГмбХ, Германия; в таблетках по 5 или 10 мг), который готовили из расчета 5 мг на 250 мл физио-
логического раствора и давали с питьевым рационом животных в течение 6 недель. Введение препара-
тов осуществляли ежедневно с 42 суток эксперимента на фоне нарастания патологических изменений в 
течение 5 суток. Для получения однородной суспензии для внутрижелудочного введения таблетирован-
ных форм использовали раствор Твин–80 (Полисорбат 80, Украина). 

Количественный уровень СТХ II сыворотки крови определяли методом конкурентного ИФА in vitro 
дважды (на 42 и 47 сутки эксперимента) с использованием иммуноферментной тест–системы 
«RatCartiLaps®» (Cobas, Roche Diagnostics, Швейцария) по методике производителя. 

Автором установлено, что определение уровня СТХ II позволяет оценить уровень дегенеративно–
дистрофических изменений в хрящевой ткани на фоне экспериментальных эквивалентов остеоартроза и 
гипотиреоза. По степени воздействия на дегенеративно–дистрофические процессы в хрящевой ткани 
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исследованные препараты можно расположить следующим образом: нимесулид > целекоксиб > мело-
ксикам > ибупрофен > диклофенак натрия > парацетамол. Полученные данные уровня СТХ II сыворотки 
крови крыс отражают степень влияния нестероидных противовоспалительных средств и парацетамола 
на распад коллагена II типа в результате взаимодействия препаратов при экспериментальном остеоарт-
розе и гипотиреозе. 

Ключевые слова: гипотиреоз, остеоартроз, нестероидные противовоспалительные средства, базо-
вая фармакотерапия, биохимические маркеры, CTX II. 

 
UDC 615.017 
Influence of Non–Steroidal Anti–Inflammatory Drugs on the Level CTX II Marker  
under Experimental Hypothyroidism and Osteoarthritis 
Nosivets D. S. 
Abstract. Thyroid diseases are an urgent problem in modern society due to the wide spread of this pathol-

ogy and related disorders of the musculoskeletal system, however, the issue of the influence and interaction of 
NSAIDs in the treatment of osteoarthritis against hypothyroidism has not been studied enough. 

The purpose of the study was to investigate the level of CTX II marker under the influence of NSAIDs under 
experimental equivalents of hypothyroidism and osteoarthritis. 

Material and methods. Experimental osteoarthritis was reproduced through a single intra–articular admini-
stration of 0.1 ml of monoiodoacetate acid solution into the knee joint, which was prepared at the rate of 3 mg of 
reagent to 50 µl of sterile saline. Experimental hypothyroidism was reproduced by enteral introduction of a 
0.02% solution of carbimazole (the drug "Espa–carb", manufactured by Esparma GmbH, Germany; in tablets of 
5 or 10 mg), which was prepared at the rate of 5 mg in 250 ml saline and given with drinking diet for 6 weeks. 
The drugs were administered daily from day 42 of the experiment on the background of increasing pathological 
changes within 5 days. To obtain a homogeneous suspension for intragastric administration tablets used solu-
tion Tween–80 (Polysorbate 80, Ukraine). 

The quantitative level of CTX II serum was determined by competitive ELISA in vitro twice (for 42 and 47 
days of the experiment) using the enzyme immunoassay system "RatCartiLaps®" (Cobas, Roche Diagnostics, 
Switzerland) according to the method of the manufacturer. 

Results and discussion. The author established that obtained changes in the level of CTX II marker in the 
serum of rats under the influence of NSAIDs and paracetamol occurred unequally. Thus, on the 42nd day there 
was a marked increase in the level of CTX II marker in all experimental groups, reflecting the development of 
pathological changes under the influence of experimental models, which increased slightly by the 47th day in the 
experiment in group I. Under the influence of basic substitution therapy with L–thyroxine, there was a slight ten-
dency to decrease the test marker, which was reflected by the indicators of experimental group II. 

Conclusion. The study results showed that the definition of level CTX II marker allows to assess the level of 
degenerative changes in the cartilage on the background of experimental equivalents of osteoarthritis and hypo-
thyroidism. The degree of impact on degenerative processes in the cartilage tissue of the investigated drugs can 
be arranged as follows: nimesulide > celecoxib > meloxicam > ibuprofen > diclofenac sodium > paracetamol. 
The obtained data of the level CTX II serum of rats reflected the degree of influence of NSAIDs and paracetamol 
on the disintegration of collagen type II by interaction of the drugs in experimental osteoarthritis and hypothy-
roidism. 

Keywords: hypothyroidism, osteoarthritis, non–steroidal anti–inflammatory drugs, basic pharmacotherapy, 
biochemical markers, CTX II. 
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СПИННОМОЗКОВИХ ВУЗЛІВ 
ПРИ КОРЕКЦІЇ ПАКЛІТАКСЕЛ-ІНДУКОВАНОЇ НЕЙРОПАТІЇ  

АРМАДІНОМ 

Івано-Франківський національний медичний університет, Україна 

gera271261@gmail.com 

В експерименті 80 білим щурам внутрішньоо-
черевинно вводили Паклітаксел (Actavis, Румунія) 
у дозі 2 мг/кг маси тіла через одну добу 4 рази, 
сумарна доза – 8 мг/кг, після чого 48 тваринам вво-
дили внутрішньоочеревинно армадін у дозі 10 мг/кг 
(у контролі 32 щура отримували внутрішньоочере-
винно воду для ін'єкцій). Термін спостереження 1, 
7, 14, 21, 28 діб. 

У динаміці спостереження протягом першого 
тижня в нейронах спинномозкових вузлів на фоні 
пошкодження в результаті виниклої нейропатії 
(набряк цитоплазми, хроматоліз базофільної речо-
вини, вакуолізація мітохондрій, укорочення їхніх 
гребінців) починають розвиватися відновні проце-
си. У мієлінових нервових волокнах задніх корінів 
спинного мозку спостерігається деформація, гіпер-
трофія окремих ділянок мієлінової оболонки із роз-
шаруванням мієлінових пластинок. В аксоплазмі 
їхніх осьових циліндрів ідентифікуються вакуолізо-
вані мітохондрії, дезорганізовані мікротрубочки і 
мікрофіламенти, автофагосоми, набряк. На 14-у – 
21-у добу в нейроплазмі ідентифікуються рибосо-
ми і полірибосоми, поліморфні мітохондрії в різно-
му морфофункціональному стані. Більшість із них 
характеризується цілісною зовнішньою мітохондрі-
альною мембраною і короткими гребінцями внутрі-
шньої мембрани. У периферійних зонах цитоплаз-
ми нейронів зберігаються ділянки дрібновогнище-
вого хроматолізу. Окремі мієлінові нервові волокна 
задніх корінців спинного мозку деформовані, без 
грубих порушень ламелярної будови, в осьових 
циліндрах – поодинокі мітохондрії та невпорядко-
вано розміщені нейрофіламенти і нейротубули. На 
28-у добу в нейронах характерною ознакою є наяв-
ність дрібних та розгалужених мітохондрій норма-
льної будови, тілець базофільної речовини різних 
розмірів. В інших нейронах помірне ущільнення 
гіалоплазми з численними рибосомами і полірибо-
сомами, гіпертрофований комплекс Гольджі, вакуо-
лі відсутні. Мієлінові нервові волокна задніх корін-
ців набувають округлої форми, у мієліновій оболо-
нці мієлінові пластинки утворюють компактні шари. 
В аксоплазмі осьових циліндрів мітохондрії мають 

короткі гребінці. Мікрофіламенти і мікротрубочки 
орієнтовані поздовжньо, рівномірно і впорядкова-
но. Таким чином, встановлено, що армадін чинить 
позитивний коригуючий вплив на морфо-
функціональний стан нейронів спинномозкових 
вузлів щурів після моделювання паклітаксел-
індукованої нейропатії, який проявляється високою 
регенераторною здатністю митохондрій і призво-
дить до нормалізації будови нейронів спинномоз-
кових вузлів та мієлінових нервових волокон задніх 
корінців спинного мозку. 

Ключові слова: паклітаксел, спинномозковий 
вузол, нейрони, армадін. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом науково-
дослідної теми Івано-Франківського національного 
медичного університету «Морфофункціональна 
характеристика уражень центральної і периферій-
ної нервової систем, органів чуття, викликаних хі-
міопрепаратами, що застосовуються для лікування 
онкологічних захворювань, та розробка схем ней-
ропротекторної терапії», № держ. реєстрації  
0117U000672. 

Вступ. Віддалені наслідки дії хіміопрепарату 
Паклітакселу вивчені недостатньо і не є повністю 
зрозумілими. Розвиток нейропатії спричиняє в паці-
єнтів сильні болі, що приводить до припинення лі-
кування чи до особливо тяжкого перебігу реабіліта-
ційного періоду. P. M. Dougherty et al. [5] опубліку-
вали дані щодо різного ступеня вираженості та три-
валості нейропатії в залежності від характеру ура-
ження волокон різного типу. Окремі дослідники за-
пропонували експериментальні моделі паклітаксел-
індукованих периферійних нейропатій і при введен-
ні препарату тваринам виявили сенсорну нейропа-
тію з явищами гіпоалгезії, яка супроводжувалася 
зменшенням вмісту субстанції P у перикаріонах 
чутливих нейронів спинномозкових вузлів [7, 8]. 

Спостереження за тваринами, нейрофізіологічні 
та поведінкові тести, а також гістологічні досліджен-
ня, які проводилися протягом 2 тижнів після завер-
шення введення препарату, виявили дозозалежний 
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ефект пошкодження перикаріонів чутливих нейро-
нів та мієлінових волокон сідничого нерва, відсут-
ність ознак регенераторного процесу. Автори дове-
ли, що перикаріони псевдооднополюсних нейронів 
великого діаметра уражаються найглибше, у пери-
каріонах середнього і малого діаметра морфологіч-
ні зміни виражені меншою мірою [9]. 

Однак слід зазначити, що приведені роботи не 
містять системних досліджень структури перифе-
рійних нервів та їхніх сегментарних центрів. Більш 
детальна інформація щодо структурних основ па-
томорфогенезу Паклітаксел-індукованих нейропа-
тій у мишей приведена в роботі [11]. 

Останнім часом для корекції нейропатій набули 
поширення метаболічні препарати, яким притамані 
антиоксидантні, антигіпоксичні та мембраностабілі-
зуючі властивості, серед них – 2-етил-6-метил-3-
гідроксипіридину сукцинат, який належить до гете-
роароматичних фенолів, зокрема до похідних 3-
оксипіридину та янтарної кислоти [2, 6].  

Дискутабельним залишалось питання щодо 
використання 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину 
сукцинату при онкологічних захворюваннях з огля-
ду на потенційний стимулюючий вплив на канцеро-
генез. Було встановлено, що 2-етил-6-метил-3-
гідроксипіридину сукцинат пригнічує спонтанне 
метастазування як при монотерапії, так і при комбі-
нованому застосуванні з рядом протипухлинних 
препаратів. [1, 3]. Отже, використовуючи препарат 
з метою корекції паклітаксел-індукованої нейропа-
тії, можна досягнути прямого впливу на відомі па-
тофізіологічні механізми розвитку даної нейропатії, 
а також пригнічення спонтанного метастазування 
пухлин.  

Мета дослідження – вивчити тонку субмікро-
скопічну структуру нейронів спинномозкового вузла 
за умов корекції паклітаксел-індукованої нейропатії 
армадіном. 

Матеріал та методи дослідження. В експери-
менті використали рандомбредних білих щурів ма-
сою 150-200 г, яким внутрішньоочеревинно вводи-
ли Паклітаксел (Actavis, Румунія) у дозі 2 мг/кг ма-
си тіла через одну добу 4 рази, сумарна доза – 
8 мг/кг за методом R. S. Polomano et al. [10], після 
чого тварин поділили на дослідну (48 тварин, вве-
дення Армадіну) і контрольну (32 тварини, введен-
ня води для ін'єкцій) групи. У дослідній групі твари-
нам вводили внутрішньоочеревинно Армадін у дозі 
10 мг/кг в 0,5 мл води для ін'єкцій, у контрольній 
групі тварини отримували внутрішньоочеревинно 
воду для ін'єкцій еквівалентного об'єму. Армадін  
(2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат) – 
мембранопротектор, антиоксидант, належить до 
засобів, що впливають на нервову систему. У нор-
мі електронномікроскопічну картину спинномозко-

вих вузлів визначили на 10 інтактних тваринах. Всі 
експерименти було проведено відповідно до 
«Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментальних 
та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) і 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», схвалених І Національним конгресом з 
біоетики (Київ, 2001). Тварин виводили з експери-
менту шляхом знеживлення зі застосуванням ефір-
ного наркозу. Матеріал для дослідження 
(спинномозкові вузли) забирали через 1, 7, 14, 21, 
28 діб після останнього введення препарату. Елек-
тронномікроскопічне дослідження здійснювали згі-
дно загальноприйнятих методів в електронному 
мікроскопі ПЕМ-125К, фотографували зображення 
при збільшенні 4800-16000 разів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вивчення результатів корекції паклітаксел-
індукованої нейропатії ми почали після 10-денного 
введення Армадіну. Встановлено, що в електрон-
номікроскопічній картині спинномозкового вузла в 
цей термін спостерігаються переважно нейрони зі 
світлою гіалоплазмою («світлі» нейрони). Ядра 
таких нейронів розташовуються в центрі клітини. 
Їхня каріолема містить невеликі за розміром випи-
нання, периферійне скупчення гетерохроматину. У 
набряклій цитоплазмі тіл чутливих псевдооднопо-
люсних нейронів спостерігаються нечисленні міто-
хондрії з короткими гребінцями, більшість з них 
вакуолізовані (рис. 1). Виявляється обмаль цис-
терн і мішечків ендоплазматичної сітки, окремі лі-
зосоми, поодинокі автофагосоми, рибосоми і полі-
рибосоми. Органели розміщуються на достатній 
відстані одна від одної. Навколо ядра виявляється 
дисоційована гранулярна ендоплазматична сітка 
як результат локального центрального хроматолізу 

Рис. 1. Вакуолізація мітохондрій, ділянки хроматолізу 
перикаріона псевдооднополюсного нейрона спинномоз-
кового вузла щура на 10-у добу експерименту. Елект-

ронна мікрофотографія. Збільшення: ×6400 

Позначення: ДХ – ділянка хроматолізу, Міт – мітохонд-
рії, Н – нейрон. 
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тілець Ніссля, на периферії нейронів явища хрома-
толізу й утворення великих прозорих вакуоль.  

У «темних» нейронах цитоплазма містить міто-
хондрії нормальної будови, тільця Ніссля, невели-
ку кількість цистерн гладкої ендоплазматичної сіт-
ки, рибосоми і полірибосоми. 

Сателітоцити (супутникові гліоцити) спинномо-
зкого вузла мають округле видовжене ядро з пери-
ферійною конденсацією хроматину. Об'єм цито-
плазми і органел невеликий. 

Строма спинномозкового вузла набрякла. У ній 
ідентифікуються мієлінові нервові волокна різного 
калібру. У мієлінових нервових волокнах заднього 
корінця спинного мозку спостерігається деформа-
ція, гіпертрофія окремих ділянок мієлинової оболо-
нки з розшаруванням і відокремленням мієлінових 
пластинок. В аксоплазмі осьових циліндрів іденти-
фікуються вакуолізовані мітохондрії, дезорганізо-
вані мікротрубочки і мікрофіламенти, автофагосо-
ми, набряк. Навколоаксоний простір нерівномірно 
розширений. 

На 14-21-у добу в спинномозковому вузлі вияв-
ляються нейрони з неоднорідним забарвленням 
цитоплазми. У "світлих" нейронах гіалоплазма май-
же прозора, в ній ідентифікуються рибосоми і полі-
рибосоми. Серед органел виявляються поліморфні 
мітохондрії, частина з яких вакуольно трансформо-
вана. Зовнішня мітохондріальна мембрана перева-
жно збережена. В більшості органел внутрішня 
мітохондріальна мембрана утворює короткі гребін-
ці, матрикс таких мітохондрій помірної електронної 
щільності. Поміж мітохондрій ідентифікуються лізо-
соми та цистерни ендоплазматичної сітки. У пери-
ферійних ділянках нейроплазми визначаються ді-
лянки вогнищевого хроматолізу: у місцях дисоціації 
базофільної речовини спостерігаються невпоряд-
ковано розміщені плоскі цистерни гранулярної ен-
доплазматичної сітки, окремі з яких з ознаками 
дегрануляції. Незначна кількість псевдооднополю-
сних нейронів мають різні за розмірами ділянки 
хроматолізу базофільної речовини – від невеликих 
вогнищевих до тотальних. Подібні морфологічні 
зміни виявляються в інших ("темних") нейронах, 
яким притаманна дрібногранулярна гіалоплазма і 
периферійно розміщені дрібні вакуолі. Поодинокі 
нейрони знаходяться в стані некробіозу і некрозу. 

Цитоплазма сателітоцитів у цьому терміні дос-
ліду насичена вакуолізованими мітохондріями з 
частковим порушенням їхніх мембран, розширени-
ми цистернами гранулярної ендоплазматичної сіт-
ки, вакуолями, лізосомами й автофагосомами. 
Плазмолема цих гліоцитів має локальні ушкоджен-
ня у вигляді розмитості контурів.  

Окремі мієлінові нервові волокна заднього корі-
нця спинного мозку деформовані, без грубих пору-

шень ламелярної будови, мієлінова оболонка збе-
режена, в осьовому циліндрі виявляються пооди-
нокі мітохондрії та невпорядковано розміщені мік-
рофіламенти і мікротрубочки. Сполучна тканина 
строми спинномозкового вузла набрякла. 

На 28-у добу в електронно-мікроскопічній кар-
тині спостерігаються нейрони з різним ступенем 
забарвлення цитоплазми. У більшості нейронів 
гіалоплазма прозора. Визначною характерною 
ознакою для цих нейронів є наявність дрібних та 
великих розгалужених мітохондрій нормальної бу-
дови, тілець базофільної речовини різних розмірів 
(рис. 2).  

Окремі нейрони виявляють помірне ущільнен-
ня гіалоплазми з численними рибосомами і поліри-
босомами. Такі нейрони на своїй периферії мають 
вакуолі, лізосоми, трапляються автофагосоми і 
гіпертрофований комплекс Гольджі. У поодиноких 
нейронах можна ідентифікувати незначне ущіль-
нення цитоплазми, у них присутні мітохондрії круг-
лої, овальної форми, деякі помірно розгалужені. 
Їхні гребінці мають нормальну довжину і дрібногра-
нулярний матрикс, вакуолі відсутні. 

Сателітоцити повторюють ознаки пошкодження 
нейронів, спостерігається вакуолізація цитоплазми, 
нечисленні мітохондрії з короткими гребінцями, 
присутність лізосом і автофагосом. 

Мієлінові нервові волокна задніх корінців набу-
вають округлої форми, у мієліновій оболонці мієлі-
нові пластинки утворюють компактні шари. В аксоп-
лазмі осьових циліндрів мітохондрії мають короткі 
гребінці, їхня зовнішня мітохондріальна мембрана 
не має пошкоджень. Мікрофіламенти і мікротрубоч-
ки орієнтовані поздовжньо, рівномірно і впорядко-
вано. У сполучній тканині строми вузла набряк мен-
ший, ніж у такий самий термін контрольної групи. 

Рис. 2. Проліферація мітохондрій (Міт), відновлення 
структури гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) та 

комплексу Гольджі (КГ) у навколоядерній зоні перикаріо-
на псевдооднополюсного нейрона спинномозкового вуз-
ла щура на 28-у добу досліду. Електронна мікрофотог-

рафія. Збільшення: ×8000 
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Результати проведеного дослідження свідчать, 
що застосування Армадіну (2-етил-6-метил-3-
гідроксипіридину сукцинату) запобігає виникненню 
глибоких незворотніх змін чутливих сегментарних 
центрів периферійних нервів, значно активізує від-
новні процеси в перикаріонах та відростках сенсор-
них нейронів та сателітних гліоцитах [4, 6, 11].  

Висновки 
1. У динаміці спостереження протягом першого тиж-

ня в нейронах спинномозкових вузлів спостеріга-
ються набряк цитоплазми, хроматоліз базофіль-
ної речовини, вакуолізація мітохондрій, укорочен-
ня їхніх гребінців. У мієлінових нервових волокнах 
заднього корінця спинного мозку спостерігається 
деформація, гіпертрофія окремих ділянок мієліно-
вої оболонки із розшаруванням і відокремленням 
мієлінових пластинок. У нейроплазмі їхніх осьо-
вих циліндрів ідентифікуються вакуолізовані міто-
хондрії, дезорганізовані мікротрубочки і мікрофі-
ламенти, автофагосоми, набряк.  

2. На 14-у – 21-у добу в нейронах гіалоплазма май-
же прозора і в ній ідентифікуються рибосоми і 
полірибосоми. Серед органел виявляються міто-
хондрії різних розмірів у різному морфо-
функціональному стані, більшість із них характе-
ризується цілісною зовнішньою мітохондріаль-
ною мембраною і короткими гребінцями внутріш-
ньої мембрани. У периферійних ділянках нейро-
плазми зберігаються ділянки дрібновогнищевого 
хроматолізу. Окремі мієлінові нервові волокна 
заднього корінця спинного мозку деформовані, 

без грубих порушень ламелярної будови, мієлі-
нова оболонка збережена, в осьовому циліндрі 
поодинокі мітохондрії та невпорядковано розмі-
щені нейрофіламенти і нейротрубочки.  

3. На 28-у добу у нейронах характерною ознакою є 
наявність дрібних та розгалужених мітохондрій 
нормальної будови, тілець базофільної речови-
ни різних розмірів. В інших нейронах – помірне 
ущільнення гіалоплазми з численними рибосо-
мами і полірибосомами, гіпертрофований ком-
плекс Гольджі. Вакуолі відсутні. Мієлінові нерво-
ві волокна задніх корінців набувають округлої 
форми, у мієліновій оболонці пластинки утворю-
ють компактні шари. У нейроплазмі осьових ци-
ліндрів мітохондрії мають короткі гребінці. Мікро-
філаменти і мікротрубочки орієнтовані поздовж-
ньо, рівномірно і впорядковано.  

4. Таким чином, встановлено, що Армадін чинить 
позитивний коригуючий вплив на морфо-
функціональний стан нейронів спинномозкового 
вузла щура після моделювання паклітаксел-
індукованої нейропатії, який проявляється підви-
щенням регенераторної здатностці мітохондрій, 
призводить до нормалізації будови нейронів та 
мієлінових нервових волокон заднього корінця 
спинного мозку. 
Перспективи подальшого дослідження. Ви-

користання Армадіну у схемах антибластомної 
терапії може сприяти відновленню структурних 
компонентів сегментарних центрів периферійних 
нервів. 
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УДК 611.83+616.833 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПИННОМОЗГОВЫХ УЗЛОВ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ПАКЛИТАКСЕЛ-ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕЙРОПАТИИ АРМАДИНОМ 
Островский Н. Н. 
Резюме. В эксперименте 80 белым крысам внутрибрюшинно вводили Паклитаксел (Actavis, Румы-

ния) в дозе 2 мг/кг массы тела через одни сутки 4 раза, суммарная доза – 8 мг/кг, после чего 48 живот-
ным вводили внутрибрюшинно армадин в дозе 10 мг/кг (в контроле 32 крысы получали внутрибрюшинно 
воду для иньекций). Сроки наблюдения – 1, 7, 14, 21, 28 сутки. 

В динамике наблюдения на протяжении первой недели в нейронах спинномозговых узлов на фоне 
повреждения в результате возникшей нейропатии (отек цитоплазмы, хроматолиз базофильного вещест-
ва, вакуолизация митохондрий, укорочение их крист) начинают развиваться восстановительные процес-
сы. В миелиновых нервных волокнах заднего корешка спинного мозга наблюдается деформация, гипер-
трофия отдельных участков миелиновой оболочки, расслоение миелиновых пластинок. В нейроплазме 
осевых цилиндров идентифицируются вакуолизированные митохондрии, дезорганизованные нейротубу-
лы и нейрофиламенты, аутофагосомы, отек. На 14-21 сут в нейронах гиалоплазма содержит рибосомы и 
полирибосомы, митохондрии в разном морфофункциональном состоянии, большинство из них характе-
ризуется целостной наружной митохондриальной мембраной и короткими кристами внутренней мембра-
ны. В периферических зонах нейроплазмы сохраняются участки мелкоочагового хроматолиза. Отдель-
ные миелиновые нервные волокна заднего корешка деформированы, без грубых нарушений ламелляр-
ного строения, миелиновая оболочка сохранена, в осевом цилиндре единичные митохондрии и беспоря-
дочно располагающиеся микрофиламенты и микротрубочки. На 28 сут в нейронах характерным призна-
ком является присутствие разветвленных митохондрий нормального строения, телец базофильного ве-
щества разных размеров. В других нейронах – умеренное уплотнение гиалоплазмы с многочисленными 
рибосомами и полирибосомами, гипертрофированный комплекс Гольджи. Вакуоли отсутствуют. Миели-
новые нервные волокна задних корешков приобретают округлую форму, миелиновые пластинки образу-
ют компактные слои. В аксоплазме осевых цилиндров митохондрии имеют короткие кристы. Таким обра-
зом, установлено, что Армадин оказывает позитивное коррегирующее влияние на морфо-
функциональное состояние нейронов спинномозгового узла крысы после моделирования паклитаксел-
индуцированной нейропатии, которое проявляется високой регенераторной способностью митохондрий 
и приводит к нормализации строения нейронов и миелиновых нервных волокон заднего корешка спинно-
го мозга. 

Ключевые слова: паклитаксел, спинномозговой узел, нейроны, армадин. 
 
UDC 611.83+616.833 
Morpho-Functional State of the Spinal Nodes in Paclitaksel-Induced  
Neuropathy Corrected by Armadin 
Ostrovskyi M. M. 
Abstract. The purpose of this study was to study the fine structure of neurons of the spinal cord with correc-

tion of paclitaxel-induced neuropathy by Armadine.  
Material and methods. In the experiment 80 white rats were intraperitoneally injected with paclitaxel 

(Actavis, Romania) at a dose of 2 mg/kg 4 times every other day (summary dose – 8 mg/kg). It was followed 
with intraperitoneal administration of Armadine at a dose of 10 mg / kg to 48 animals (at controls 32 rats re-
ceived intraperitoneal water for injection). Observation periods were the 1st, 7th, 14th, 21st, 28th days. 

Results and discussion. In the dynamics of observation during the first week of experiment neurons of spinal 
nodes began to develop restorative processes on the background of the damage as a result of the neuropathy: 
swelling of the cytoplasm, chromatolysis of the basophilic substance, vacuolation of mitochondria, shortening of 
their combs. Hypertrophy of individual sections of the myelin sheath, with stratification and separation of myelin 
plates were clearly visible in the myelin nerve fibers of the posterior spinal cord deformation. We identified 
vacuolated mitochondria, disorganized microtubules and microfilaments, autophagosomes, and edema in the 
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axoplasm of the axial cylinders. On the 14th-21st days, the neurons in the hyaloplasm were almost transparent 
and the ribosomes and polyribosomes were identified. Organelles exhibited mitochondria of different sizes in 
different morpho-functional states; most of them were characterized by a complete outer mitochondrial mem-
brane and short combs of the inner membrane. In the peripheral areas of the neuroplasma were the sites of 
small-focal chromatolysis. Separate myelin nerve fibers of the posterior spinal cord were deformed, without 
gross violations of the lamellar structure, the myelin sheath was preserved, and single mitochondria in the axial 
cylinder, microfilaments and microtubules were disordered.  

The characteristic feature in neurons on the 28th day was the presence of branched mitochondria of normal 
structure and among them small sizes, calves of basophilic substance of different sizes. In other neurons, there 
was a moderate compaction of the hyaloplasm with numerous ribosomes and polyribosomes, a hypertrophied 
Golgi complex, and no vacuoles. Myelin nerve fibers of the posterior roots became rounded, in the myelin 
sheath myelin plates formed compact layers. In axoplasm of axial cylinders, mitochondria had short combs. The 
microfilaments and microtubules were oriented longitudinally, evenly and orderly. 

Conclusion. Thus, we found out that Armadine had a positive, correcting effect on the morpho-functional 
state of neurons of the rat cerebrospinal cord after modeling paclitaxel-induced neuropathy, which was mani-
fested by high regenerative capacity of mitochondria and led to the normalization of the structure of neurons and 
nerves. 

Keywords: Paclitaxel, cerebrospinal cord, neurons, Armadine. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОТОПОГРАФІЇ ГЛОТКИ  
У ПЕРЕДПЛОДІВ 7–9 ТИЖНІВ 

Вищий державний навчальний заклад України  
“Буковинський державний медичний університет”, Чернівці, Україна 

olegb007@i.ua 

На підставі проведених морфологічних методів 
дослідження вивчено та послідовно проаналізова-
но топографоанатомічні особливості глотки у пе-
редплодів людини. Становлення ембріотопографії 
глотки тісно пов’язано з морфогенезом суміжних 
органів: носової і ротової порожнин, піднебінням, 
гортанню та стравоходом. У кінці 7 тижня внутріш-
ньоутробного розвитку (передплоди 18,2–20,0 мм 
ТКД) чітко визначається закладка надгортанного 
хряща, вхід до гортані виражений і знаходиться 
між надгортанником з одного боку та черпакувати-
ми потовщеннями з іншого боку. З середини 8 тиж-
ня пренатального періоду розвитку стають чітко 
виразними дві частини глотки: краніальна, широ-
ка – ротова та каудальна, розташована дор-
cальніше гортані – гортанна. Просвіт гортанної 
частини глотки в 3 рази менший за просвіт ротової 
частини глотки. Впродовж 9 тижня ембріонального 
розвитку внаслідок поступового зростання в гори-
зонтальному напрямку піднебінних відростків верх-
ніх щелеп значно збільшується передньозадній 
розмір носової порожнини (3,8±0,28 мм) та утворю-
ється вторинне піднебіння. При цьому верхня час-
тина первинної ротової порожнини за допомогою 
піднебінних відростків верхніх щелеп відокремлю-
ється і стає частиною носової порожнини, яка поза-
ду закінчується вторинними хоанами, неправиль-
ної трикутної форми, висотою 438,0±0,6 мкм та 
шириною 672,0±1,4 мкм. До кінця 9 тижня внутріш-
ньоутробного розвитку хоани набувають кулястої 
форми 780,0±0,2 мкм у поперечнику та висотою 
658,0±0,4 мкм, що свідчить про остаточне відокре-
млення вторинної носової порожнини від вторинної 
ротової порожнини. 

Встановлено, що в динаміці загального форму-
вання глотки спостерігається краніокаудальний 
градієнт розвитку, де каудальна межа впродовж 
всього передплодового періоду поступово зміщу-
ється по вертикальній осі. Характерною особливіс-
тю даного періоду морфогенезу глотки є зміна 
структури епітеліальної вистилки. В деяких місцях 
дорсальної стінки гортанної частини глотки спосте-

рігається заміщення циліндричного тришарового 
епітелію на чотиришаровий циліндричний епітелій. 

Ключові слова: глотка, морфогенез, перед-
плід, людина. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом планової 
комплексної наукової роботи кафедри анатомії лю-
дини ім. М. Г. Туркевича і кафедри анатомії, топогра-
фічної анатомії та оперативної хірургії Вищого дер-
жавного навчального закладу України «Буко-
винський державний медичний університет» «Особ-
ливості морфогенезу та топографії систем і органів у 
пре– та постнатальному періодах онтогенезу люди-
ни», № державної реєстрації 0115U002769. 

Вступ. Ротовою порожниною і глоткою є анато-
мічні простори, визначені структурами м`яких і тве-
рдих тканин. Ці структури виступають як аерогесто-
зний тракт, і форма цих просторів змінюється під 
час мови, ковтання і дихання [1]. Координація рес-
піраторної і аліментарної функцій необхідна для 
транспортування їжі з ротової порожнини у шлунок 
без ризику аспірації [2]. У структурі поширеності 
захворювань у дітей та підлітків один з найвищих 
відсотків належить патології органів дихання [3]. 
Детального вивчення неонатологами заслуговують 
природжені вади глотки, які становлять всього 1 % 
від усіх природжених вад [4]. Ділянка глотки – це 
ділянка, в якій репатитується розвиток зябер під 
час онтогенезу всіх хордових. У процесі еволюції у 
ділянці глотки відбуваються помітні зміни [5]. Глот-
ка – унікальний орган, який піддається максималь-
ному антигенному навантаженню та виконує імуно-
рецепторну функцію, яка контактує з антигенами 
лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою обо-
лонкою, та заселенні антигенпремійованими лімфо-
цитами інших органів. Лімфоїдна тканина, асоційо-
вана зі слизовими оболонками трубчастих органів, 
та її реактивність вивчені досить всебічно [6]. Дос-
татньо повно висвітлені дані стосовно морфогенезу 
верхніх дихальних шляхів, водночас фрагментар-
ними залишаються відомості щодо формування 
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лімфоїдної тканини глотки, асоційованої зі слизо-
вими оболонками, в ранньому постнатальному 
періоді онтогенезу [7, 8]. Перинатальний період 
розвитку знаходиться під сукупним впливом прос-
торово–часових факторів, пов`язаних з динамікою і 
тісною синтопічною кореляцією органів, судинно–
нервових утворень і фасціально–клітковинних 
структур, зміною розміщення їх анатомічних частин 
у площинах. Існують дискусійні повідомлення щодо 
впливу росту плода на темпи розвитку компонентів 
основного судинно–нервового пучка шиї або впли-
ву суміжних органів та структур на становлення їх 
топографії [9, 10].  

Мета дослідження – дослідити особливості 
ембріотопографії глотки та суміжних з нею струк-
тур у передплодів 7–9 тижнів внутрішньоутробного 
розвитку людини. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження 
проведено на 11 передплодах людини 7–9 тижнів 
(17,8–40,0 мм тім’яно–куприкової довжини (ТКД)) з 
дотриманням основних біоетичних положень Кон-
венції Ради Європи про права людини та біомеди-
цину (04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини (1964–2008 рр.), а також наказу МОЗ Ук-
раїни №690 від 23.09.2009 р. Для дослідження ви-
користані методи виготовлення серій гістологічних і 
топографоанатомічних зрізів, графічного і пластич-
ного реконструювання, мікроскопії і морфометрії. 

Результати дослідження. На 7–му тижні внут-
рішньоутробного розвитку людини (передплоди 
17,8–18,0 мм ТКД) поздовжній розмір закладки гло-
тки становить 1,4±0,1 мм. Вентральна стінка закла-
дки глотки чітко не визначається, оскільки вона 
щільно зростається із стінками суміжних органів. 
Дорсальна стінка глотки на всьому протязі майже 
однакової товщини – 118,0±4,0 мкм. Епітелій, який 
вистилає глотку, як і в зародковому періоді розвит-
ку, тришаровий, циліндричний, ядра клітин у всіх 
шарах переважно займають апікальне положення. 
Впродовж всього періоду закладки глотки товщина 
слизової оболонки дорівнює 24,0±2,0 мкм. М`язова 
оболонка стінки глотки на цій стадії ембріогенезу 
ще не диференціюється і представлена щільним 
шаром клітин мезенхіми, частина яких має видов-
жену форму і розташовується косо щодо епітелі-
альної вистилки глотки. Лійкоподібне заглиблення, 
яке з’являється на дорсальній стінці у каудальній 
частині глотки, з кінця зародкового періоду розвит-
ку, стає більш вираженим, відстань між його края-
ми на сагітальному зрізі становить 30,4±1,3 мкм. 
Лійкоподібне заглиблення відповідає нижній межі 
глотки, що відповідає місцю формування звуження 
глотки при переході у стравохід. Наприкінці 7 тиж-

ня внутрішньоутробного розвитку (передплоди  
18,2–20,0 мм ТКД) чітко виявляється закладка над-
гортанного хряща і вхід до гортані, останній вира-
жений і знаходиться між надгортанником з одного 
боку, та черпакуватими потовщеннями, з іншого. 
Просвіт закладки глотки на сагітальних зрізах має 
вигляд лійки з двома стінками: задньою, яка про-
стежується на всьому своєму протязі органу, та 
передньою – нерівною, із підвищеннями та заглиб-
леннями (рис. 1).  

У передплодів 21,0–23,0 мм ТКД поздовжній 
розмір закладки глотки становить 1,98±0,10 мм. 
Внаслідок росту гортані змінюється будова гортан-
ної частини глотки і визначається її каудальна ме-
жа, яка відповідає рівню нижнього краю зачатка 
перснеподібного хряща гортані. Саме на місці пе-
реходу бічних стінок гортанної частини глотки у 
передню її стінку з’являються дві заглибини, гру-
шоподібної форми. З середини 8–го тижня прена-
тального періоду розвитку стають чітко виразними 
дві частини глотки: краніальна, широка – ротова та 
каудальна, розташована дорсальніше гортані – 
гортанна (рис. 2).  

Просвіт гортанної частини глотки в тричі мен-
ший за просвіт її ротової частини. Товщина стінки 
глотки у краніальній частині дорівнює 96,0±6,0 мкм, 
а у каудальній частині органу – 126,0±6,4 мкм. Осо-
бливістю даної стадії ембріогенезу є зміна структу-
ри епітеліальної вистилки просвіту глотки у деяких 
її відділах. Так, на краніодорсальній стінці закладки 
з’являється одно– та двошаровий циліндричний 
епітелій товщиною 19,2±2,2 мкм. Ядра його клітин 
переважно округлої форми, діаметром 2,2±0,1 мкм. 
У зовнішньому шарі епітелію ядра займають  

Рис. 1. Горизонтальний зріз передплода 19,6 мм ТКД.  
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофото. 

Об.8, ок.7: 

1 – порожнина гортанної частини глотки; 2 – епітеліаль-
на вистилка гортанної частини глотки; 3 – підслизовий 
прошарок основа гортанної частини глотки; 4 – заклад-
ка м’язової оболонки глотки; 5 – закладка гортані; 6 – 

закладка хрящової основи гортані 
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переважно базальне положення, а у внутрішньому 
шарі епітелію – апікальне. Решта площі слизової 
оболонки закладки глотки вкрита тришаровим цилі-
ндричним епітелієм. У передплодів 23,8–25,0 мм 
ТКД з клітин мезенхіми, яка оточує стінку закладки 
глотки, поступово починає диференціюватися м’я-
зова оболонка органа. Частина цих клітин набуває 
видовженої форми і розташовується концентрично 
навколо просвіту закладки глотки. Товщина цієї 
оболонки може досягати 8,0±0,6 мкм. Між слизо-
вою та м`язовою оболонками передплоди 28,0 – 
30,0 мм ТКД. Наприкінці 8–го тижня внутрішньоут-
робного розвитку, протяжність закладки глотки ста-
новить 2,4±0,2 мм. Товщина стінки глотки суттєво 
не змінюється і у її краніальній частині дорівнює 
132,0±10,0 мкм, а у ділянці переходу глотки у стра-
вохід сягає до 168,0±8,0 мкм (рис. 3).  

Епітелій, що вистилає просвіти закладки глот-
ки, тришаровий циліндричний, товщина якого дещо 
зменшується в порівнянні з попередньою стадією 
розвитку, і становить 2,0±0,2 мкм. Ядра його клітин 
переважно округлої форми, висотою 4,8±0,2 мкм, 
займають серединне положення. Зовнішній шар 
утворений циліндричним епітелієм, що примикає 
до основної перетинки базальної мембрани товщи-
ною 1,8±0,4 мкм. У деяких ділянках гортанної час-
тини глотки виявляється двошаровий циліндрич-
ний епітелій. Висота його клітин, як і клітин триша-
рового епітелію у передплодів цієї вікової групи 
становить 10,6±0,6 мкм. Ядра його клітин, величи-
ною 3,6±0,4 мкм, локалізуються на різних рівнях: у 
зовнішньому шарі вони займають базальне поло-

ження, а у внутрішньому шарі – переважно апікаль-
не. На цій стадії розвитку більш чітко візуалізується 
основна перетинка товщиною 2,8±0,4 мкм. Навко-
ло закладки слизової оболонки глотки відмічається 
більш чітка просторова орієнтація клітин мезенхі-
ми, які розташовуються більш щільно, ніж у перед-
плодів 23,8–25,0 мкм ТКД. Товщина його сягає 
5,8±0,4 мкм. У ділянці дорсальної стінки закладки 
глотки відбувається злиття окремих видовжених 
міобластів, які набувають певної орієнтації і розта-
шовуються паралельно слизовій оболонці органа. 
Внаслідок чого утворюються видовженої форми 
волокна, що містять від двох до п’яти ядер. Між 
скупченнями цих волокон розташовуються синциті-
альні клітини мезенхіми. 

На 9 тижні внутрішньоутробного розвитку 
(передплоди 36,0–38,0 мм ТКД) поздовжній розмір 
закладки глотки дорівнює 3,0±0,2 мм. Товщина 
стінки закладки глотки значно збільшується і стано-
вить у краніальній частині органу 184,0±1,8 мкм, а 
у ділянці переходу глотки у стравохід – 218,0± 
1,6 мкм. На цій стадії ембріогенезу спостерігається 
подальша структурна перебудова глотки. В деяких 
місцях дорсальної стінки гортанної частини глотки, 
відбувається заміна циліндричного тришарового 
епітелію на чотиришаровий циліндричний епітелій, 
який на відміну від попередника дещо товщий і 
дорівнює 30,0±0,2 мкм. Ядра займають теж саме 
положення, що і в тришаровому епітелії, але ма-
ють дещо менші розміри (4,0±0,6 мкм). Як і у  
передплодів попередньої вікової групи на даному 
етапі розвитку у каудальній частині глотки в деяких 
місцях задньої та бічних стінках виявляється дво-
шаровий циліндричний епітелій. Продовжується 
формування м’язової оболонки стінки глотки,  
зачатки м’язів представлені великими пластами 
м’язових трубочок, що мають декілька ядер та не 

Рис. 2. Сагітальний зріз передплода 23,8 мм ТКД.  
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофото. 

Об.3, ок.7: 

1 – ротова частина глотки; 2 – закладка надгортанника; 
3 – гортанна частина глотки; 4 – закладка трахеї;  

5 – закладка основи черепа; 6 – закладка стравоходу;  
7 – закладка гортані 

 

Рис. 3. Горизонтальний зріз передплода 28,0 мм ТКД. 
Забарвлення ван Гізоном. Мікрофото. Об.3, ок.7: 

1 – гортанна частина глотки; 2 – закладка слизової  
оболонки глотки; 3 – закладка м’язової оболонки глотки; 

4 – порожнина гортані; 5 – закладка перснеподібного 
хряща; 6 – закладка щитоподібного хряща; 7 – закладка 

щитоподібної залози 
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великою кількістю міофібрил, розташованих по 
периферії. Межі між м`язами–стискачами глотки не 
визначаються. Піднебінноглоткові та шилоглоткові 
м’язи мають вигляд тоненьких тяжів, що склада-
ються із щільно розташованих одна до одної м’язо-
вих трубочок. Зачатки м’язів глотки оточені зарод-
ковою сполучною тканиною. Протягом 9–го тижня 
ембріонального розвитку внаслідок поступового 
зростання в горизонтальному напрямку піднебін-
них відростків верхніх щелеп значно збільшується 
до 3,8±0,28 мм передньозадній розмір носової по-
рожнини та утворюється вторинне піднебіння. При 
цьому верхня частина первинної ротової порожни-
ни за допомогою піднебінних відростків відокрем-
люється і стає частиною носової порожнини, яка 
позаду закінчується вторинними хоанами, неправи-
льної трикутної форми, висотою 438,0±4,0 мкм та 
шириною 674,0±2,0 мкм, а до кінця 9 тижня внутрі-
шньоутробного розвитку хоани набувають кулястої 
форми 778,0±0,6 мкм у поперечнику та висотою 
658,0±0,4 мкм, що свідчить про остаточне відокре-
млення вторинної носової порожнини від вторинної 
ротової порожнини. У каудальній частині глотка 
сплющена у вентродорсальному напрямку, а в се-
рединній сагітальній площині межує ззаду з хреб-
товим стовпом. Наприкінці 9 тижня пренатального 
періоду онтогенезу (передплоди 38,0–40,0 мм ТКД) 
довжина глотки становить 3,22±0,1 мм, у ній розрі-
зняються дві частини: краніальна – розширена та 
каудальна – звужена в декілька разів. Найбільш 
виражене звуження закладки глотки відповідає 
рівню каудального краю перснеподібного хряща – 
місце переходу глотки у стравохід – глоткове зву-
ження стравоходу. Товщина стінки закладки глотки 
на всьому протязі неоднакова: у краніальній части-
ні вона дорівнює 206,0±2,0 мкм, а каудальній час-
тині сягає 248,0±6,0 мкм, причому передня стінка 
закладки глотки в деяких місцях товстіша ніж задня 
на 12,0±0,1 мкм. У передплодів 40,0 – 41,0 мм ТКД 
чітко визначається скелетотопія всіх трьох частин 
глотки: носова та ротова частини розташовуються 
на рівні верхнього краю першого шийного сегмен-
ту, а гортанна її частина – на рівні другого та тре-
тього шийних сегментів. Вентральніше цієї частини 
глотки розміщується закладка гортані з добре ви-
раженою закладкою її хрящів. 

Обговорення отриманих результатів. Отри-
мані нами дані свідчать про те, що становлення 
ембріотопографії глотки протягом 7–9 тижнів внут-
рішньоутробного розвитку знаходиться у тісному 
синтопічному взаємозв’язку із суміжними органами: 
ротовою порожниною, носовою порожниною, під-
небінням, гортанню, легенями, стравоходом, хреб-
том. На початку передплодового періоду розвитку 
чітко помітна закладка надгортанного хряща [1, 7]. 

Встановлена особливість, що притаманна даній 
стадії внутрішньоутробного розвитку – заміщення 
тришарового, циліндричного епітелію, що вистилає 
глотку, на чотиришаровий, циліндричний, клітинні 
ядра клітин якого у всіх шарах переважно займають 
апікальне положення, а також поступово починає 
диференціюватися м’язова оболонка органа [2].  

Висновки 
1. Процес становлення будови і топографії глотки 

відбувається у краніокаудальному напрямку. 
2. Синтопічні взаємовпливи інтенсивно проявля-

ються упродовж 7–9 тижнів внутрішньоутробного 
розвитку, про що свідчить варіабельність зовніш-
ньої будови, розмірів і топографії, скелетотопія.  

3. Зміна скелетотопії глотки у передплодів 7–9 тиж-
нів зумовлені постійним тісним топографоанато-
мічним взаємозв’язком з ротовою і носовою по-
рожниною, піднебінням, гортанню, легенями, 
стравоходом і хребтом. 

4. Наприкінці 7–го тижня внутрішньоутробного роз-
витку чітко помітна закладка надгортанного хря-
ща, вхід до гортані виражений і знаходиться між 
надгортанником з одного боку, та черпакуватими 
потовщеннями з іншого. 

5. З кінця 9–го тижня внутрішньоутробного розвит-
ку розпочинається диференціація носової части-
ни глотки. 

6. Особливістю морфогенезу глотки на 7–9 тижнях 
внутрішньоутробного розвитку є зміна структурої 
організації епітеліальної вистилки. В деяких міс-
цях дорсальної стінки гортанної частини глотки 
відбувається заміна циліндричного тришарового 
епітелію на чотиришаровий циліндричний епіте-
лій.  
Перспективи подальших досліджень. Раціо-

нальним є дослідження топографо–анатомічних 
особливостей глотки в різні вікові періоди онтогене-
зу людини для встановлення індивідуальної та віко-
вої анатомічної мінливості глотки в нормі та морфо-
логічних передумов виникнення вад розвитку.  
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УДК 611.321.013–053.15 
ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОТОПОГРАФИИ ГЛОТКИ У ПРЕДПЛОДОВ 7–9 НЕДЕЛЬ 
Руснак В. Ф., Лопушняк Л. Я., Процак Т. В.,  
Гордиенко В. В., Герасим Л. Н. 
Резюме. На основании проведенных морфологических методов исследования изучены и последова-

тельно проанализированы топографо–анатомические особенности глотки предплодов человека. Станов-
ление эмбриотопографии глотки тесно связано с морфогенезом смежных органов: носовой и ротовой 
полостями, небом, гортанью и пищеводом.  

В конце 7 недели внутриутробного развития (предплоды 18,2–20,0 мм ТКД) четко определяется за-
кладка надгортанного хряща, вход в гортань выражена и находится между надгортанником с одной сто-
роны и черпаловидными утолщениями, с другой стороны. С средины 8 недели пренатального периода 
развития становятся четко выразительными две части глотки: краниальная, широкая – ротовая и кау-
дальная, расположена дорсальнее гортани – гортанная. Просвет гортанной части глотки в 3 раза меньше 
просвета ротовой части глотки.  

В течение 9 недели эмбрионального развития в результате постепенного роста в горизонтальном 
направлении небных отростков верхних челюстей значительно увеличивается переднезадний размер 
носовой полости (3,8 ± 0,28 мм) и образуется вторичное небо. При этом верхняя часть первичной рото-
вой полости с помощью небных отростков верхних челюстей отделяется и становится частью носовой 
полости, которая позади заканчивается вторичными хоанами, неправильной треугольной формы, высо-
той 438,0 ± 0,6 мкм и шириной 672,0 ± 1,4 мкм. К концу 9 недели внутриутробного развития хоаны приоб-
ретают шаровидной формы 780,0 ± 0,2 мкм в поперечнике и высотой 658,0 ± 0,4 мкм, что свидетельству-
ет об окончательном отделении вторичной носовой полости от вторичной полости рта. 

Установлено, что в динамике общего формирования глотки наблюдается краниокаудальный гради-
ент развития, где каудальная граница на протяжении всего предплодового периода постепенно смеща-
ется по вертикальной оси. Характерной особенностью данного периода морфогенеза глотки является 
изменение структуры эпителиальной выстилки. В некоторых местах дорсальной стенки гортанной части 
глотки наблюдается замещение цилиндрического трехслойного эпителия на четырёхслойный цилиндри-
ческий эпителий. 

Ключевые слова: глотка, морфогенез, предплод, человек. 
 
UDC 611.321.013–053.15 
Features of Pharyngeal Embryotopography in 7–9 Weeks Prefetus 
Rusnak V., Lopushniak L., Protsak T., Gordienko V., Gerasym L. 
Abstract. The purpose of the study was to investigate the features of embryotography of the pharynx and 

adjacent structures in the prefetus 7–9 weeks of human prenatal development. 
Material and methods. The study was conducted on 11 human prefetuses of 7–9 weeks (prefetus 17.8–40.0 

mm PCL) in compliance with the basic bioethical provisions of the Council of Europe Convention on Human 
Rights and Biomedicine (04.04.1997), Declaration of the World Medical Association on the Ethical Principles of 
Conducting Scientific Medical Research with Human Participation (1964–2008), as well as the Order of the  
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Ministry of Health of Ukraine N 690 (September 23, 2009). In our study we used methods of making histological 
and topographic–anatomical sections, graphic and plastic reconstruction, microscopy and morphometry. 

Results and discussion. On the basis of the conducted morphological methods, the topographic–anatomical 
features of the pharynx in the human prefetus were studied and sequentially analyzed. The formation of the em-
bryo topography of the pharynx is closely related to the morphogenesis of the adjacent organs: nasal and oral 
cavities, palate, larynx and esophagus. The funnel–like recess, which appears on the dorsal wall in the caudal 
part of the pharynx, becomes more pronounced from the end of the germinal period of development, the dis-
tance between its edges in the sagittal section is 30.4±1.3 mcm. The funnel cavity corresponds to the lower bor-
der of the pharynx, which corresponds to the place of formation of narrowing of the pharynx at the transition into 
the esophagus. At the end of the 7th week of prenatal development (prefetus 18,2–20,0 mm PCL), the tab of the 
epiglottis is clearly defined, the entrance to the larynx is pronounced and is located between the epiglottis on 
one side and the thickening on the other. From the middle of the 8th week of the prenatal development period, 
two parts of the pharynx become clear: cranial, wide – oral and caudal, located more dorsally than the larynx – 
laryngeal– pharynx. The lumen of larynx and pharynx is 3 times smaller than the lumen of the oral part of the 
pharynx. During the 9th week of embryonic development, the anterior posterior size of the nasal cavity (3.8 ± 
0.28 mm) and the secondary palate are significantly increased due to the gradual growth in the horizontal direc-
tion of the palatal processes of the upper jaws. In this case, the upper part of the primary oral cavity is separated 
by the palatal processes of the upper jaws and becomes part of the nasal cavity, which behind ends with secon-
dary hoans, irregular triangular shape, height 438,0 ± 0,6 mcm and width 672,0 ± 1,4 mcm By the end of the 9th 
week of intrauterine development, the hoans have a spherical shape of 780.0 ± 0.2 mcm in diameter and a 
height of 658.0 ± 0.4 mcm, which indicates the final separation of the secondary nasal cavity from the secondary 
oral cavity. 

Conclusion. The study results showed that in the dynamics of general pharyngeal formation there was a 
craniocaudal gradient of development, where the caudal border gradually shifts along the vertical axis through-
out the prefetus period. A characteristic feature of this period of pharyngeal morphogenesis is the change in the 
structure of the epithelial lining. In some places, the dorsal wall of the laryngeal portion of the pharynx is re-
placed by a cylindrical three–layered epithelium by a four–layered cylindrical epithelium. 

Keywords: pharynx, morphogenesis, prefetus, human. 
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Використання імплантатів з різного матеріалу в 
медицині є на сьогодні досить актуальною пробле-
мою. На сьогодні залишається актуальним питання 
визначення впливу титанових кліпс на репаративну 
регенерації рани язика та щоки в динаміці після 
імплантації.  

Мета дослідження – встановити вплив титано-
вих кліпс на динаміку ранового процесу в тканинах 
щоки та язика після імплантації експерименталь-
ним тваринам.  

Експеримент проводився у 2015 році на кроли-
ках лінії шиншилла (n=8), тваринам було імпланто-
вано титанові кліпси у м’які тканини язика та щоки. 
Для вивчення динаміки зміни каналу пірсингу було 
проведено гістологічні дослідження на 7, 14, 28 та 
60 добу після імплантації. 

На 7 добу рановий канал язика та щоки запов-
нений великим об’ємом гнійно-некротичного ексу-
дату та детриту, стінка з ділянками некрозу та ви-
раженою запальною інфільтрацією, яка представ-
лена нейтрофільними гранулоцитами; епітеліаль-
ний регенерат за ходом ранового каналу не сфор-
мований, у більшій частині щоки – без епітелізації. 
На 14 добу ранові канали язика та щоки заповнені 
великим об’ємом гнійно-некротичного детриту, епі-
теліальний регенерат переривчастий, нерівномір-
ний за товщиною з ознаками гіпер- та паракерато-
зу. У стінці ранових каналів визначаються ділянки 
некрозу та виражена запальна інфільтрація, пред-
ставлена нейтрофільними гранулоцитами; у рано-
вому каналі щоки також формуються акантотичні 
розростання. На 28 добу епітелізації рановий ка-
нал язика епітелізовано з дорсальної та вентраль-
ної поверхні, епітелій переривчастий, нерівномір-
ний за товщиною з ознаками акантозу, гіпер- і па-
ракератозу. Субепітеліально визначається грану-
ляційна тканина, слабко фуксинофільні колагенові 
волокна, небагаточисельні клітини фібробластич-
ного ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні клітини, 
лаброцити та нейтрофільні гранулоцити; у раново-
го каналі щоки визначається його нерівномірна 
епітелізація з ділянками некрозу та нейтрофільни-

ми гранулоцитами, епітелій має ознаки гіпер-, па-
ракератозу та акантозу, грануляційна тканина – з 
вираженим набряком та запальною інфільтрацією. 
На 60 добу рановий канал язика вкрито витонче-
ним багатошаровим плескатим епітелієм з ознака-
ми гіперкератозу, паракератозу і акантозу, субепі-
теліально – грануляційна тканина з волокнистими 
структурами, поодинокими фібробластами та суди-
нами. В стінці ранового каналу зберігаються ділян-
ки запальної інфільтрації, у глибоких відділах язи-
ка – запалення за участю нейтрофільних грануло-
цитів. У рановому каналі щоки також визначається 
формування акантотичних та псевдоепітеліоматоз-
них розростань; формування об’ємної грануляцій-
ної тканини на пізніх термінах регенеративного 
процесу може призвести до формування у місці 
пірсингу келоїдних рубців.  

Ключові слова: інтраоральний пірсинг, кроли-
ки, титанові кліпси, інтраоральна імплантація, ке-
лоїдні рубці. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана згідно з ком-
плексним планом наукових досліджень Харківсько-
го національного медичного університету МОЗ 
України та є складовою частиною загальної теми 
науково-дослідної роботи «Діагностика та лікування 
захворювань органів та тканин щелепно-лицевої 
ділянки», № державної реєстрації 0113U002274. 

Вступ. Використання імплантатів з різного ма-
теріалу в медицині є на сьогодні досить актуаль-
ною проблемою. За даними В. О. Богуслаєва із 
співавт. [1], імплантати із титану мають низку пози-
тивних якостей: високу біологічну інертність, коро-
зійну стійкість і високі механічні властивості. При 
цьому біосумісність імплантатів з титанових спла-
вів досягають за рахунок застосування біосумісних 
покриттів. У стоматологічній практиці титан для 
виготовлення імплантатів використовують досить 
часто, в тому числі застосовують різні покриття для 
покращення його імплантаційних характеристик, в 
тому числі й антибактеріальних якостей [2-4]. За 
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даними А. М. Потапчука [5], дентальні імплантати 
не повинні викликати болю та місцевого запален-
ня. За даними I. Kapferer із співавт. [6], під час пір-
сингу язика у пацієнтів було знайдено підвищену 
кількість стафілококів на титанових імплантатах, 
що може свідчити про підвищений ризик усклад-
нень. Експериментальне дослідження 2004 року 
щодо клініко-патологічної характеристики пірсингу 
язика у собак з титановими імплантатами виявило 
розростання волокнистої сполучної тканини із по-
вторною епітелізацією та розвитком гранульомато-
зного запалення [7]. Однак це дослідження є пооди-
ноким, що робить актуальним питання визначення 
впливу титанових кліпс на репаративну регенерації 
рани язика та щоки в динаміці після імплантації. 

Мета дослідження – встановити вплив титано-
вих кліпс на динаміку ранового процесу в тканинах 
щоки та язика після імплантації експерименталь-
ним тваринам. 

Матеріал і методи досліджень. Експеримент 
проводився у 2015 році на кроликах лінії шиншилла 
(n=8). Всі дослідження були проведені відповідно до 
вимог Європейської конвенції по захисту хребетних 
тварин (Страсбург, 18.03.1986 р.), директиви Ради 
Європейського економічного товариства по захисту 
хребетних тварин (Страсбург, 24.11.1986) та за-
тверджені протоколом № 6 засідання комісії з пи-
тань етики та біоетики Харківського національного 
медичного університету від 5 червня 2013 р.  

Тваринам було імплантовано титанові кліпси у 
м’які тканини язика та щоки. Для вивчення динамі-
ки зміни каналу пірсингу було проведено гістологіч-
ні дослідження на 7, 14, 28 та 60 добу після імплан-
тації. Морфологічні дослідження м’яких тканин язи-
ка та щоки проводились на базі Центральної нау-
ково-дослідної лабораторії та кафедри патологіч-
ної анатомії Харківського національного медичного 
університету. В основу цього дослідження покладе-
но морфологічне дослідження перебігу запального 
процесу при використанні титанових пірсингових 
кліпс. У виведених з експерименту тварин відбира-
ли фрагменти язика та щоки з ділянок встановлен-
ня кліпс. Одержаний матеріал фіксували у 10%-му 
водному розчині нейтрального формаліну. Після 
закінчення спиртової проводки матеріал піддавали 
парафіновій проводці, після чого виготовляли зрізи 
товщиною 4-5×10-6м. Фарбування гематоксиліном 
та еозином використовували для оцінки загального 
стану досліджуваних тканин, фарбування за Ван 
Гізоном – для виявлення та диференціації сполуч-
нотканинних структур [8]. Вивчення та описання 
мікропрепаратів та мікроскопічне фотографування 
проводили на мікроскопі "Olympus" BX-41 (Японія). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На 7 добу рановий канал язика на поперечному 

зрізі широкий, заповнений великим об’ємом гнійно-
некротичного ексудату. У стінці ранового каналу 
визначаються ділянки некрозу та виражена запаль-
на інфільтрація, яка представлена нейтрофільни-
ми гранулоцитами (рис. 1-а). Епітеліальний реге-
нерат за ходом ранового каналу не сформований. 
По краях ранового каналу визначається грануля-
ційна тканина з багаточисельними судинами, ди-
фузно інфільтрована нейтрофільними гранулоци-
тами. Волокнисті структури грануляційної тканини 
слабко фуксинофільні, розташовані хаотично, пе-
реважно периваскулярно. У ділянках, де рановий 
канал проходить через поперечно-смугасті м’язи 
язика, визначається дифузна нейтрофільна інфіль-
трація. На 7 добу у просвіті поперечного зрізу ра-
нового каналу щоки визначається гнійно-
некротичний детрит, у більшій частині – без епіте-
лізації. Рідко у краях каналу присутні острівці бага-
тошарового плескатого епітелію. Присутня в стінці 
ранового каналу грануляційна тканина характери-
зується вираженим набряком та вираженою запа-
льною інфільтрацією нейтрофільними гранулоци-
тами (рис. 1-б). 

На 14 добу рановий канал язика на поперечно-
му зрізі заповнений великим об’ємом гнійно-
некротичного детриту. Пласт епітеліального реге-
нерату переривчастий, нерівномірний за товщиною: 
від тонкого до різко потовщеного з акантотичними 
розростаннями, ознаками гіпер- та паракератозу. У 
стінці ранового каналу визначаються ділянки некро-
зу та виражена запальна інфільтрація, представле-
на нейтрофільними гранулоцитами. По краях рано-
вого каналу визначається грануляційна тканина з 
багаточисельними судинами та елементами лімфо-
плазмоцитарного, макрофагального та фіброблас-
тичного ряду. Базальні мембрани судин грануляцій-
ної тканини тонкі. Волокнисті структури грануляцій-
ної тканини слабко фуксинофільні та розташовані 
хаотично, переважно – периваскулярно (рис. 2-а). 

Рис. 1. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 7 добу після імплантації титанової кліпси:  

а – гнійно-некротичний детрит на поперечному зрізі ра-
нового каналу язика. Зб.×100. Фарбування за Ван Гізо-
ном; б – гнійно-некротичний детрит в рановому каналі 
щоки та стінка каналу, інфільтрована нейтрофілами. 

Зб.×100. Фарбування гематоксиліном та еозином 

 

б 
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На 14 добу у просвіті поперечного зрізу ранового 
каналу щоки визначається гнійно некротичний ек-
судат, канал епітелізовано по всьому колу, однак 
часто новоутворений епітелій вторинно некротизо-
ваний, а зони некрозу дифузно інфільтровані нейт-
рофільними гранулоцитами. Багатошаровий плес-
катий зроговілий епітелій характеризується ознака-
ми гіпер- і паракератозу, а також формуванням 
акантотичних розростань. Прилегла до епітелію 
грануляційна тканина – з вираженим набряком та 
запальною інфільтрацією та участю нейтрофільних 
гранулоцитів (рис. 2-б).  

На 28 добу епітелізації рановий канал язика 
епітелізовано як з дорсальної, так і з вентральної 
поверхні. При цьому пласт епітеліального регене-
рату переривчастий, нерівномірний за товщиною – 
від тонкого до різко потовщеного з ознаками акан-
тозу, гіпер- і паракератозу. Субепітеліально визна-
чається грануляційна тканина, колагенові волокна 
якої характеризуються слабкою фуксинофілією, що 
свідчить про уповільнення процесів дозрівання 
колагену. Серед клітинних елементів грануляційної 
тканини присутні небагаточисельні клітини фіброб-
ластичного ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні 
клітини, лаброцити та нейтрофільні гранулоцити 
(рис. 3-а). 

На 28 добу на поперечному зрізі ранового ка-
налу щоки визначається його епітелізація, при цьо-
му пласт епітеліального регенерату нерівномірний 
за товщиною, з ділянками некрозу, дифузно інфіль-
трованого нейтрофільними гранулоцитами. У ново-
утвореному епітелії є ознаки гіпер-і паракератозу, а 
також акантозу. Прилегла до епітелію грануляційна 
тканина займає значний об’єм у стінці ранового 
каналу, характеризується вираженим набряком та 
запальною інфільтрацією за участю нейтрофільних 
гранулоцитів (рис. 3-б). 

На 60 добу повздовжній зріз ранового каналу 
язика епітелізовано, багатошаровий плескатий 
епітелій з ознаками гіперкератозу, паракератозу і 

акантозу (рис. 4-а). Місцями епітеліальне висти-
лання витончена або відсутня. Субепітеліально 
підлягає дозріваюча грануляційна тканина, яка 
представлена фуксинофільними волокнистими 
структурами, які мають пучкову будову, не багато-
чисельними фібробластами та невеликою кількіс-
тю судин. В стінці ранового каналу зберігаються 
ділянки запальної інфільтрації, представленої лім-
фатичними та макрофагальними елементами з 
нейтрофільними гранулоцитами. У глибоких відді-
лах язика зберігається запалення за участю нейт-
рофільних гранулоцитів. 

На 60 добу при поперечному зрізі ранового 
каналу щоки визначається його епітелізація, при 
цьому багатошаровий плескатий зроговілий епіте-
лій регенерату – нерівномірної товщини, характе-
ризується ознаками гіпер- і паракератозу, а також 
формуванням акантотичних та псевдоепітеліома-
тозних розростань (рис. 4-б). Зовні до стінки рано-
вого каналу підлягає дозріваюча грануляційна тка-
нина з фуксинофільними волокнистими структура-
ми, яка складаються у пучки, не багаточисельними 
фібробластами та невеликою кількістю судин. 

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

а – просвіт ранового каналу язика, заповнений гнійним 
ексудатом, епітеліальний пласт з ознаками гіпер- і пара-
кератозу. Зб.×40. б – фрагмент поперечного зрізу рано-
вого каналу щоки: некроз епітелію та його інфільтрація 
нейтрофільними гранулоцитами. Зб.×100. Фарбування 

гематоксиліном та еозином 

а 

 

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

а – фрагмент стінки ранового каналу язика: колагенові 
волокна грануляційної тканини слабко фуксинофільні 

(стрілка). Зб.×100. Фарбування пікрофуксин за Ван Гізо-
ном. б – фрагмент поперечного зрізу ранового каналу 
щоки: набряк та виражена нейтрофільна інфільтрація 
прилеглої до епітелію грануляційної тканини. Зб.×100. 

Фарбування гематоксиліном та еозином 

б а 

б а 

Рис. 4. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 60 добу після імплантації титанової кліпси:  

а – фрагмент зрізу ранового каналу язика: епітелій з 
ознаками гіперкератозу, паракератозу і акантозу.  

б – фрагмент зрізу каналу щоки: епітелій з ознаками 
гіпер- і паракератозу, акантозу та псевдоепітеліальними 
розростаннями (стрілки). Зб.×100. Фарбування гематок-

силіном та еозином 
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Таким чином, в результаті досліджень було 
встановлено, що терміни резорбції та відторгнення 
некротичних тканин у рановому каналі було досить 
уповільненими. Очевидно, виражені запальні та 
дисциркуляторні зміни порушують процеси колаге-
нізації, уповільнюють перетворення грануляційної 
тканини у сполучну [9]. Наслідком цього є уповіль-
нення епітелізації ранового каналу, формування 
ранових процесів, що тривало не загоюються. Та-
кож у частині спостережень відзначається форму-
вання об’ємної грануляційної тканини, яка схильна 
до вторинного запалення та некрозу, на пізніх тер-
мінах регенеративного процесу – формуванню спо-
лучнотканинного регенерату, який, очевидно, може 
призвести до формування у місці пірсингу келоїд-
них рубців. Келоїдні рубці в свою чергу є результа-
том дизгенерації сполучної тканини дерми. Для 
розвитку патологічного рубцювання мають значен-
ня реґіонарні особливості кровообігу в шкірі та його 
місцеві порушення при травмі [10], що, очевидно, 
має місце у результаті інтраорального пірсингу. 

Висновки 
1. На 7 добу рановий канал язика та щоки заповне-

ний великим об’ємом гнійно-некротичного ексу-
дату та детриту, стінка з ділянками некрозу та 
вираженою запальною інфільтрацією, яка пред-
ставлена нейтрофільними гранулоцитами; епіте-
ліальний регенерат за ходом ранового каналу не 
сформований, у більшій частині щоки – без епі-
телізації. 

2. На 14 добу ранові канали язика та щоки запов-
нені великим об’ємом гнійно-некротичного дет-
риту, епітеліальний регенерат переривчастий, 
нерівномірний за товщиною з ознаками гіпер- та 
паракератозу. У стінці ранових каналів визнача-
ються ділянки некрозу та виражена запальна 

інфільтрація, представлена нейтрофільними 
гранулоцитами; у рановому каналі щоки також 
формуються акантотичні розростання. 

3. На 28 добу епітелізації рановий канал язика епі-
телізовано з дорсальної та вентральної поверх-
ні, епітелій переривчастий, нерівномірний за 
товщиною з ознаками акантозу, гіпер- і параке-
ратозу. Субепітеліально визначається грануля-
ційна тканина, слабко фуксинофільні колагенові 
волокна, небагаточисельні клітини фіброблас-
тичного ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні 
клітини, лаброцити та нейтрофільні гранулоцити; 
у рановому каналі щоки визначається його нерів-
номірна епітелізація з ділянками некрозу та ней-
трофільними гранулоцитами, епітелій має озна-
ки гіпер-, паракератозу та акантозу, грануляційна 
тканина – з вираженим набряком та запальною 
інфільтрацією. 

4. На 60 добу рановий канал язика вкрито витонче-
ним багатошаровим плескатим епітелієм з озна-
ками гіперкератозу, паракератозу і акантозу, 
субепітеліально – грануляційна тканина з фукси-
нофільними волокнистими структурами, пооди-
нокими фібробластами та судинами. В стінці 
ранового каналу зберігаються ділянки запальної 
інфільтрації, у глибоких відділах язика – запа-
лення за участю нейтрофільних гранулоцитів. У 
рановому каналі щоки також визначається фор-
мування акантотичних та псевдоепітеліоматоз-
них розростань; формування об’ємної грануля-
ційної тканини на пізніх термінах регенеративно-
го процесу може призвести до формування у 
місці пірсингу келоїдних рубців.  
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується дослідити динаміку ранового процесу після 
інтраоральної імплантації кліпс, виготовлених з 
інших матеріалів в експерименті на тваринах. 
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УДК 616.318-089.844: 57.084.1 
ВЛИЯНИЕ ТИТАНОВЫХ КЛИПС ДЛЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО ПИРСИНГА  
НА ДИНАМИКУ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Рябоконь Е. Н., Шатов П. А., Горголь Н. И., 
Камина Т. В., Стоян Е. Ю. 
Резюме. Использование имплантатов из различного материала в медицине является весьма акту-

альной проблемой. На сегодня остается актуальным вопрос определения влияния титановых клипс на 
репаративную регенерацию раны языка и щеки в динамике после имплантации.  

Цель исследования – установить влияние титановых клипс на динамику раневого процесса в тканях 
щеки и языка после имплантации экспериментальным животным.  

Эксперимент проводился в 2015 году на кроликах линии шиншилла (n=8), животным были импланти-
рованы титановые клипсы в мягкие ткани языка и щеки. Для изучения динамики изменений канала пир-
синга было проведено гистологические исследования на 7, 14, 28 и 60 сутки после имплантации.  

На 7 сутки раневой канал языка и щеки заполнен большим объемом гнойно-некротического экссуда-
та и детрита, стенка с участками некроза и выраженной воспалительной инфильтрацией, которая пред-
ставлена нейтрофилами; эпителиальный регенерат по ходу раневого канала не сформирован, в боль-
шей части щеки – без эпителизации. На 14 сутки раневые каналы языка и щеки заполнены большим объ-
емом гнойно-некротического детрита, эпителиальный регенерат прерывистый, неравномерный по тол-
щине с признаками гипер- и паракератоза. В стенке раневых каналов определяются участки некроза и 
выраженная воспалительная инфильтрация, представленная нейтрофилами; в раневом канале щеки 
также формируются акантотичные разрастания. На 28 сутки эпителизации раневой канал языка эпители-
зирован с дорсальной и вентральной поверхности, эпителий прерывистый, неравномерный по толщине с 
признаками акантоза, гипер- и паракератоза. Субэпителиально определяется грануляционная ткань, сла-
бо фуксинофильные коллагеновые волокна, немногочисленные клетки фибробластического ряда, лим-
фоцитоподобные, плазматические клетки, лаброциты и нейтрофильные гранулоциты; в раневом канале 
щеки определяется его неравномерная эпителизация с участками некроза и нейтрофилами, эпителий 
имеет признаки гипер-, паракератоза и акантоза, грануляционная ткань – с выраженным отеком и воспа-
лительной инфильтрацией. На 60 сутки раневой канал языка покрыт многослойным плоским эпителием с 
признаками гиперкератоза, паракератоза и акантоза, субэпителиально – грануляционная ткань с волок-
нистыми структурами, единичными фибробластами и сосудами. В стенке раневого канала сохраняются 
участки воспалительной инфильтрации, в глубоких отделах языка – воспаление с участием нейтрофи-
лов. В раневом канале щеки также определяется формирование акантотичных и псевдоэпителиоматоз-
ных разрастаний; формирование объемной грануляционной ткани на поздних сроках регенеративного 
процесса может привести к формированию в месте пирсинга келоидных рубцов. 

Ключевые слова: интраоральный пирсинг, кролики, титановые клипсы, келоидные рубцы. 
 
UDC 616.318-089.844: 57.084.1 
Influence of Titanium Clips for Intraoral Piercing on the Dynamics  
of the Wound Process in the Experiment 
Ryabokon Е., Shatov P., Gorgol N., Kamina T., Stoyan E. 
Abstract. The use of implants from various materials in medicine is a rather topical problem today. The 

question of determining the influence of titanium clips on the reparative regeneration of the tongue and cheek's 
wounds in post-implantation dynamics remains the issue for today.  

The purpose of the study was to determine the effect of titanium clips on the dynamics of wound healing in 
tissues of the cheek and tongue after implantation in experimental animals.  

Material and methods. The experiment was conducted in rabbits of the chinchilla line (n=8) in 2015. The 
animals were implanted with titanium clips in soft tissue of the tongue and cheeks. Histological studies were 
performed on the 7th, 14th, 28th and 60th days after implantation to study the dynamics of the change in the pierc-
ing canal.  
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Results and discussion. On the 7th day, the wound canal of the tongue and cheeks was filled with a large 
number of purulent necrotic exudate and detritus; there was a wall with sections of necrosis and severe inflam-
matory infiltration represented by neutrophilic granulocytes; the epithelial regenerate was not formed during the 
wound canal, most of the cheek was without epithelization. On the 14th day, the tongue and cheeks wounds 
were filled with a large volume of purulent necrotic detritus; the epithelial regenerate was intermittent, uneven in 
thickness with signs of hyperthyroidism and parakeratosis. There were areas of necrosis and marked inflamma-
tory infiltration in the wall of the wound canals. They were represented by neutrophilic granulocytes, and deter-
mined; there were also acanthosis growth formed in the cheeks wound canal. On the 28th day of epithelization, 
the wound canal of the tongue was epithelized from the dorsal and ventral surface, the epithelium was intermit-
tent, uneven in thickness with signs of acanthosis, hyper- and parakeratosis. We subepithelially determined 
granulation tissue, weakly fuchsinophilic collagen fibers, and small numbers of fibroblast cells, lymphocyte-like, 
plasma cells, labrocytes and neutrophilic granulocytes. In the wound of the cheek, there was uneven epitheliza-
tion with sections of necrosis and neutrophil granulocytes, the epithelium had signs of hyper, parakeratosis and 
acanthosis, granulation tissue was with marked edema and inflammatory infiltration. On the 60th day, the wound 
canal of the tongue was covered with a sophisticated multilayer, plectile epithelium with signs of hyperkeratosis, 
parakeratosis and acanthosis, subepitelial-granulation tissue with fibrous structures, single fibroblasts and ves-
sels. The wall of the wound canal had areas of inflammatory infiltration; the deep parts of the tongue had inflam-
mation with the participation of neutrophilic granulocytes. 

Conclusion. The formation of acanthosis and pseudoepiteliomatous enlargements was also determined in 
the wound canal of the cheek. The formation of volumetric granulation tissue in the later stages of the regenera-
tive process may lead to the formation of a cellulite scarring piercing site. 

Keywords: piercing, rabbits, titanium clips, intraoral implantation, keloid scars. 
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ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТРИСТУЛКОВОГО КЛАПАНА СЕРЦЯ  
ПРИ ТРИВАЛОМУ ВВЕДЕННІ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна 

roxolana.kohut@gmail.com 

У статті наведено та проаналізовано дані дос-
лідження, що проводилось на білих щурах самках 
та самцях репродуктивного віку. У світі збільшуєть-
ся тенденція до використання опіоїдів, що сприяє 
покращенню стану при соматичному, вісцерально-
му і невропатичному болю. Проте не варто забува-
ти про відсутність "граничного ефекту" та лінійну 
залежність доза–відповідь більшості опіоїдних пре-
паратів. Їх призначення супроводжується такими 
побічними реакціями як: нудота, блювота, седація, 
дисфорія, галюцинації, сухість в роті, порушення 
роботи шлунково–кишкового тракту та системи 
дихання. Проблема адекватного знеболення зали-
шається невирішеною та знаходиться в центрі ува-
ги спеціалістів. 

Мета дослідження – установити особливості 
мікроорганізації тристулкового клапана серця біло-
го щура при тривалому введенні опіоїду в експери-
менті. 

Матеріал дослідження представлений гістопре-
паратами тристулкового клапана серця білого щу-
ра. Дослідження виконано на 30 статевозрілих бі-
лих щурах репродуктивного віку масою 160–220 г. 
Експериментальним тваринам вводили внутріш-
ньом'язово 1 раз на добу в однаковий проміжок 
часу протягом 42 днів (6 тижнів) опіоїдний нарко-
тичний анальгетик "Налбуфін". Тварин виводили з 
експерименту через 2, 4 та 6 тижнів з моменту вве-
дення опіоїду. 

Через 2 тижні введення налбуфіну на гістологі-
чних препаратах тристулкового клапана спостері-
гається: у внутрішньому (ендотеліальному) шарі 
ендокарду – незначне зменшення кількості ендоте-
лійних клітин на базальній мембрані, зміна їх фор-
ми з полігональної у круглясту. У поверхневому 
волокнистому підендотеліальному шарі зменшу-
ється кількість фібробластів, пучки колагенових 
волокон стають рідшими, збільшується кількість 
основної речовини. У м'язово–еластичному шарі 
спостерігається зменшення кількості гладких міо-
цитів та еластичних волоком, колагенові та ретику-
лярні волокна напрямлені хаотично, але структура 
збережена. Через 4 тижні введення налбуфіну гіс-
тологічно спостерігається: у внутрішньому ендоте-

лійному шарі відшарування клітин ендотелію у про-
світ шлуночка, стоншення базальної мембрани, 
зменшення кількості мікроворсинок. На зовнішній 
поверхні клапанів (оберненій до порожнини перед-
сердя) ендотелійні клітини поступово втрачають 
зв’язок з базальною мембраною. У поверхневому 
волокнистому шарі спостерігається значне змен-
шення пучків колагенових волокон, велика кількість 
основної речовини та поодинокі тіла фібробластів, 
стоншення фіброзної пластинки стулки клапана. У 
м'язово–еластичному шарі втрачається контакт між 
гладкими міоцитами та стоншеними пучками кола-
генових і еластичних волокон, поодинокі фібробла-
сти розташовані в товщі основної речовини. Через 
6 тижнів введення налбуфіну спостерігаються гли-
бокі деструктивні зміни: у внутрішньому шарі ендо-
теліоцити не прикріплені до базальної мембрани, 
неправильної форми та без відростків. У підендо-
теліальному шарі спостерігається невелика кіль-
кість різнонапрямлених пучків колагенових воло-
кон, велика кількість основної речовини та фібро-
цитів. Пучки колагенових волокон стали тоншими 
та фрагментованими. У м'язово–еластичному шарі 
втратився контакт між гладкими міоцитами, тонки-
ми пучками колагенових та еластичних волокон. 
Проміжки між структурними компонентами займає 
основна речовина.  

Таким чином, тристулковий клапан серця пiсля 
6–тижневого введення налбуфiну знаходиться на 
стадiї декомпенсацiї, коли зовнішній та внутрішній 
ендотеліальні шари зруйновані, підендотеліальний 
шар представлений поодинокими пучками різнона-
прямлених та знищених колагенових волокон. У 
м'язово–еластичному шарі втрачається контакт між 
гладкими міоцитами та фрагментованими і стон-
шеними колагеновими і еластичними волокнами. 

Ключові слова: гістологічна будова, тристул-
ковий клапан, білий щур, налбуфін, опіоїд. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведено в рам-
ках виконання фрагменту планової комплексної 
науково–дослідної роботи «Структурна організація, 
ангіоархітектоніка та антропометричні особливості 
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органів у внутрішньо– та позаутробному періодах 
розвитку, за умов екзо– та ендопатогенних факто-
рів», № державної реєстрації 0115U000041. 

Вступ. Щороку спостерігається тенденція до 
неухильного зростання чисельності осіб, які страж-
дають від больового синдрому, що гостро ставить 
питання як перед вузькими спеціалістами, так і 
лікарями загальної практики, щодо ефективного 
знеболення [1]. Однією з основних соціальних і 
медичних проблем сучасності залишається нарко-
манія [2]. За результатами дослідження ESPAD 
серед підлітків 15–17 років, яке проводилось у  
2011 році, 25,4 % учнів мають досвід вживання 
наркотичних речовин [3]. Знеболення є важливим 
завданням в роботі лікаря, адже біль є головною 
причиною страждань і звернень пацієнтів за меди-
чною допомогою [4, 5, 8]. У світі збільшується тен-
денція до використання опіоїдів, що сприяє покра-
щенню стану при соматичному, вісцеральному і 
невропатичному болю [6, 7, 15]. Проте не варто 
забувати про відсутність "граничного ефекту" та 
лінійну залежність доза–відповідь більшості опіоїд-
них препаратів [9, 16]. Їх призначення супроводжу-
ється такими побічними реакціями як: нудота, блю-
вота, седація, дисфорія, галюцинації, сухість в ро-
ті, порушення роботи шлунково–кишкового тракту 
та системи дихання [10, 11]. Проблема адекватно-
го знеболення залишається невирішеною та знахо-
диться в центрі уваги спеціалістів [12, 13, 14]. Ве-
лика частина досліджень розглядає патологію сер-
ця, пов'язану з ушкодженням клапана [18], проте 
даних щодо морфологічних змін клапанного апара-
ту серця під дією опіоїдних препаратів є недостат-
ньо. І хоча морфологічні зміни органів наркоспожи-
вачів описані багатьма дослідниками як на мікро-
структурному [19], так і на ультраструктурному рів-
ні, залишається незрозумілим, які зміни в органах 
викликають саме опіоїди, оскільки багато дослідни-
ків пов'язують зміни у внутрішніх органах зі спосо-
бом життя і супутніми токсичними речовинами, які 
часто утворюються внаслідок неправильного виго-
товлення наркоречовини [20]. У статті наведено та 
проаналізовано дані дослідження, що проводилось 
на білих щурах самках та самцях репродуктивного 
віку. 

Мета дослідження – установити особливості 
мікроорганізації тристулкового клапана серця біло-
го щура при тривалому введенні опіоїду в експери-
менті. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріал 
дослідження представлений гістопрепаратами три-
стулкового клапана серця білого щура. Досліджен-
ня виконано на 30 статевозрілих білих щурах ре-
продуктивного віку масою 160–220 г. Експеримен-
тальних тварин поділено на 3 серії по 10 тварин. У 

кожній серії вивчали особливості ангіоархітектоніки 
клапанів серця білих щурів, динаміку якісно–
кількісних структурних змін клапанів на тлі трива-
лого впливу опіоїду в експерименті через 2, 4 та 6 
тижнів. Експериментальним тваринам вводили 
внутрішньом'язово 1 раз на добу в однаковий про-
міжок часу протягом 42 днів (6 тижнів) опіоїдний 
наркотичний анальгетик "Налбуфін". Кожен тиж-
день дозу препарату для ін'єкцій збільшували у 
послідовності: 1–й тиждень – 8 мг/кг, 2–й тиждень – 
15 мг/кг, 3–й тиждень – 20 мг/кг, 4–й тиждень –  
25 мг/кг, 5–й тиждень – 30 мг/кг, 6–й тиждень –  
35 мг/кг [17]. Тварин виводили з експерименту через 
2, 4 та 6 тижнів з моменту введення опіоїду. Забір 
клапанів серця щура здійснювали після проведення 
евтаназії шляхом передозування внутрішньоочере-
винного наркозу з використанням тіопенталу натрію 
(із розрахунку 25 мг/кг маси тіла тварини).  

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

Зображення з гістологічних препаратів тристул-
кового клапана серця на монітор комп’ютера виво-
дили з мікроскопу MICROmed SEO SСAN та за до-
помогою відеокамери Vision CCD Camera. Дослі-
дження проводили у визначені терміни досліду в 
препаратах забарвлених гематоксилін–еозином. 

Результати дослідження. Через 2 тижні вве-
дення налбуфіну на гістологічних препаратах три-
стулкового клапана спостерігається: у внутрішньому 
(ендотеліальному) шарі ендокарду – незначне зме-
ншення кількості ендотелійних клітин на базальній 
мембрані, зміна їх форми з полігональної у кругляс-
ту та утворення між ендотелійними клітинами кла-
панних структур, що порушує цілісність цитоскеле-
та. У поверхневому волокнистому підендотеліаль-
ному шарі зменшується кількість фібробластів, пуч-
ки колагенових волокон стають рідшими, збільшу-
ється кількість основної речовини. У м'язово–
еластичному шарі спостерігається зменшення кіль-
кості гладких міоцитів та еластичних волоком, кола-
генові та ретикулярні волокна напрямлені хаотично, 
але структура збережена. Зовнішній шар представ-
лений нерівною поверхнею, ендотеліоцити розмі-
щені значно віддаленіше один від одного порівняно 
з шаром внутрішнього ендотелію (рис. 1).  
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Через 4 тижні введення налбуфіну гістологічно 
спостерігається: у внутрішньому ендотелійному 
шарі відшарування клітин ендотелію у просвіт шлу-
ночка, стоншення базальної мембрани, зменшення 
кількості мікроворсинок. На зовнішній поверхні кла-
панів (оберненій до порожнини передсердя) ендо-
телійні клітини поступово втрачають зв’язок з ба-
зальною мембраною та розташовані віддаленіше 
один до одного. У поверхневому волокнистому 
шарі спостерігається значне зменшення пучків ко-
лагенових волокон, велика кількість основної речо-
вини та поодинокі тіла фібробластів, стоншення 
фіброзної пластинки стулки клапана. У глибокому 
губчастому шарі збільшується кількість міжклітин-
ної речовини, зменшується кількість клітин. У м'я-
зово–еластичному шарі втрачається контакт між 
гладкими міоцитами та стоншеними пучками кола-
генових і еластичних волокон, поодинокі фібробла-
сти розташовані в товщі основної речовини 
(рис. 2). 

Через 6 тижнів введення налбуфіну спостеріга-
ються глибокі деструктивні зміни: у внутрішньому 
шарі ендотеліоцити не прикріплені до базальної 
мембрани, неправильної форми та без відростків. 
Поодинокі ендотеліоцити, які залишились на база-
льній мембрані, втратили полігональну форму та 
зв'язки між собою. У зовнішньому шарі поодинокі 
ендотелійні клітини неправильної форми прикріп-
лені до тонкої базальної мембрани та утворюють 
клапанні структури між собою або втратили зв'язок 
з нею. У підендотеліальному шарі спостерігається 
невелика кількість різнонапрямлених пучків колаге-
нових волокон, велика кількість основної речовини 
та фіброцитів. Фібробласти представлені у незнач-

ній кількості. Пучки колагенових волокон стали тон-
шими та фрагментованими. У м'язово–
еластичному шарі втратився контакт між гладкими 
міоцитами, тонкими пучками колагенових та елас-
тичних волокон. Проміжки між структурними компо-
нентами займає основна речовина. Спостерігаєть-
ся невелика кількість колагенових волокон та фіб-
робластів, які розташовані між основною речови-
ною (рис. 3). 

Обговорення. В літературі достатньо відомос-
тей щодо впливу опіоїдних препаратів на нервову 
систему [21], органи чуття [22], шкіру [23], сечови-
дільну систему [24]. На жаль, даних про вплив  
опіоїдних анальгетиків на роботу серця, а саме 

Рис. 1. Ендокард основи тристулкового клапану білого 
щура, 2–й тиждень експерименту. Забарвлення гематок-

силін–еозином. Збільшення 100 µm. 

А – передсердна поверхня стулки клапана; Б– шлуночко-
ві поверхня стулки клапана. 1 – зменшення кількості 

ендотеліальних клітин, розміщених на базальній мем-
брані; 2– утворення клапанних структур між ендотеліаль-
ними клітинами; 3– хаотично напрямлені пучки колагено-
вих волокон; 4– збільшення кількості основної речовини 

Рис. 2. Ендокард основи тристулкового клапана серця 
білого щура, 4–й тиждень експерименту. Забарвлення 

гематоксилін–еозином. Збільшення 100 µm. 

А – праве передсердя; Б – просвіт правого шлуночка.  
1 – відшарування ендотеліальних клітин у просвіт пра-
вого передсердя; 2–стоншення базальної мембрани;  
3 – зменшення кількості пучків колагенових волокон;  

4– поодинокі тіла фібробластів; 5– збільшення кількості 
міжклітинної речовини 

Рис. 3. Ендокард основи тристулкового клапана серця 
білого щура, 6–й тиждень експерименту. Забарвлення 

гематоксилін–еозином. Збільшення 100 µm. 

1 – відшарування ендотеліальних клітин у просвіт право-
го шлуночка; 2–поодинокі ендотеліальні клітини на стон-
шеній базальній мембрані; 3– фрагментовані колагенові 

волокна; 4– поодинокі тіла фібробластів 

 



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 95  

морфологічні зміни клапанного апарату серця під 
впливом опіоїдів немає, деякі дослідження носять 
характер спостережень і наявні висновки є недо-
статньо обґрунтовані. Вивчення морфологічних 
перетворень клапанного апарату і його структурних 
компонентів на протязі онтогенезу є актуальним. 

Висновки. Ендотелій є мішенню для впливу 
різноманітних терапевтичних препаратів. Дане до-
слідження дозволяє зробити висновки відносно 
низки невирішених питань щодо структурної будо-
ви клапанного апарату при дії наркотичних препа-
ратів. Таким чином, тристулковий клапан серця 
пiсля 6–тижневого введення налбуфiну знаходить-
ся на стадiї декомпенсацiї, коли зовнішній та внут-
рішній ендотеліальні шари зруйновані, ендотеліо-

цити деформованi, підендотеліальний шар пред-
ставлений поодинокими пучками різнонапрямле-
них та знищених колагенових волокон, невеликою 
кількістю клітин, які розміщені між основною речо-
виною. У м'язово–еластичному шарі втрачається 
контакт між гладкими міоцитами та фрагментова-
ними і стоншеними колагеновими і еластичними 
волокнами. Ці зміни в подальшому можуть стати 
пусковим механізмом набутих вад серця запально-
го та незапального ґенезу. 

Перспективи подальших досліджень у цьо-
му напрямку пов'язані з подальшим вивченням 
макро–, мікро–, та ультрамікроскопічної організації 
клапанного апарату серця при дії опіоїдних аналь-
гетиків. 
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УДК 611.126–018:615.212.7]–08 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА СЕРДЦА  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ОПИОИДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Симивская Р. Р. 
Резюме. В статье приведено и проанализировано данные исследования, что проводилось на белых 

крысах самках и самцах репродуктивного возраста. Обезболивание является важным заданием в работе 
врача, ведь боль является главной причиной страданий и обращений пациентов за медицинской помо-
щью. В мире увеличивается тенденция к использованию опиоида, которое способствует улучшению со-
стояния при соматической, висцеральной и невропатической боли. Однако не стоит забывать об отсутст-
вии "предельного эффекта" и линейной зависимости доза–ответ большинства опиоидных препаратов. Их 
назначение сопровождается такими побочными реакциями как: тошнота, рвота, седация, дисфория, гал-
люцинации, сухость во рту, нарушение работы желудочно–кишечного тракта и системы дыхания. Пробле-
ма адекватного обезболивания остается нерешенной, и находится в центре внимания специалистов.  

Цель исследования – установить особенности микроорганизации трехстворчатого клапана сердца 
белой крысы при длительном введении опиоида в эксперименте. 

Материал и методы исследования. Материал для исследования представлен гистопрепаратами 
трехстворчатого клапана сердца для проведения исследования на микроструктурном уровне. Исследо-
вание проведено на 30 половозрелых белых крысах репродуктивного возраста массой 160–220 г. Экспе-
риментальным животным вводили 1 раз в сутки в одинаковый промежуток времени в течение 42 дней  
(6 недель) опиоидный наркотический анальгетик "Налбуфин". Животных выводили из эксперимента че-
рез 2, 4 и 6 недель с момента введения опиоида.  

Через 2 недели введения налбуфина на гистологических препаратах трехстворчатого клапана на-
блюдается: во внутреннем слое эндокарда – незначительное уменьшение количества эндотелиальных 
клеток на базальной мембране. В поверхностном волокнистом подэндотелиальном слое уменьшается 
количество фибробластов, пучки коллагеновых волокон становятся реже, увеличивается количество  
основного вещества. В мишечно–эластическом слое наблюдается уменьшение количества гладких мио-
цитов и эластических волокон. Через 4 недели введения налбуфина гистологически наблюдается: во 
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внутреннем эндотелиальном слое отслаивание клеток эндотелия в просвет желудочка, утончение ба-
зальной мембраны, уменьшение количества микроворсинок. На наружной поверхности клапанов 
(обратной к полости предсердия) эндотелиальные клетки постепенно теряют контакт с базальной  
мембраной. В поверхностном волокнистом слое наблюдается значительное уменьшение пучков коллаге-
новых волокон, большое количество основного вещества и одиночные тел фибробластов. В глубоком 
губчатом слое увеличивается количество межклеточного вещества, уменьшается количество клеток. В 
мышечно–эластическом слое теряется контакт между гладкими миоцитами и утонченными пучками кол-
лагеновых и эластических волокон. Через 6 недель введения налбуфина наблюдаются глубокие деструк-
тивные изменения: во внутреннем слое эндотелиоциты не прикреплены к базальной мембране, непра-
вильной формы,  без отростков. В наружном слое одиночные эндотелиальные клетки неправильной 
формы прикреплены к тонкой базальной мембране и образуют клапанные структуры между собой, или 
потеряли контакт с ней. В подэндотелиальном слое наблюдается небольшое количество разнонаправ-
ленных пучков коллагеновых волокон, большое количество основного вещества и фиброцитов. Пучки 
коллагеновых волокон истончены,  фрагментированы. В мышечно–эластическом слое отсутствует кон-
такт между гладкими миоцитами, тонкими пучками коллагеновых и эластических волокон. Наблюдается 
небольшое количество коллагеновых волокон и фибробластов, расположенных между основным веще-
ством. 

Таким образом, трехстворчатый клапан сердца после 6–недельного введение налбуфина находится 
на стадии декомпенсации, когда наружный и внутренний эндотелиальные слои разрушены, подэндотели-
альный слой представлен одиночными пучками разнонаправленных и  разрушеных коллагеновых воло-
кон, небольшим количеством фибробластов, которые размещены между основным веществом. В мы-
шечно–эластическам слое теряется контакт между гладкими миоцитами и фрагментированными утон-
ченными коллагеновыми и эластическими волокнами. 

Ключевые слова: гистологическое строение, трехстворчатый клапан, белая крыса, налбуфин,  
опиоид.  
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Histological Changes of the Tricuspid Heart Valve with Prolonged Administration  
of Opioid in the Experiment 
Simivska R.  
Abstract. The article presents and analyzes the data of the research carried out on white rats in females 

and males of reproductive age. Every year there is a tendency towards a steady increase in the number of peo-
ple suffering from pain, which sharply puts the question on effective anesthesia both to narrow specialists and 
general practitioners. One of the main social and medical problems of the present is drug addiction. Anesthesia 
is an important task in the work of the physician, since pain is the main cause of the suffering and appeals of 
patients for medical assistance. In the world, the trend is increasing the use of opioids, which contributes to the 
improvement of the state of somatic, visceral and neuropathic pain. The problem of adequate anesthesia re-
mains unresolved and is at the center of attention of specialists. 

The purpose of the study was to establish the peculiarities of the microorganization of the tricuspid valve of 
the heart of a white rat during long–term administration of the opioid in the experiment. 

Material and methods. Material for the study presented by histopreparations of the tricuspid heart valve for 
conducting research at the microstructural level. The study was performed on 30 sexually mature white rats of 
reproductive age with 160–220 g of mass. Experimental animals were administered intramuscularly 1 time a day 
for the same period of time during 42 days (6 weeks) opioid narcotic analgesic Nalbuphin. Animals were with-
drawn from the experiment in 2.4 and 6 weeks from the time the opioid was administered.  

Results and discussion. After 2 weeks, the administration of nalbuphin on the histological preparations of 
the tricuspid valve we observed the following changes: there was a slight decrease in the number of endothelial 
cells in the basement membrane in the endothelial layer of the endocardium; the change in their shape from the 
polygonal in the circular graft. The surface fibrous subendothelial layer decreased the number of fibroblasts, 
bundles of collagen fibers became less, increasing the amount of the main substance. In the muscular elastic 
layer there was a decrease in the number of smooth myocytes and elastic droplets, collagen and reticular fibers 
are chaotic. The outer layer was represented with an uneven surface, the endothelial cells were located far 
more apart than the inner endothelium layer. After 4 weeks of nalbuphin administration we observed histologi-
cally the following changes: in the endothelial layer, the endothelium cells were detached into the lumen of the 
ventricle. On the outer surface of the valves (reversed to the cavity of the atrium), the endothelial cells gradually 
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lost connection with the basal membrane. In the surface fibrous layer, there was a significant decrease in the 
bundles of collagen fibers, a large amount of the main substance and single bodies of fibroblasts, the thinness 
of the fibrous plate of the valve sash. In the muscular–elastic layer, contact between smooth myocytes and 
thinned beams of collagen and elastic fibers was lost. After 6 weeks of administration of nalbuphin, there were 
profound destructive changes: in the inner layer endothelial cells were not attached to the basement membrane. 
In the outer layer, isolated endothelial cells of the irregular shape were attached to a thin basement membrane 
and form the valve structures between themselves or lost contact with it. In the subendothelial layer there was a 
small amount of stratified beam of collagen fibers, a large amount of the main substance and fibrocytes. Bun-
dles of collagen fibers became thinner and fragmented. In the muscular–elastic layer, there disappeared contact 
between smooth myocytes, thin beams of collagen and elastic fibers. 

Conclusion. Thus, the ternary heart valve after 6 weeks of administration of nalbuphin was in the decom-
pensation stage, when the outer and inner endothelial layers were destroyed, the subendothelial layer was rep-
resented by single beams of differently directed and destroyed collagen fibers, with a small number of cells lo-
cated between the main substance. In the muscular–elastic layer, the contact between smooth myocytes and 
fragmented and thinned collagen and elastic fibers was lost. 

Keywords: histological structure, tricuspid valve, white rat, nalbuphine, opioid. 
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КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА 

Синдром гіперпролактинемії залишається між-
фаховою проблемою і є актуальним питанням по 
теперішній час. Він займає друге місце у структурі 
ендокринного безпліддя та невиношування вагітнос-
ті. У сучасному ритмі життя стан хронічного стресу 
провокує зміну компенсаторної функції пролактину 
на патологічну. Кортизол підвищує андрогени та 
викликає депресію рівня лютеїнізуючого та фоліку-
лостимулюючого гормону, що надалі проявляється 
у зменшенні синтезу естрадіола та прогестерону, 
зменшується чутливість тканини яєчників до гонадо-
тропін релізінг гормону. Пролактин – як секундна 
стрілка годинника, миттєво реагує на стрес та запу-
скає цілий механізм впливу на репродуктивну систе-
му. За даними досліджень відомо, що жінки, які ве-
дуть активний спосіб життя та працюють на відпові-
дальній роботі мають більшу вірогідність виникнен-
ня гіперпролактинемії. Яка, у свою чергу, часто при-
зводить від змін у молочній залозі, порушень менст-
руального циклу до безпліддя та невиношування. 

На сьогодні препаратом вибору у лікуванні гі-
перпролактинемії є препарати агоністів дофаміно-
вих рецепторів, а саме – карбеголін. Доведена 
ефективність та безпека використання цих препа-
ратів. У той же час у літературі недостатньо даних 
про тривалість збереження клініко-лабораторного 
ефекту після терапії агоністами дофамінових реце-
пторів. З метою проаналізувати ефективність ком-
плексної та монотерапії, відстежити тривалість 
утримання рівня пролактину у межах референтних 
значень через 1 та 3 місяці лікування було обстеже-
но 75 жінок репродуктивного віку, що страждали на 
безпліддя. Жінки були розподілені на три групи: у 
першій групі використовувався карбеголін з плазма-
ферезом, у другій – карбеголін з озонотерапією, а в 
третій – тільки медикаментозна терапія.  

Встановлено, що комплексне застосування не-
медикаментозних методів лікування впливає на збе-
реження рівня пролактина у межах референтних 
значень більш тривалий проміжок часу, про що свід-
чить результати аналізів сироватки крові. Це значно 
підвищує позитивний прогноз у якості вагітності у 
пацієнток з функціональною гіперпролактинемією. 

Ключові слова: пролактин, гіперпролактине-
мія, безпліддя.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом нау-
ково-дослідних робіт кафедри акушерства, гінеко-
логії та репродуктивної медицини ФПО Запорізько-
го державного медичного університету «Нейро-
імуноендокринна регуляція репродуктивного здоро-
в’я сім’ї в залежності від ступеню фертильності в 
умовах крупного промислового центру», № держ. 
реєстрації 0114U001395.  

Вступ. Синдром гіперпролактинемії (ГП) є між-
фаховою проблемою у медицині, що в рази підви-
щує її актуальність. Серед причин ендокринного 
безпліддя та невиношування вагітності, підвищення 
пролактину є найбільш розповсюдженою і стано-
вить 40% [1]. Статистичних даних щодо розповсю-
дженості ГП в нашій країні та серед більшості інших 
країн не має. За даними літератури, цей синдром 
складав приблизно 10/100 000 серед чоловіків та 
30/100 000 серед жінок у 2009 році, (Kars et etc.), а 
дані за 2017 рік свідчать про збільшення частоти - 
90/100 000 серед жінок у репродуктивному віці [2]. 
Складність діагностики ГП на сам перед в тому, що 
це зазвичай відбувається вже при появі клінічних 
симптомів [3].  

Синдром гіперпролактинемії – це збільшення 
цифр пролактину у лабораторних показниках у  
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жінок, які не знаходяться у стані вагітності та/або 
лактації. У нормі референтні значення цього гормо-
ну знаходяться у межах 4,79-23,3нг/мл з урахуван-
ням фази менструального циклу. Серед причин 
порушення менструального циклу підвищення про-
лактину є найбільш частою причиною. Часто це 
пов’язано з шаленим ритмом сучасного життя, який 
впливає не тільки на психоемоційний стан, а й на 
рівень та продукцію гормонів. Наприклад, компен-
саторне підвищення лактотропного гормону сприяє 
підвищенню адаптації до емоційних навантажень та 
регуляції біологічних ритмів (сон-неспання), впли-
ває на процес формування довгострокової пам’яті 
[2]. Але стан хронічного стресу змінює компенсато-
рну функцію пролактину на патологічну – підвищен-
ня продукції пролактину разом з кортикотропін-
релізінг-гормоном інгібує синтез та продукцію ГнРГ 
(а саме дофаміну). Кортизол провокує підвищення 
андрогенів та депресію рівня ЛГ та ФСГ, що надалі 
викликає зменшення синтезу естрадіола та прогес-
терону, зменшується чутливість тканини яєчників 
до ГнРГ [4, 5, 6, 7]. Пролактин – як секундна стрілка 
годинника, миттєво реагує на стрес та запускає 
цілий механізм впливу на репродуктивну систему. 
За даними досліджень відомо, що жінки, які ведуть 
активний спосіб життя та працюють на відповідаль-
ній роботі мають більшу вірогідність виникнення 
гіперпролактінемії [3, 6]. Яка, у свою чергу, часто 
призводить від змін у молочній залозі, порушень 
менструального циклу до безпліддя та невиношу-
вання [3, 7, 8]. 

На сьогодні золотим стандартом у лікуванні ГП 
є препарати агоністів дофамінових рецепторів, од-
ним з яких є карбеголін. Доведена ефективність та 
безпека використання цих медикаментів. У той же 
час у літературі недостатньо даних про тривалість 
збереження клініко-лабораторного ефекту після 
терапії агоністами дофамінових рецепторів [9, 10]. 
У зв’язку з цим виникла необхідність дослідити три-
валість проведеної медикаментозної терапії у порі-
внянні з використанням еферентних методів ліку-
вання. 

Мета дослідження. Провести аналіз ефектив-
ності комплексної та монотерапії гіперпролактине-
мії, відстеження тривалості утримання рівня прола-
ктину у межах референтних значень через 1 та 3 
місяці лікування. У якості комплексної терапії ма-
ється на увазі застосування одного з еферентних 
методів лікування (плазмаферезу або озонотерапії) 
та медикаментозної терапії каберголіном. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні взяли участь 75 жінок репродуктивного віку 
від 20 до 35 років, які страждають на непліддя та 
під час обстеження було визначено рівень пролак-
тину вище 25 нг/мл (525 МмЕ/л) та підтверджена ГП 

непухлинного ґенезу (як метод діагностики викорис-
товувалось МРТ гіпофізу з контрастом 1,5 Tesla). У 
першій групі взяла участь 31 жінка яким було про-
ведена комплексна терапія карбеголіном та плаз-
маферезом, у другій – 26 яким була проведена ком-
плексна терапія карбеголіном з озонотерапією, а в 
третій – 18 використовувалась тільки медикаменто-
зна терапія. 

Дискретний плазмаферез проводився починаю-
чи з 6-7 дня менструального цикла з інтервалом  
2-3 дні. Обсяг одноразової ексфузіі становив  
450-500 мл крові, а курс лікування плазмаферезом 
складав 3-4 сеанси.  

Пролактин визначався методом ІФА у сиворотці 
крові, жінки здавали венозну кров на 2-4 день менс-
труального циклу натщерце та після 2 годин від 
моменту пробудження. 

Озонотерапію проводили у вигляді внутрішньо-
венних крапельних інфузій озонованого фізіологіч-
ного розчину. Для отримання розчину пропускали 
озонокисневу газову суміш із концентрацією в ній 
озону 400 мкг/л крізь флакон ємкістю 200 мл зі сте-
рильним 0,9% розчином натрію хлориду протягом 
15 хвилин. Ураховуючи нестабільність озону у вод-
ному середовищі, озонований фізіологічний розчин 
вводили відразу після отримання зі швидкістю  
10-20 мл/хв, що забезпечує мінімальну втрату озо-
ну. Тривалість процедури складала 20 хвилин. Ліку-
вання проводили з 3 по 14 день циклу через день. 

Доза каберголіну становила 0,25 мг/тиждень. 
У дослідженні не брали участь жінки у яких під-

твердилась ГП пухлинного та медикаментозного 
ґенезу; жінки, які страждають на первинний гіпоти-
реоз, печінкову або ниркову недостатність; вагітні 
або жінки які годують груддю. 

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. Кожна пацієнтка підписувала інфор-
мовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі 
заходи для забезпечення анонімності пацієнток. 

Для процесу статистичного аналізу застосову-
вався пакет статистичного аналізу STATISTICA 6.0 
(ліцензійний номер AXXR712D833214FAN5). Досто-
вірність відмінностей в групах визначена по t-
критерієм Стьюдента, розходження вважалися дос-
товірними при р <0,05 [11, 12]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження, яке характеризує динаміку рівня про-
лактину у сиворотці крові 1-ої, 2-ої та 3-ої групи 
представлені у таблиці 1. 
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Аналіз представлених у таблиці 1 даних свід-
чить про те, що після проведеного лікування більш 
ефективне зменшення пролактину відбулось у гру-
пах 1 та 2, де були комплексно застосовані немеди-
каментозні методи лікування такі як плазмаферез 
та озонотерапія. Так через 1 місяць після лікування 
у 1 групі пролактин знизився на 73,3 % (р<0,05), в 2 
групі пролактин знизився на 75,8 % (р<0,05), в 3 
групі пролактин знизився на 50,8 % (р<0,05). 

Через 3 місяці відбувся повторний аналіз рівня 
пролактину та достовірно визначено, що у групі 1 та 
2 зберігалася менша концентрація пролактину а ніж 
у групі де використовувалась тільки медикаментоз-
на терапія. А саме у жінок 1 групи пролактин зали-
шався зниженим на 66,1 % (р<0,05), порівняно з 
початковим рівнем, а у другій групі на 62,92 % 
(р<0,05), у 3 групі відповідно на 36,98 % (р<0,05). 
При порівнянні результатів через 1 та 3 місяці ліку-
вання у групі 1 та 2 зберігається більш стабільний 
рівень лактотрофного гормону, ніж у групі 3. Все 
вищенаведене свідчить про більшу ефективність 
комплексної терапії та пролонгований ефект, що 
може збільшити процент позитивного прогнозу піс-
ля лікування, а саме – підвищити процент настання 
вагітності у таких пацієнток, що співпадає з даними 
сучасної літератури [6]. 

Деякі автори вважають, що організм, має меха-
нізмами адаптації до підвищення рівню пролактину. 
Але коли гіперпролактинемія є довготривалою ці 

механізми адаптації перестають бути активними, та 
знов значно активізуються саме при використанні 
аферентних методів лікування [5]. Згідно з сучасни-
ми літературними даними у деяких пацієнток вико-
ристання каберголіну надає недостатній ефект на 
рівень відновлення фертильності [4]. 

Проаналізувавши сучасні літературні данні мо-
жливо зробити висновок, що гіперпролактинемія є 
надзвичайно поширеною проблемою сьогодення та 
значно погіршує фертильність жінок різних вікових 
груп. А ії терапія з використанням тільки традицій-
них схем лікування досить часто не є ефективною 
[3]. Більшість авторів визначають доцільність пошу-
ку нових ефективних схем лікування гіперпролакти-
немії, особливо у жінок з нереалізованими репроду-
ктивними планами. 

Висновки 
1. ГП залишається найпоширенішим гіпоталамо-

гіпофізарним розладом, для лікування якого 
ефективними є як застосування класичної меди-
каментозної схеми лікування, так і застосування 
комбінованого методу лікування з додаванням 
еферентних методів лікування (а саме дискрет-
ний плазмаферез та озонотерапія). 

2. Озонотерапія та плазмаферез у складі комплек-
сної терапії підвищує ефективність лікування, 
порівняно із класичною медикаментозною схе-
мою лікування, на 24%. 

3. Застосування немедикаментозних методів ліку-
вання подовжує тривалість збереження рівня 
пролактина у межах референтних значень, про 
що свідчить результати аналізів сироватки крові. 
Це значно підвищує позитивний прогноз у якості 
вагітності у пацієнток з функціональною гіперп-
ролактинемією. 
Перспективи подальших досліджень. Перс-

пективним виявляється подальше дослідження 
еферентних методів лікування гіперпролактинемії, 
можливості їх включення в традиційні схеми ліку-
вання, та їх вплив на покращення фертильності у 
жінок репродуктивного віку. 

Таблиця 1 – Рівень пролактина у сиворотці крові се-
ред обстежених жінок з непліддям, М±m 

Група 
Початковий рівень 

пролактину,  
мМе/л 

Через  
1 місяць, 

мМе/л 

Через  
3 місяці, 
мМе/л 

1 група 625,8± 5,8 163,8±7,1* 212,1±8,0* 

2 група 737,1± 6,2 178,5±9,1* 273,3±10,4* 

3 група 653,1± 7,1 321,3±8,7* 411,6±6,3* 

Примітка: *р<0,05 – порівняно з даними, отриманими 
до початку дослідження. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПЕПРОЛАКТИНЕМИИ 
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Резюме. Синдром гиперпролактинемии остается междисциплинарной проблемой и является актуаль-

ным вопросом по настоящее время. Гиперпролактинемия занимает второе место в структуре эндокринно-
го бесплодия и невынашивания беременности. В современном ритме жизни состояние хронического 
стресса провоцирует изменение компенсаторной функции пролактина в патологическую. Кортизол повы-
шает андрогены и вызывает депрессию уровня лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормо-
на, что в дальнейшем проявляется в уменьшении синтеза эстрадиола и прогестерона, уменьшается чув-
ствительность ткани яичников к гонадотропин рилизинг гормону. Пролактин – как секундная стрелка ча-
сов, мгновенно реагирует на стресс и запускает целый механизм влияния на репродуктивную систему. По 
данным исследований известно, что женщины, которые ведут активный образ жизни и работают на ответ-
ственной работе имеют большую вероятность возникновения гиперпролактинемии. Которая, в свою оче-
редь, часто приводит от изменений в молочной железе, нарушений менструального цикла до бесплодия и 
невынашивания. 

На сегодня препаратом выбора в лечении гиперпролактинемии являются препараты агонистов дофа-
миновых рецепторов, а именно - карбеголин. Доказана эффективность и безопасность использования 
этих препаратов. В то же время в литературе недостаточно данных о продолжительности сохранения кли-
нико-лабораторного эффекта после терапии агонистами дофаминовых рецепторов. С целью проанализи-
ровать эффективность комплексной и монотерапии, отследить длительность удержания уровня пролакти-
на в пределах референтных значений через 1 и 3 месяца лечения было обследовано 75 женщин репро-
дуктивного возраста, страдающих бесплодием. Женщины были разделены на три группы: в первой группе 
использовался карбеголин с плазмаферезом, во второй – карбеголин с озонотерапией, а в третьей – 
только медикаментозная терапия. 

Установлено, что комплексное применение немедикаментозных методов лечения влияет на сохране-
ние уровня пролактина в пределах референтных значений более длительный промежуток времени, о чем 
свидетельствует результаты анализов сыворотки крови. Это значительно повышает процент положитель-
ного прогноза в качестве беременности у пациенток с функциональной гиперпролактинемией. 

Ключевые слова: пролактин, гиперпролактинемия, бесплодие. 
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Applying Complex Therapy at Treatment of Hyperprolactinemia 
Avramenko N. V., Gridina I. B., Nikiforov O. A., Razygraeva M. O. 
Abstract. Hyperprolactinemia is due to a major problem and current nutrition at the current hour. The loan is 

different from the endocrine-free structure and the miscarriage. At the current rhythm of life, the chronical stress 
provokes the compensatory function of prolactin for pathology. Cortisol raises androgens and reduces Luteinizing 
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and Follicle-stimulating hormones, which should be manifested in the decreased synthesis of estradiol and pro-
gesterone, changes in the sensitivity of the tissue to the growth of hormone-releasing hormone. Prolactin instantly 
responds to stress and triggers a whole mechanism of influence on the reproductive system.  

According to the research, the women who lead active lifestyle and work in responsible jobs have a greater 
likelihood of hyperprolactinemia. This often leads to problems ranging from changes in the mammary gland, men-
strual irregularities to infertility and miscarriage. The difficulty in diagnosing hyperprolactinemia is primarily be-
cause it usually occurs when clinical symptoms appear. 

Today, the drug of choice in the treatment of hyperprolactinemia is dopamine receptor agonist drugs, named 
cabergoline. The effectiveness and safety of using these drugs was proved. At the same time, there is insufficient 
data in the literature about the duration of the preservation of clinical and laboratory effects after treatment with 
dopamine receptor agonists.  

Material and methods. We examined 75 women of reproductive age who became infertile in order to analyze 
the effectiveness of complex and monotherapy, and to track the duration of prolactin levels within the reference 
values after 1 and 3 months of treatment. Women were divided into three groups: the first group, where cabergo-
line with plasmapheresis was used, the second group patients used cabergoline with ozone therapy, and the third 
group patients had only drug therapy.  

Results and discussion. Discrete plasmapheresis was carried out in the first phase of the cycle every other 
day. Ozone therapy was carried out in the form of intravenous drip infusions of ozonized physiological saline. 

After 3 months, prolactin levels were re-analyzed and it was reliably determined that group 1 and 2 had a 
lower prolactin concentration than group treated with drug therapy alone. Namely, in group 1 women prolactin 
remained decreased by 66.1 % (р <0.05), compared with the initial level, and in the second group it was by  
62.92 % (р <0.05), in group 3 it was by 36.98 % (p<0.05). Comparing the results of the 1st and 3rd months of 
treatment, groups 1 and 2 maintained a more stable level of lactotrophic hormone than those in group 3. All the 
above indicate a greater efficacy of complex therapy and a prolonged effect, which may increase the percentage 
of positive prognosis after treatment, namely to increase the rate of pregnancy in such patients, which is in line 
with the current literature. 

Conclusion. The study showed that the integrated use of non-drug treatment methods affected the preserva-
tion of prolactin levels within the reference values for a longer time, as evidenced by the results of blood serum 
analysis. This significantly increases the positive prognosis of pregnancy quality in patients with functional hyper-
prolactinemia.  

Keywords: prolactin, hyperprolactinemia, infertility.  
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Робота присвячена вивченню безпосередніх 
результатів і ускладнень рентген–ендоваскулярної 
реканалізації коронарних артерій у хворих з гост-
рим інфарктом міокарда. 

У дослідження ввійшло 626 пацієнтів з гострим 
інфарктом міокарда, яким на базі відділу рентгенхі-
рургічних методів діагностики та лікування захво-
рювань серця і судин Національного інституту сер-
цево–судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 
України, проводились діагностичні та лікувальні 
інтервенційні процедури з приводу даної патології. 

Вік пацієнтів коливався від 62 років до 73 років 
(у середньому 66,96±1,81 років). Площа ураження 
міокарда лівого шлуночка при підрахунку QRS–
індексу становила у середньому 20,4±1,2%. 

332 обстеженим у ранні терміни розвитку інфа-
ркту міокарда була прoведена первинна черезшкір-
на транслюмінальна балонна ангіопластика ін-
фаркт–пов'язаної артерії, а 294 пацієнтам було 
викoнанo стентування інфаркт–пов'язаної артерії з 
oднoмoментнoю імплантацією стентів у різні коро-
нарні артерії. Загальна кількість імплантованих 
стентів склала 415 (у середньому 1,4±0,3 на одно-
го пацієнта). 

В результаті було виявлено, що безпосередній 
(технічний) ангіографічний успіх балонної ангіопла-
стики інфаркт–пов’язанної артерії становив 90,4% 
випадків. Хороший ангіографічний результат при 
виконанні стентування досягався у 96,6% випад-
ках. При цьому, процедурний успіх з урахуванням 
повторних втручань склав 91,5%, а хороший клініч-
ний результат був відзначений у 86,7% пацієнтів. 

Загальна кількість ускладнень при стентуванні 
інфаркт–пов'язаної артерії була зареєстрована у 
59 пацієнтів (20,1% випадків) з розвитком леталь-
ного результату у 5,1% випадків (15 пацієнтів). 
Найбільший відсоток летальних випадків відзнача-
вся у пацієнтів, які мали клінічно підтверджену іше-
мію міокарда протягом більше 90 хв. після початку 
тромболізису і яким потім було виконано екстрене 
стентування інфаркт–пов'язаної артерії. 

Ключові слова: стентування, коронарні арте-
рії, гострий інфаркт міокарда.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Система забезпечення безпеки при рентген–
ендоваскулярних втручаннях у хворих на ІХС», № 
державної реєстрації 0111U010371. 

Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) є однією 
з основних причин захворюваності та смертності і, 
як така, являє собою величезну проблему для сус-
пільної охорони здоров'я [1]. Так у структурі смерт-
ності населення в усьому світі 12,8% (7,25 млн.) 
летальних випадків припадає на ішемічну хворобу 
серця, що посідає перше місце серед усіх причин 
смерті [1]. 

У 2015 році в Сполучених Штатах було зареєс-
тровано 2 712 630 випадків смерті [2]. При цьому 
серед них, основну частку склали серцево–судинні 
захворювання (ССЗ), онкологічні захворювання і 
хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, 
які посіли перше, друге і третє місце відповідно [2]. 

За даними Benjamin E. J. та співавт., серед 
серцево–судинних захворювань найбільш частою 
причиною смерті серед населення США є ІХС, яка 
складає 43,8%, друге і третє місце посідають ін-
сульт (16,8%) і артеріальна гіпертензія (9,4%) [2]. 
Слід відзначити, за прогнозами епідеміологів і ме-
дичних експертів до 2035 року більше 130 мільйо-
нів дорослого населення цієї країни (45,1%) будуть 
мати одну з форм ССЗ, а загальні витрати на ліку-
вання пацієнтів з серцево–судинними захворюван-
нями, досягнуть 1,1 трильйона доларів, при цьому 
прямі медичні витрати досягнуть 748,7 мільярдів, а 
непрямі ‒ 368 мільярдів доларів [2]. 

За даним ВООЗ загальна кількість щорічних 
смертей в Європі від ССЗ складає більше ніж 4 
мільйони (приблизно 46% всіх летальних випадків) 
[3]. При цьому причиною 1,8 мільйона (20%) смер-
тей є ішемічна хвороба серця.  

В Україні станом на 2017 рік показник пошире-
ності хвороб системи кровообігу займає перше 
місце у структурі усіх хвороб і становить більше 8 
міліонів чоловік (23,9% у структурі питомої ваги 
усіх захворювань). При цьому з цих 8 міліонів, у 12 
тисяч чоловік виникає інфаркт міокарда [4]. Слід 
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також відзначити, що в Україні надзвичайно висо-
кий рівень смертності від хвороб системи кровообі-
гу (67% у структурі від усіх причин смертності насе-
лення України), і це є головною причиною того, що 
кожного року населення України зменшується май-
же на 200 тисяч осіб [4]. Щоденно від них помирає 
більше 1000 чоловік, а за рік ця цифра складає  
380–400 тисяч летальних випадків [4]. 

Одним з ефективних шляхів зменшення відсот-
ка фатальних результатів при гострому інфаркті 
міокарду (ГІМ), є екстрена ендоваскулярна рекана-
лізація. 

Однак незважаючи на впровадження нових 
технологій і методик у інтервенційній терапії ГІМ, 
використання сучасних стентів і балонів, розроб-
лення високоефективних методів фармакологічної 
підтримки рентген–ендоваскулярної реканалізації і 
накопиченням досвіду фахівців, відсоток перепро-
цедуральних ускладнень при проведенні коронар-
ної ангіопластики у пацієнтів з ГІМ залишається 
високим [5]. 

Метою даної роботи було вивчення безпосе-
редніх ангіографічних результатів при проведенні 
рентген–ендоваскулярної реканалізації коронарних 
артерій у хворих з гострим інфарктом міокарда. 

Об'єкт і методи дослідження. У дослідження 
ввійшло 626 пацієнтів з гострим інфарктом міокар-
да без елевації сегмента ST, яким на базі відділу 
рентгенхірургічних методів діагностики та лікуван-
ня захворювань серця і судин НІССХ імені 
М. М. Амосова НАМН України, проводились діагно-
стичні та лікувальні інтервенційні процедури з при-
воду даної патології. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964–
2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС № 609 
(від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 
03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Вік пацієнтів коливався від 62 років до 73 років 
(у середньому 66,96±1,81 років). Середня вага ста-
новила 86,5±1,44 кг (від 67 кг до 102 кг). 

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

Діагноз ГІМ виставлявся на підставі клінічних 
даних (більше 30 хв. не купірується інтенсивний ан-
гінoзний напад); даних ЕКГ (підвищення сегмента ST 
мінімум на 2 мм від ізoлініі або його депресія більш 
ніж на 2 мм, інверсія зубця Т); показниках клінічного 
аналізу крові: лейкоцитоз, підвищення рівня ферме-

нтів у сироватці крові (трoпoнін І, МБ – КФК, ACT, 
ЛДГ)); даних УЗД серця (виявлення зон акінезії). 

Середній час надходження хворих до відділен-
ня від початку симптомів розвитку ГІМ склав 
115,4±37,4 хв. 

Площа ураження міокарда лівого шлуночка при 
підрахунку QRS–індексу становила у середньому 
20,4±1,2%. У 438 хворих (69,97%) при надходженні 
був II ФК серцевої недостатності за T. Killip. 

Радіальний доступ застосовувався у 94,1% 
випадках, феморальний – у 5,9% пацієнтів.  

Гемодинамічно значущою вважалася оклюзія 
просвіту артерії більше 50%. 

332 обстеженним у ранні терміни інфаркту міо-
карда (ІМ) була прoведена первинна балoнна ан-
гіoпластіка інфаркт–пов'язаної артерії (ІПА), а 294 
пацієнтам було викoнанo стентування ІПА з 
oднoмoментнoю імплантацією стентів у різні коро-
нарні артерії. Загальна кількість імплантованих 
стентів склала 415 (у середньому 1,4±0,3 на одно-
го пацієнта). 

Процедура рентген–ендоваскулярного стенту-
вання виконувалася відповідно до стандартних 
методик. Рутинна терапія, що проводилася під час 
ангіопластики, включала нітрати, клопідогрель і 
гепарин. Технічні аспекти процедури, що включа-
ють вибір стента і балона, тривалість інфляції і тис-
ку, визначалися кожним оператором індивідуально. 

У 26,9% випадках, у зв'язку з виявленням тром-
бозів коронарних артерій, рентген–ендоваскулярні 
втручання поєднувалися з аспіраційною тромбоек-
стракцією.  

Статистична обробка отриманих результатів 
була проведена з використанням програм «Excel 
2007» для Microsoft Office і Statistica 6.0, з викорис-
танням статистичних методів, що включали: пара-
метричні і непараметричні тести, регресійний ана-
ліз. Статистично достовірними вважалися отримані 
результати при p <0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Безпосередній ангіографічний, процедурний та клі-
нічний результат ендоваскулярного стентування, 
проведеного у 294 пацієнтів наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Безпосередній ангіографічний, процедур-
ний та клінічний результат ендоваскулярного стенту-
вання у 294 пацієнтів 

Результат 
Ангіографіч-

ний результат 
Процедурний 

результат 
Клінічний 
результат 

n % n % n % 

Гарний 
результат 284 96,6* 269 91,5* 255 86,7* 

Незадовіль-
ний резуль-
тат 

10 3,4 25 8,5 39 13,3 

Примітка: * – р<0,05. 



 Медичні науки 

 106 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 

Гарного ангіографічного результату вдалося 
досягти при виконанні стентування у 96,6% випад-
ках (табл. 1). 

Процедурний успіх з урахуванням повторних 
втручань склав 91,5%, хороший клінічний резуль-
тат був відзначений у 86,7% пацієнтів (табл. 1). 

Частота проявів «малих ускладнень» (гемо-
динамічно не значущі порушення серцевого ритму, 
підшкірна гематома у місці пункції, шкірні алергічні 
реакції на препарати, які вводяться) склала 1–2% 
від загальної кількості процедур у кожній з дослі-
джуваних груп (група черезшкірної транслюміналь-
ної балонної ангіопластики (ЧТБА) і група ендовас-
кулярного стентування). Всі випадки «малих 
ускладнень» були усунені консервативно. 

У 32 (9,6% випадків) з 332 пацієнтів, яким про-
водилася процедура первинної ЧТБА інфаркт–
пов’язаної артерії, був зареєстрований ряд значу-
щих ускладнень. 

У 21 (6,3%) пацієнта відзначався тромбоз суди-
ни, або наявність загрозливої або оклюзуючої дис-
секції типу C–F, в зв'язку з чим в 2,4% випадках (8 
пацієнтів) при поновленні стенокардії та / або наяв-
ності змін на ЕКГ в перші години після ЧТБА прово-
дилася процедура стентування ІПА. 

У 7 пацієнтів (2,1% випадків), незважаючи на 
проведення множинного балонування, не вдалося 
відновити просвіт судини. При цьому ступінь антег-
радного кровотоку оцінювався на рівні TIMI 0–1. У 
цих пацієнтів, незважаючи на весь комплекс захо-
дів, спрямованих на відновлення кровотоку в ІПА 
шляхом проведення додаткового стентування і 
внутрішньоаортальної балонної контрапульсації, 
був зафіксований летальний результат. У решти 14 
(4,2%) пацієнтів для відновлення коронарного кро-
вотоку була проведена процедура стентування 
ІПА. 

При аналізі ускладнень, зареєстрованих у групі 
пацієнтів, яким проводилося стентування на тлі 
ГІМ, було виявлено, що у 8 прооперованих (2,7% 
випадків) при виконанні коронарної ангіопластики 
на правій коронарній артерії сталася фібриляція 
шлуночків (рис. 1). 

У 11 пацієнтів при виконанні предилятаціі перед 
імплантацією стента і у 3 після прямої імплантації 
стента, сталася диссекція інтими коронарної артерії 
(КА), що вимагало імплантації додаткового стента 
(рис. 1). 

Виникнення важкого стенокардитичного нападу 
на наступну добу після успішного стентування пра-
вої коронарної артерії (ПКА), що супроводжувався 
змінами на ЕКГ, було зафіксовано у 5 пацієнтів. На 
четверту добу, подібні кардіологічні ускладнення 
відзначалися ще у 3 пацієнтів, яким проводилося 
стентування передньої міжшлуночкової гілки 

(ПМШГ). При контрольній коронарографії у всіх 
випадках була виявлена оклюзія артерії на рівні 
раніше імплантованого стенту (рис. 1). 

Феномен «no–reflow» спостерігався у 20 (6,8%) 
випадках (рис. 1). У 8 випадках коронарний крово-
тік вдалося стабілізувати за допомогою застосуван-
ня внутрішньоаортальної балонної контрапульсації 
і медикаментозної терапії. Ще у 7 випадках ми об-
межилися тільки корекцією медикаментозної тера-
пії. Клінічний стан п'яти пацієнтів потребував додат-
кового стентування і медикаментозної терапії. 

У 3 (1,02%) випадках у ранньому післяопера-
ційному періоді, стався розрив кальцинованого 
стовбура лівої КА, що призвело до летального ре-
зультату (рис. 1). 

У 6 (2,04%) випадках сталася перфорація коро-
нарної артерії, що у одному випадку призвело до 
гемоперикарду (рис. 1). 

Таким чином, загальна кількість вищепереліче-
них ускладнень була зареєстрована у 59 пацієнтів 
(20,1% випадків), з них у 7,8% випадків (23 пацієн-
та) було виконано додаткове стентування, у 3 паці-
єнтів (1,02%) – екстрене аортокоронарне шунту-
вання і у 15 осіб (5,1% випадків) процедура закін-
чилася летальним результатом. 

Еволюція і поширення первинного черезшкір-
ного коронарного втручання являє собою серйоз-
ний прогрес в лікуванні ГІМ, що значно вплинуло 
на зниження ранніх і пізніх ускладнень в порівнянні 
з фармакологічною реперфузійною терапією [6]. 
Проте значна варіабельність у виживанні після 
первинної ЧТБА і первинного стентування ІПА, на 
думку Uyarel H. і співавт., потребує подальшого 
вивчення [7]. 

Поліпшення контрактильной здатності міокар-
да і більш низькі показники смертності серед паціє-
нтів, яким була виконана первинна черезшкірна 
ангіопластика, описується в багатьох роботах [8, 9, 
10]. Проте, дані процедури пов'язані з певним  

Рис. 1. Первинна причина ускладнень при виконанні 
ендоваскулярної імплантації стентів на тлі гострого  

інфаркту міокарда (N=294) 
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відсотком «малих» і «великих» ускладнень, які ма-
ють значний вплив на ранній і пізній результат 
усього лікування ГІМ [11]. Дане положення, на дум-
ку Pedersen F. і співавт., недостатньо повно висвіт-
лено в науковій літературі, а число ускладнень 
варіює у різних авторів [12]. 

У даній роботі, на великій когорті пацієнтів, 
були описані ранні госпітальні ускладнення у паці-
єнтів, яким була виконана ЧБТА і стентування КА 
на тлі ГІМ, що показало переваги раннього стенту-
вання в порівнянні з іншими методами терапії ГІМ 
на госпітальному етапі. 

У той же час, значний інтерес представляють 
дослідження різних авторів по виявленню предик-
торів, що надають достовірний вплив на розвиток 
тих чи інших процедуральних ускладнень [13]. 

Дослідження Shiraishi J. і співавт., продемонст-
рували, при імплантації стента, преділятація перед 
стентуванням, ниркова недостатність і передній 
інфаркт міокарда були пов'язані з підвищеним ри-
зиком неоптимального коронарного кровотоку [13]. 

Mehta R. H. і співавт., встановили, що фракція 
викиду лівого шлуночка менше 50% є фактором 
ризику розвитку післяопераційних ускладнень, що 
виникають при черезшкірної коронарної ангіоплас-
тики, які проводяться у пацієнтів на тлі ГІМ [14]. 

У цій роботі не проведений аналіз щодо вияв-
лення факторів ризику в обстеженій групі пацієнтів 

і їх впливу на ранні і відстрочені ускладнення, про-
те дане питання, на нашу думку, так само безсум-
нівно потребує подальшого дослідження і висвіт-
лення. 

Висновки  
1. Безпосередній (технічний) ангіографічний успіх 

балонної ангіопластики інфаркт–пов’язанної ар-
терії становив 90,4% випадків. Хороший ангіог-
рафічний результат при виконанні стентування 
досягався у 96,6% випадках. При цьому, проце-
дурний успіх з урахуванням повторних втручань 
склав 91,5%, а хороший клінічний результат був 
відзначений у 86,7% пацієнтів. 

2. Загальна кількість ускладнень при стентуванні 
ІПА була зареєстрована у 59 пацієнтів (20,1% 
випадків) з розвитком летального результату у 
5,1% випадків (15 пацієнтів). Найбільший відсо-
ток летальних випадків відзначався у пацієнтів, 
які мали клінічно підтверджену ішемію міокарда 
протягом більше 90 хв. після початку тромболі-
зису і яким потім було виконано екстрене стенту-
вання ІПА. 
Перспективи подальших досліджень. По-

дальші дослідження будуть спрямовані на вивчен-
ня особливостей функціонального стану серця та 
клінічного стану пацієнтів з гострим інфарктом міо-
карда, після рентген–ендоваскулярної ангіопласти-
ки і виявленню факторів ризику, які впливають на 
клінічні результати лікування. 
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УДК 616.127–005.8–06–089.819.1 
РЕНТГЕН–ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Аксенов Е. В. 
Резюме. Работа посвящена изучению непосредственных результатов и осложнений рентген–

эндоваскулярной реканализации коронарных артерий у больных с острым инфарктом миокарда. 
В исследование вошло 626 пациентов с острым инфарктом миокарда, которым на базе отделения 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов Национального 
института сердечно–сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины, проводились диагности-
ческие и лечебные интервенционные процедуры по поводу данной патологии. 

Возраст пациентов колебался от 62 лет до 73 лет (в среднем 66,96±1,81 лет). Площадь поражения 
миокарда левого желудочка при подсчете QRS–индекса составляла в среднем 20,4±1,2%. 

332 обследованым в ранние сроки развития инфаркта миокарда была прoведена первичная чрескож-
ная транслюминальная баллонная ангиопластика инфаркт–связанной артерии, а 294 пациентам было 
выполнено стентирование инфаркт–связанной артерии с oднoмoментнoй имплантацией стентов в раз-
ные коронарные артерии. Общее количество имплантированных стентов составило 415 (в среднем 
1,4±0,3 на одного пациента). 

В результате было выявлено, что непосредственный (технический) ангиографический успех баллон-
ной ангиопластики инфаркт–связанной артерии составил 90,4% случаев. Хороший ангиографический 
результат при выполнении стентирования достигался в 96,6% случаях. При этом процедурный успех с 
учетом повторных вмешательств составил 91,5%, а хороший клинический результат был отмечен у 
86,7% пациентов. 

Общее количество осложнений при стентировании инфаркт–связанной артерии было зарегистриро-
вано у 59 пациентов (20,1% случаев), с развитием летального исхода в 5,1% случаев (15 пациентов). 
Наибольший процент летальных случаев отмечался у пациентов, имевших клинически подтвержденную 
ишемию миокарда в течение более 90 мин. после начала тромболизиса и которым потом было выполне-
но экстренное стентирование инфаркт–связанной артерии. 

Ключевые слова: стентирование, коронарные артерии, острый инфаркт миокарда. 
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X–Ray – Endovascular Procedures on the Background of Acute Myocardial Infarction 
Aksenov E. V. 
Abstract. The work deals with the study of direct results and complications of X–ray–endovascular recanali-

zation of coronary arteries in patients with acute myocardial infarction. 
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Material and methods. The study included 626 patients with acute myocardial infarction who underwent di-
agnostic and medical intervention procedures for this pathology at the department of X–ray–surgical methods of 
diagnostic and treatment of heart and vascular diseases National Institute of Cardiovascular Surgery named 
M. M. Amosov NAMS of Ukraine. 

The age of patients ranged from 62 to 73 years (on average 66.96±1.81 years). The area of myocardial in-
farction of the left ventricle in the calculation of the QRS index was on average 20.4±1.2%. 

Results and discussion. The average time for patients to enter the department from the onset of symptoms 
of acute myocardial infarction was 115.4±37.4 minutes. The area of the left ventricular myocardium lesion when 
calculating the QRS index averaged 20.4±1.2%. We determined II functional class heart failure according to 
T. Killip in 438 patients (69.97%) upon admission. 

332 patients underwent an initial percutaneous transluminal balloon angioplasty of the infarct–linked artery 
in the early stages of myocardial infarction development, and 294 patients had a stenting of infarct–linked artery 
with one–dimensional implantation of stents in different coronary arteries. The total number of implanted stents 
was 415 (on average of 1.4±0.3 per patient). 

As a result, we found out that the direct (technical) angiographic success of the balloon angioplasty of the 
infarct–linked artery was 90.4% of the cases. A good angiographic result in performing stenting was achieved in 
96.6% of cases. At the same time, the procedural success with repeated interventions was 91.5%, and a good 
clinical outcome was noted in 86.7% of patients. 

The frequency of manifestations of “minor complications” (hemodynamically insignificant violations of the 
heart rhythm, subcutaneous hematoma at the puncture site, skin allergic reactions to drugs) amounted to 1% – 
2% of the total number of procedures. Ventricular fibrillation was recorded in 8 operated patients (2.7% of 
cases) during stent implantation in the right coronary artery. 

Dissection of the coronary artery intima occurred in 11 patients during pre–implantation before stent implan-
tation and in 3 after direct stent implantation, which required the installation of an additional stent. 

The phenomenon of "no–reflow" was observed in 20 (6.8%) cases. In 3 (1.02%) cases in the early postop-
erative period, there was a rupture of the calcified trunk of the left SC, which led to death. Perforation of the 
coronary artery occurred in 6 (2.04%) cases, which in one case led to hemopericardium. 

Conclusion. The total number of complications during stenting of infarct–linked artery was registered in 59 
patients (20.1% of cases) with the development of fatal outcome in 5.1% of cases (15 patients). The highest 
percentage of fatal cases was observed in patients who had clinically confirmed myocardial ischemia for more 
than 90 minutes after the onset of thrombolysis followed by an emergency stenting of the infarct–linked artery. 

Keywords: coronary stenting, acute myocardial infarction. 
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Мета дослідження – розробка критеріїв фор-
мування групи ризику з онкогематологічної патоло-
гії серед дитячого населення, яке зазнає дії не-
сприятливих чинників довкілля, на підставі даних 
генеалогії, клініко–гематологічних характеристик, 
структурних змін кісткової тканини та особливостей 
перебігу гострих лейкемій.  

Обстежено 145 хворих на гострі лейкемії. Оці-
нювали генеалогію дітей, гематологічні показники, 
варіанти та прогноз перебігу лейкемій. Вивчали 
рівень кортизолу, тиреотропного гормону гіпофізу, 
остеокальцину та феритину в сироватці крові, чис-
ло колонієутворюючих одиниць стромальних фіб-
робластів кісткового мозку, екскрецію амінокислот 
та фосфатів кальцію в сечі, лужну фосфатазу, 
щільність кісткової тканини. Вплив негативних чин-
ників довкілля оцінювали за ступенем інтегрально-
го забруднення територій (помірна, забруднена, 
дуже та надзвичайно забруднена).  

Встановлені вікові періоди, інтенсивного росту 
(до 6 років та після 12 років), характерні для захво-
рювання дітей на гострі лейкемії. Визначено вплив 
хвороб у родоводі на особливості перебігу захво-
рювання. В гострий період гострих лейкемій у  
55,2% діагностували нормохромно–нормоцитарні 
анемії. Число лейкоцитів вище за 100,0 Г/л було у 
6,9%. Проліферативна активність колонієутворю-
ючих одиниць стромальних фібробластів кістково-
го мозку вища за 70,0 та нижча за 11,0 на 105 ядро-
вміcних клітин співпадала з більш короткою вижи-
ваністю хворих. За вмістом амінокислот, які вхо-
дять до складу колагена, в організмі превалювали 
катаболічні процеси над анаболічними. Рівень луж-
ної фосфатази нижчий за 200 Од/л в сироватці 
крові співпадав з низькою кількістю колонієутворю-
ючих одиниць стромальних фібробластів кістково-
го мозку (rs = 0,48). Коротка виживаність хворих 
корелювала з показником денситометрії нижчим за 
65 ум.од. Встановлений зворотний кореляційний 
зв’язок між показником денситометрії  та лужною 
фосфатазою (rs = – 0,44). Остеокальцин у дітей з 

гострими лейкеміями в усі періоди був знижений. У 
25,0% хворих на гострі лімфобластні лейкемії рі-
вень кортизолу в ініціальний період був на 25–30% 
нижчий за нормативний, що співпадало з більш 
короткою виживаністю та вірогідністю розвитку ре-
цидиву захворювання. У жителів дуже та надзви-
чайно забруднених територій відмічався несприят-
ливий перебіг гострих лейкемій порівняно з мешка-
нцями помірно та забруднених територій. 

Сформовані критерії групи підвищеного ризику 
з онкогематологічної патології серед дітей, які зна-
ходяться під тиском чинників оточуючого середо-
вища, та надана ієрархічна структура показників, 
які впливають на зміни в кістковій тканині і кістково-
мозковому мікрооточенні, та відіграють важливу 
роль в механізмах лейкозогенезу, що є підґрунтям 
для подальших наукових досліджень. 

Ключові слова: лейкемії, структура кісток, 
прогноз, довкілля, групи ризику. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є частиною 
НДР «Вплив стромального мікрооточення та його 
ендокринної регуляції на кістковомозковий гемопо-
ез і стан кісткової тканини у дітей з гострими лейке-
міями, які зазнають дії несприятливих факторів 
Чорнобильської аварії», № державної реєстрації 
0115U002695. 

Вступ. Чинники оточуючого середовища ма-
ють негативний вплив на здоров’я людей і привер-
тають увагу всього суспільства [1]. Діти є найбільш 
вразливою частиною популяції з приводу підвище-
ної чутливості організму до впливу різних факторів, 
в тому числі негативних чинників довкілля, особли-
во в періоди інтенсивного росту дітей [2]. Крім того, 
проблема хворої дитини в родині має важливе со-
ціальне значення [3]. Канцерогенні ефекти у дітей, 
зокрема лейкемії, можуть залежати від впливу еко-
логічних чинників, в тому числі малих доз радіації, і 
при цьому необхідно враховувати гетерогенність 
дитячого контингенту, серед якого є особи з різною 



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 111  

чутливістю до репарації ушкоджених структур [4, 
5]. Суттєву роль при цьому відіграє стан органічної 
та мінеральної складової кісткової тканини як еле-
мент кістковомозкового мікрооточення [6]. Встанов-
лені зміни в показниках ендокринної системи у ді-
тей, які можуть бути промоторами лейкемій та 
впливати на перебіг онкогематологічних захворю-
вань [7]. Тому формування групи підвищеного ри-
зику з онкогематологічної патології серед дитячого 
населення, яке зазнає несприятливої дії чинників 
довкілля, є актуальним.  

Мета дослідження: розробка критеріїв форму-
вання групи ризику з онкогематологічної патології 
серед дитячого населення, яке зазнає побічної дії 
несприятливих чинників довкілля, на підставі даних 
генеалогії, клініко–гематологічних характеристик, 
структурних змін кісткової тканини та особливостей 
перебігу гострих лейкемій.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 
228 дітей –145 хворих на гострі лейкемії (ГЛ) та 83 
особи групи порівняння без онкогематологічної па-
тології, мешканців Київської, Житомирської та Чер-
нігівської областей України (хлопчиків – 126, дів-
чат – 102). Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) 
діагностувалась у 104 осіб, гостра мієлобластна 
лейкемія (ГМЛ) – у 41 дитини. Вік дітей коливався 
від одного до 18 років. Обстеження та лікування 
хворих проводилось у відділенні радіаційної гемато-
логії дитячого віку клініки ННЦРМ з 1996 по 2018 рр. 

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. Батьки або родичі пацієнтів підписува-
ли інформовану згоду на участь у дослідженні, і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності паці-
єнтів. 

Вивчали субпопуляційний склад імунокомпете-
нтних клітин та експресію поверхневих антигенів за 
імунологічними маркерами (дослідження проводи-
ли у відділі клінічної імунології ІКР (завідувач відді-
лу, академік НАМН України Д.А. Базика). 

Оцінювали генеалогію дитини (хвороби в родо-
воді), клініко–гематологічні характеристики, про-
гноз перебігу гострих лейкемій (виживаність, ре-
зультат захворювання – жива дитина чи померла). 
Враховували наступні варіанти лейкемій: Т–ГЛЛ,  
В–ГЛЛ (про–В, «загальний» тип, пре–В). У хворих 
на ГМЛ діагностували варіанти з мінімальним ди-
ференціюванням (М0), без дозрівання (М1), ГМЛ з 
дозріванням (М2), промієлоцитарний (М3), мієло-
моноцитарний (М4). та монобластний (М5). Діти, 

хворі на ГЛ, отримували хіміотерапію (ХТ) за адап-
тованими в Україні сучасними протоколами. 

Мієлограми вивчали в мазках кісткового мозку, 
забарвлених за Романовським–Гімзою, і досліджу-
вали в світловому мікроскопі (збільшення n ´ 900). 
Кількісні показники елементів периферичної крові у 
дітей отримували на гемоаналізаторі Micro CC–18 
(США). Рівень кортизолу, тиреотропного гормону 
гіпофізу (ТТГ), остеокальцину та феритину в сиро-
ватці крові вивчали за допомогою радіоімунного 
методу (RIA–Kits). Число колонієутворюючих оди-
ниць стромальних фібробластів кісткового мозку 
(КУОф) in vitro досліджували за методикою 
О. Я. Фріденштейна в модифікації В. С. Астахової 
(2006). Склад вільних амінокислот в сечі визначали 
на амінокислотному аналізаторі типу Т–339 (Чехія), 
фосфати кальція – в сухому залишку добової сечі 
за допомогою аналізу інфрачервоних спектрів в 
спектральному діапазоні 700–2000 см–1 з викорис-
танням автоматизованого устаткування “ІЧС–31”. 
Біохімічні параметри сироватки крові: загальний 
білок, лужну фосфатазу (ЛФ), вміст заліза визнача-
ли на біохімічному аналізаторі Humostar–600 
(Германія). Щільність кісткової тканини досліджува-
ли на денситометрі Ultrasonometer Lunar (США) за 
T– показниками. Вплив негативних чинників оточу-
ючого середовища оцінювали за ступенем інтегра-
льного забруднення територій: атмосферного пові-
тря, поверхневих вод, ґрунтів (пестицидами, важ-
кими металами: Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Zn, Fe та радіо-
активним цезієм 137Cs). Регіони, де проживали діти, 
поділяли на помірно забруднену територію, забру-
днену територію, дуже забруднену та надзвичайно 
забруднену територію за даними Матеріалів Допо-
віді Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища України «Про стан навколишньо-
го природного середовища…» (2014).  

Обробку отриманих матеріалів проводили за 
методами математичної статистики (коефіцієнт ко-
реляції Ст’юдента, Спірмена, U–test, Манна–Уїтні, 
метод інтервального оцінювання). Для статистичної 
обробки даних використовували версію SPSS–18.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Розподіл дітей за імунофенотиповими варіантами 
ГЛЛ надано в табл. 1. У 73,1% хворих встановле-
ний «загальний» тип ГЛЛ, який зустрічався у дітей 
з однаковою частотою. Інші варіанти лейкемій були 
практично рівнозначними. «Загальний» тип ГЛЛ 
частіше був притаманний дітям до 6 років, Т–ГЛЛ – 
дітям старших за 12 років (р <0,05). 

ГМЛ частіше діагностувалась у дітей старших 
за 6 років. При цьому найбільш часто реєстрували-
ся М1, М2 та М4 варіанти (32 з 41) (табл. 2).  

Для визначення впливу спадкових факторів на 
виникнення ГЛ у дітей нами були проаналізовані 
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хвороби у 724 їх родичів (батьки, бабусі, дідусі) та 
в 439 дорослих групи порівняння (табл. 3). 

Показано, що онкологічні хвороби у родоводі 
дітей реєструвались у 19,3% родичів дітей з гост-
рими лейкеміями, що достовірно перевищувало їх 
частоту у осіб групи порівняння (9,7%) (р <0,05). 
Решта патології у родоводі дітей обох груп спосте-
реження не розрізнялась. 

Оцінка патології, яка реєструвалась у дітей за 
3–4 роки до встановлення діагнозу ГЛ показала, 
що у 56,6% хворих були персистуючі вірусні інфек-
ції, прояви конституційного лімфатизму, лімфоци-
този. Алергічні реакції спостерігались на продукти 
харчування, медикаменти, профілактичну вакцина-
цію тощо). Звертали на себе увагу травми кісток, 
частота яких була достовірно вища у дітей з ГЛ 
(17,2% проти 6,0% в групі порівняння (р <0,05) 
(табл. 4). 

У матерів дітей з ГЛ оцінюва-
ли число вагітностей, від якої 
народилась хвора дитина (І, 
ІІ, ІІІ та наступні). Аналіз роз-
поділу вагітності у жінок не 
виявив суттєвої різниці з гру-
пою порівняння (табл. 5).  

Число вагітностей матері 
не мало зв’язку з віком їх ді-
тей на час визначення лейке-
мії. Від патологічної вагітності 
частіше народжувались хлоп-
чики, ніж дівчата у віці від од-
ного до 6 років (співвід-
ношення хлопчики/дівчата 
1,5:1,0).  

Переважна більшість дітей 
народжувалась з масою тіла 
від 2,5 кг до 4,0 кг як в основ-
ній групі, так і групі порівняння 
(82,4% та 91,6% відповідно). 
Серед хворих старших за 12 

років частка дітей з більшою масою тіла була мен-
шою порівняно з іншими віковими групами (р 
<0,05). Доречно, що у половини дітей з більшою 
масою тіла при народженні в родоводі були онко-
логічні хвороби та алергічні реакції. Діти які наро-
джувались з меншою масою тіла, захворювали в 
більш ранньому віці, частіше до 6 років в періоді 
першого витяжіння – найбільш активній фазі росту 

Таблиця 1 – Розподіл дітей за віковими групами, статтю та варіантами ГЛЛ 

Вікова група, роки Т–ГЛЛ 
В–ГЛЛ 

Всього 
про–В «загальний» 

тип Пре–В 

1–6 (хл. – 30, дівч. – 17) 2 2 39 4 47 

6–12 (хл. – 13, дівч. – 16) 1 3 22 3 29 

↑12 (хл. – 20, дівч. – 8) 7 * 5 15 1 28 

Всього 
Абс.ч. 10 10 76 8 104 

% 9,6 9,6 73,1 7,7 100,0 

Примітка: * – різниця між дітьми ↑12 років та іншим віком при Т– ГЛЛ (р <0,05). 

Таблиця 2 – Розподіл дітей за віковими групами, статтю та варіантами ГМЛ 

Вікова група, 
Роки 

Варіант ГМЛ 
Всього 

М0 М1 М2 М3 М4 М5 М7 

1–6 (хл. – 4, дівч. – 3) – 1 3 – 1 – 2 7 

6–12 (хл. – 8, дівч. –  6) 2 3 6 – 2 1 – 14 

↑12 (хл. – 10, дівч. – 10) 1 3 7 1 6 2 – 20 

Всього 3 7* 16* 1 9* 3 2 41 

Примітка: * – різниця між кількістю хворих на М1, М2, М4–ГМЛ та особами з 
іншими варіантами ГМЛ (р <0,05). 

Таблиця 3 – Розподіл родичів дітей з гострими лейке-
міями та групи порівняння за патологією у родоводі 

Патологія  
у родоводі 

Розподіл родичів 
дітей 

з ГЛ, n–724 

Розподіл родичів дітей 
групи порівняння,  

n–439 

абс.ч. % абс.ч. % 

Онкологічні 
хвороби 140 * 19,3 43 9,7 

Ендокринні 
хвороби 67 9,2 41 9,3 

Алергічні 
реакції 109 15,0 46 10,5 

Примітка: *– різниця між показником в межах груп роди-
чів χ2– 18,1 (р <0,05). 

Таблиця 4 – Частота та вид соматичної патології у 
дітей до встановлення діагнозу ГЛ 

Патологія 
Діти з ГЛ, 
 n –145 

Група порівнян-
ня, n – 83 

абс.ч % абс.ч % 

Часті респіраторні  
інфекції 32 22,1 24 28,9 

Хронічні бактеріальні 
інфекції 35 24,1 19 22,9 

ВПГ, ЦМВ, ЕБВ 82 56,6 34 41,0 

Алергічні реакції 19 13,1 11 13,3 

Травми кісток 25 * 17,2 5 6,0 

Примітка: * – різниця між патологією у дітей різних груп 
(р <0,05). 

Таблиця 5 – Розподіл дітей з лейкеміями за числом 
вагітностей, від якої вони народились хвора дитина 

Вагітність за 
рахунком 

Діти з лейкеміями,  
n – 145 

Група порівняння,  
n – 83 

абс.ч % абс.ч % 

І 71 49,0 39 47,0 

ІІ 49 33,8 27 32,5 

ІІІ та наступні 25 17,2 17 20,5 

 



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 113  

кісток, становлення ендокринної та імунної систем 
організму. 

Вади розвитку кісток у хворих дітей спостеріга-
ли у 55,8%, м’язові – у 29,8%. В той час як в групі 
порівняння частота вад кісткової системи була ни-
жча – у 22,7%, а м’язові вади суттєво не розрізня-
лись і становили у 24,3%. Кількість вад кісткової 
системи у дітей з ГЛ була вищою, ніж у здорових 
дітей (4,3±0,2 проти 2,1±0,3).  

Щодо ініціальних клінічних проявів лейкемії, то 
гіперпластичний та осалгічний синдроми реєстру-
вали приблизно у половини хворих, частіше на 
ГЛЛ, незалежно від їх віку. Хоча у дітей з ГМЛ оса-
лгії були притаманні пацієнтам старшого віку, в 
періоді другого витяжіння.  

У 55,2% діагностували нормохромно–
нормоцитарні анемії різного ступеню важкості з 
нормативним чи підвищеним вмістом заліза та фе-
ритину в сироватці крові (22,6±2,4 мкмоль/л та  
168,5±12,5 нг/мл відповідно).  

Розподіл дітей за початковим числом лейкоци-
тів в крові показав, що лейкопенія була у 27,6% 
осіб, число лейкоцитів від 50,0 Г/л – 100,0 Г/л у 
8,9%, вище за 100,0 Г/л – у 6,9%.  

У хворих О (І) група крові реєструвалась в  
33,8%, А (ІІ) – в 40,0%, В (ІІІ) – в 22,1% і АВ (ІV) – в 
4,1% випадках, що відповідає популяційному роз-
поділу населення. Однак ми зазначимо, що у хлоп-
чиків з ГЛЛ віком від 6 до 12 років частіше зустріча-
лась О (І) група крові (r =0,48).  

Нами вивчались показники органічної та міне-
ральної складової кісткової тканини у дітей як мар-
керів кістковомозкового мікрооточення в різні фази 
ГЛ, починаючи з ініціального періоду до початку 
призначення ХТ. Стромальні фібробласти кістково-
го мозку відповідають за процеси колагеноутворен-
ня, структурну цілісність сполучної тканини, стан 
гемопоетичного мікрооточення та формують орга-
нічну складову кісток. Кількість КУОф як до ліку-
вання так і при проведенні ХТ у хворих на ГЛ була 
значно нижча, ніж у дітей групи порівняння. У хво-
рих на ГЛЛ показник становив 2,8±0,1, у пацієнтів з 
ГМЛ – 14,9±3,5, осіб групи порівняння – 49,5±4,6 на 
105 ядровмісних клітин (р <0,05). Доречно зазначи-
ти, що висока проліферативна активність КУОф 
вища за 70,0 та нижча за 11,0 на 105 ядровміcних 
клітин співпадала з більш короткою виживаністю 
хворих (середня виживаність складала 35,7±2,5 міс 
та 41,3±3,5 міс. відповідно). Встановлено зворот-
ний кореляційний зв’язок між кількістю колоній КУ-
Оф та відсотком еритробластів (rs = –0,52) і моно-
цитів (rs = –0,41) після закінчення ХТ, незалежно 
від варіантів захворювання. Це свідчить, що стро-
мальні фібробласти, як елементи мікрооточення, 
впливають на процеси функціонування гемопоезу 
в умовах злоякісного процесу. 

Проаналізовано вміст амінокислот в сечі, які 
входять до складу структури колагену, в тому числі 
кісткового, а саме: лізин, пролін, гліцин, аспарагіно-
ва та глютамінова кислоти, а також, маркер дегра-
дації колагену оксипролін. На початкових етапах 
ХТ ГЛ у дітей підвищувалась екскреція проліну, 
оксипроліну, лізину, аспарагінової кислоти в сечі 
порівняно з їх рівнями до лікування та спостерігав-
ся дефіцит гліцину (р <0,05), 33% якого міститься в 
колагені. Cума визначених вільних амінокислот 
була вірогідно вищою на етапах ХТ порівняно з 
нормативною (50,0±1,0 проти 28,6±1,2 мкмоль/л 
відповідно) (р <0,05). Направленість процесів ме-
таболізму білка була визначена за їх дисбалансом 
та превалюванням катаболічних процесів над ана-
болічними. 

Показано, що зміни у рівнях амінокислот впли-
вали на структуру колагену та мінеральну складо-
ву кісткової тканини. У хворих на ГЛЛ екскреція 
всіх солей кальцію була вищою порівняно зі здоро-
вими дітьми, особливо це стосується більш роз-
чинних форм дигідрофосфатів тетрагідратів каль-
цію (р <0,05). Причому у хворих на ГМЛ дигідрофо-
сфати тетрагідрати кальцію в сечі були вищими 
порівняно з дітьми з ГЛЛ (1,23±0,03 ум.од. про-
ти 1,00±0,03 ум.од.). При несприятливому прогнозі 
перебігу ГЛ екскреція дигідрофосфатів тетрагідра-
тів кальцію з сечею була у хворих вищою, ніж при 
сприятливому, і становила 1,21±0,02 ум.од. проти 
1,03±0,01 ум.од. Слід відмітити наявність зв'язку 
між рівнем кортизолу в ініціальний період захворю-
вання та вмістом фосфатів кальцію в сечі у хворих 
незалежно від варіантів хвороби. Так, при знижено-
му рівні кортизолу у дітей з ГЛ екскреція пірофос-
фатів кальцію з сечею підвищувалась (rs = –0,44) 
(р <0,05), що вказує на зміни в структурі кісток за 
наявності проявів гіпокортицизму. 

Звертає на себе увагу знижений рівень іонізо-
ваного кальцію у половини хворих на ГЛ в І гострий 
період захворювання. 

Маркером метаболічних процесів кісткової тка-
нини є лужна фосфатаза (ЛФ). У третини хворих на 
ГЛ на початковому етапі ХТ активність ЛФ в сиро-
ватці кров підвищувалась в 2 рази порівняно з ініці-
альною, однак на кінцевому етапі лікування не до-
сягала нормативної величини (р <0,05). Рівень ЛФ 
нижчий за 200 Од/л в сироватці крові співпадав з 
низьким показником ефективності колонієутворен-
ня КУОф (rs = 0,48) (р <0,05). 

Денситометрія кісток є інтегральним показни-
ком щільності кісткової тканини, зокрема її органіч-
ної та мінеральної складових. Результати вивчен-
ня щільності кісткової тканини у хворих на ГЛ та 
дітей групи порівняння показали, що показники ДМ 
не залежали від варіантів захворювання і були в 
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усі періоди спостереження вірогідно нижчими, ніж в 
групі порівняння (76,4±2,1ум.од., 86,5±1,8 ум.од. 
відповідно) (р <0,05). Слід відмітити, що на етапах 
ХТ у 70,3% хворих показник ДМ був 68,5±1,9 од. 
Причому більш коротка виживаність хворих коре-
лювала з показником ДМ, нижчим за 65 ум.од.  
(р <0,05). Встановлений зворотний кореляційний 
зв’язок між показником ДМ та екскрецією дигідро-
фосфатів тетрагідратів кальцію (rs = –0,34), між 
показником ЛФ та ДМ (rs = –0,44). 

Остеокальцин, що відображає процеси остеоу-
творення і ремоделювання кісток у дітей з гостри-
ми лейкеміями був знижений як в гострий період 
ГЛ (27,08±5,41 нг/мл), так і ремісію (32,5±4,2 нг/мл), 
порівняно з пацієнтами без онкогематологічної па-
тології (58,3±3,9 нг/мл) (р <0,05).  

Відомий вплив ендокринної системи на стан 
кісткової тканини. У 26 осіб (25,0%) з ГЛЛ рівень 
кортизолу в сечі в ініціальний період був на 25–30% 
нижчий за нормативний, чого не спостерігалось у 
хворих на ГМЛ. У 8 дітей з ГЛЛ (7,5%) реєструвався 
підвищений рівень ТТГ в сироватці крові (6,8±1.2 
мкМО/мл). В групі порівняння ці зміни мали місце у 
3,6% випадків. Слід зазначити, що діти зі зниженим 
початковим рівнем кортизолу мали більш коротку 
виживаність (в 2,2 рази) порівняно з хворими з нор-
мативним вмістом кортизолу. Однак зміни рівня 
ТТГ не впливали на тривалість життя хворих. 

Визначений прямий кореляційний зв'язок між 
рівнем кортизолу в сироватці крові у хворих в ініці-
альний період ГЛ та показником КУОф (rs = 0,65). 
Також, встановлено зворотний кореляційний зв'я-
зок між вмістом кортизолу та вірогідністю розвитку 
рецидиву у хворих на ГЛЛ (rs = –0,67). У хворих на 
ГМЛ встановлена пряма кореляційна залежність 
між рівнем кортизолу та виживаністю (rs = 0,79). 
Отримані дані свідчать, що рівень кортизолу, ви-
значений в І гострий період, може бути критерієм 
прогнозу перебігу ГЛ у дітей. 

У 97,2% дітей з ГЛ була отримана повна клініко–
гематологічна ремісія. Виживаність хворих залежа-
ла від варіанту ГЛ. Найбільш сприятливий перебіг 
захворювання був у дітей із «загальним» типом ГЛЛ 
та пре–В–ГЛЛ (162,6±5,6 міс. та 124,2±4,2 міс відпо-
відно) (спостереження за дітьми триває). Несприят-
ливий перебіг мали хворі на Т–ГЛЛ, про–В–ГЛЛ та 
ГМЛ (49,7±3,5 міс., 54,5±2,8 міс., 39,4±3,2 міс. відпо-
відно). 

Розподіл випадків смерті за варіантами та віко-
вими групами у хворих надано в табл. 6. Серед хво-
рих на ГЛЛ вижило 76,0%, при ГМЛ – лише 29,6%. 

Отримані нові дані щодо впливу патології у 
родоводі хворих на ГЛ дітей на їх стать та прогноз 
перебігу захворювання. Виявлена різниця у спів-
відношенні хлопчики / дівчата залежно від патоло-

гії у родоводі. Так, при встановленні онкологічних 
хвороб у родичів вона складала 1,0:1,0, при алергі-
чних реакціях – 2,0:1,0, при ендокринній патології – 
1,3:1,0. Тобто, при алергічних реакціях у дорослих 
частіше захворювали хлопчики, ніж дівчата (r = 
= 0,46). Кращий прогноз перебігу був у дітей з ГЛЛ 
до 6 років, якщо у родоводі були онкологічні хворо-
би (136,4 ± 4,7 міс.). Гірший прогноз спостерігався 
у осіб старших за 12 років, родичі яких мали ендок-
ринну патологію та алергічні реакції (56,5 ± 
± 4,3 міс.). За наявністю у родоводі ендокринних 
хвороб у дітей частіше діагностувалась ГМЛ, порів-
няно з онкологічними захворюваннями (r = 0,44). 

Також визначено, що фактори довкілля негати-
вно впливають на перебіг ГЛ. Так, у дітей – жителів 
дуже та надзвичайно забруднених територій, ініціа-
льне число лейкоцитів було вище за 100 Г/л та 
відмічався несприятливий перебіг захворювання, 
порівняно з мешканцями помірно забруднених те-
риторій (r = 0,46). 

Результати отриманих нами даних дали змогу 
сформувати критерії, притаманні для хворих на 
онкогематологічну патологію, та ранжирувати їх за 
ступенем значення (табл. 7).  

Таблиця 6 – Розподіл випадків смерті у дітей залежно 
від їх віку та варіантів ГЛ 

Вікова 
група, 
роки 

ГЛЛ (випадки смерті) 
ГМЛ 

(випадки 
смерті) Т Про–В 

За-
галь-
ний 

Пре–В Всі 

1–6 1 2 6 2 11 4 

6–12 – 3 4 1 8 12 

↑ 12 3 – 3 – 6 13 

Всього 4 5 13 3 25 
(24,0%)* 

29 
(70,4%) 

Примітка: * – різниця в числі випадків смерті у дітей з 
ГЛЛ та ГМЛ (р <0,05). 

Таблиця 7 – Критерії формування групи підвищеного 
ризику з онкогематологічної патології 

Критерії Ранги * 

Знижений рівень кортизолу, остеокальцину 1 

Знижена щільність кісткової тканини 1 

Нормохромна анемія з порушенням ферокі-
нетичних процесів 2 

Онкологічні хвороби в родоводі 3 

Вади розвитку кісток, осалгічний синдром, 
травми кісток в анамнезі 3 

Прояви конституційного лімфатизму 3 

Вік дитини від одного до 6 років та старший 
за 12 років 3 

Проживання дитини на екологічно несприя-
тливих територіях 4 

Примітка: * – за формулою Байєса. 
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Крім того, нами запропонований 
алгоритм прогнозу перебігу гострих 
лейкемій у дітей (табл. 8). 

На підставі отриманих нами да-
них сформована ієрархічна структура 
показників, які впливають на структу-
рно–функціональні зміни в кістковій 
тканині та кістковомозкове мікроото-
чення, і відіграють роль в механізмах 
канцерогенезу: стромальні фібробла-
сти кісткового мозку (стромальне мік-
рооточення) → структура колагена за 
складом та вмістом амінокислот → 
мінеральна складова кісток (фосфати 
кальцію) → щільність кісткової ткани-
ни (показники денситометра) → ендо-
кринна регуляція (остеокальцину, 
кортизол, ТТГ).  

Відомо, що строма кісткового 
мозку впливає на гемопоез і коорди-
нує взаємодію з клітинами–попе-
редниками [8, 9, 10]. Зокрема, стро-
мальні фібробласти формують гемо-
поетичне мікрооточення і можуть 
відігравати як захисну роль, так і бути промотора-
ми пухлинного процесу [11]. Ми показали, що висо-
ка проліферативна активність КУОф вища за 70,0 
та нижча за 11,0 на 105 ядровміcних клітин співпа-
дала з більш короткою виживаністю хворих. Крім 
того, нами встановлений зворотний кореляційний 
зв’язок між кількістю колоній фібробластів кістково-
го мозку та відсотком еритробластів (rs = –0,52) та 
моноцитів (rs = –0,41) після закінчення курсу ХТ у 
хворих на ГЛ, що підтверджує вплив строми 
на процеси функціонування гемопоезу в умовах 
злоякісного процесу. Це описано також в роботах 
деяких авторів, що мікросередовище кісткового 
мозку є нішею як для нормальних гемопоетичних 
елементів, так і стовбурових лейкемічних клітин 
[12].  

Стромальні фібробласти беруть участь у син-
тезі колагену, впливають на його структуру, фор-
мують органічну складову кісткової тканини, а та-
кож відіграють вирішальну роль в процесах хіміо-
резистентності [13]. Ці результати узгоджуються з 
отриманими нами даними щодо інтегрального по-
казника щільності кісткової тканини (органічна та 
неорганічна складові), при низьких величинах яко-
го спостерігається резистентність до хіміотерапії і 
коротка виживаність пацієнтів.  

Взаємодія пухлини, стромального мікрооточен-
ня та ендокринного статусу хворого є вирішальни-
ми для розуміння процесів онкогенеза [14, 15]. 
Отримані нами нові дані переконливо довели, що 
прояви гіпокортизолемії у хворих в ініціальний пері-

од ГЛ супроводжуються пригніченням функції стро-
мальних фібробластів, уповільненням процесів 
репарації кісткових структур (за рівнем ЛФ) та про-
явами остеопорозу (показник денситометрії), що 
призводить до несприятливого прогнозу перебігу 
захворювання. Тому при формуванні групи підви-
щеного ризику з онкогематологічної патології серед 
дитячої популяції, яка зазнає дії несприятливих 
чинників довкілля, потрібно враховувати спадкові 
фактори, біохімічні і біофізичні зміни в структурі 
кісткової тканини  у дитини та вади розвитку кісток.  

Висновки 
1. В 73,1% у хворих до 6 років верифікувався 

«загальний» тип ГЛЛ. У дітей старших за 6 років 
частіше діагностувались М1, М2 та М4 варіанти 
ГМЛ (32 з 41). У 55,2% хворих в ініціальний пері-
од були нормохромно–нормоцитарні анемії з 
нормативним чи підвищеним вмістом заліза та 
феритину в сироватці крові (22,6±2,4 мкмоль/л 
та 168,5±12,5 нг/мл відповідно). У третини дітей 
в ініціальний період ГЛ була лейкопенія, майже у 
7,0% число лейкоцитів було вище за 100,0 Г/л.  

2. Онкологічні хвороби у родичів дітей з гострими 
лейкеміями реєструвались у 19,3%, у осіб групи 
порівняння – в 9 ,7%. У дітей за 3–4 роки до 
встановлення діагнозу ГЛ в 56,6% були персис-
туючі вірусні інфекції, прояви конституційного 
лімфатизму. алергічні реакції. Частота травм 
кісток в анамнезі у дітей з ГЛ була достовірно 
вища, ніж в групі порівняння (17,2% проти 6,0%). 

3. КУОф у хворих на ГЛ в усі періоди спостережен-
ня була знижена порівняно зі здоровими дітьми, 
причому у дітей з ГЛЛ в І гострий період кількість 

Таблиця 8 – Алгоритм прогнозу перебігу ГЛ у дітей залежно від стану 
кісткової тканини 

Показники 
Прогноз перебігу ГЛ 

Ранги *  
Сприятливий Несприятливий 

Регуляторні фактори кісток  

Остеокальцин в сироватці 
крові, нг/мл > 50 – 60 < 50 1 

Кортизол (ініціальний) Нормативні 
значення 

Знижений на 25
–30% 1 

Кількість колоній КУОф 
КМ на 105 ядровмісних 
клітин 

11,0 – 70,0 <11,0; > 70,0 2 

О–пролін в сечі, мкмоль/л < 12 > 12 1 

Гліцин в сечі, мкмоль/л > 17 <17 1 

Щільність кісток, ум.од. > 65 < 65 2 

ЛФ в сироватці крові, Од/л Нормативні 
значення < 200; > 500 3 

ДГФ–ТГСа в сечі,ум.од. < 1,11 > 1,21 3 

Іонізов. Са в сироватці 
крові, ммоль/л > 1,0 < 0,99 3 

Примітка: 1, 2, 3 – ймовірність впливу показника на прогноз, відповідно 
формулі Байєса. 

Показники метаболізму кісток  
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КУОф була нижча, ніж при ГМЛ (2,8±0,1 проти 
14,9±3,5 на105 ядровміщуючих клітин відповід-
но), що свідчить про пригнічення фібробластоут-
ворення та зміни в синтез колагену. Підвищена 
активність КУОф вища за 70,0 та нижча за 11,0 
на 105 ядровміcних клітин корелювала з більш 
короткою виживаністю хворих. Встановлений 
зворотний кореляційний зв'язок між кількістю 
КУОф та відсотком еритробластів (rs = – 0,52) і 
моноцитів (rs = – 0,41) в кістковому мозку, що 
вказує на вплив фібробластів на еритроїдно–
макрофагальний комплекс гемопоезу в умовах 
злоякісного процесу.  

4. Екскреція дигідрофосфатів тетрагідратів,у хво-
рих була вищою в дебюті ГЛ порівняно зі здоро-
вими дітьми (р <0,05). У хворих на ГМЛ екскреція 
гідрофосфатів та дигідрофосфатів тетрагідратів 
кальцію була вищою, ніж у дітей з ГЛЛ р <0,05). 
Знижений рівень ініціального кортизолу у дітей 
супроводжувався підвищеною екскрецією в сечі 
пірофосфатів кальцію (р <0,05), що свідчить про 
зміни в стані мінеральної складової кісткової 
тканини за наявності гіпокортизолемії. При не-
сприятливому перебігу ГЛ рівень дигідрофосфа-
тів тетрагідратів кальцію становив 1,21±0,02 
ум.од. (р <0,05) і щільність кісткової тканини бу-
ла нижчою за <65 ум.од. 

5. Активність лужної фосфатази в сироватці крові у 
третини хворих на ГЛ до початку ХТ була ниж-

чою за 200 Од/л. На етапі ХТ активність фермен-
ту підвищувалась в 2 рази порівняно з ініціаль-
ною і свідчила про наявність метаболічних змін в 
кістковій тканині. Остеокальцин в сироватці крові 
хворих був знижений і становив 29,8±2,3 нг/мл 
проти 58,3±3,9 нг/мл у дітей групи порівняння, 
що може вказувати на пригнічення процесів 
остеоутворення. 

6. У 25,0% з ГЛЛ рівень в ініціальний період ГЛ був 
нижчий за нормативний на 25–30%, що супрово-
джувалось більш короткою виживаність хво-
рих. Визначений прямий кореляційний зв'язок 
між рівнем кортизолу у хворих та показником 
КУОф (rs =0,65) та виживаністю хворих на ГМЛ 
(rs = 0,79); зворотний кореляційний зв'язок 
між вмістом кортизолу та вірогідністю розвитку 
рецидиву ГЛЛ (rs = – 0,67, що дає підставу відне-
сти кортизол до критерію прогнозу перебігу ГЛ у 
дітей. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому планується проводити моніторинг за 
станом системи кровотворення у дітей, які зазна-
ють несприятливих чинників довкілля, та розробля-
ти інформативні критерії групи підвищеного ризику 
з онкогематологічної патології і вивчати взаємодію 
генетичних факторів, кістковомозкового мікроото-
чення, гемопоезу та їх ендокринної регуляції, що є 
підґрунтям для подальших наукових досліджень. 
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УДК 616.155.392.2: 616–053.2.036. 053  
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ГЕМОПОЭЗА,  
РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛЕЙКЕМИЙ  
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
Бебешко В. Г., Бруслова Е. М., Цветкова Н. М.,  
Пушкарева Т. И., Дмитренко И. В. 
Резюме. Цель исследования: разработка критериев формирования группы риска по онкогематологи-

ческой патологии среди детского населения, подвергающегося действию неблагоприятных факторов 
окружающей среды, на основании данных генеалогии, клинико–гематологических характеристик, струк-
турных изменений костной ткани и особенностей течения острых лейкемии. 

Обследовано 145 больных острыми лейкемиями. Оценивали генеалогию детей, гематологические 
показатели, варианты и прогноз течения лейкемий. Изучали уровень кортизола, тиреотропного гормона 
гипофиза, остеокальцина и ферритина в сыворотке крови, число колониеобразующих единиц стромаль-
ных фибробластов костного мозга, экскрецию аминокислот и фосфатов кальция с мочой, щелочную фос-
фатазу, плотность костной ткани. Влияние негативных факторов окружающей среды оценивали по степе-
ни интегрального загрязнения территорий (умеренная, загрязненная, очень и чрезвычайно загрязненная 
территория). 

Установлены возрастные периоды інтенсивного роста (до 6 лет и старше 12 лет), характерные для 
заболевания детей острыми лейкемиями. Определено влияние болезней в родословной на особенности 
течения заболевания. В острый период острых лейкемий в 55,2% диагностировали нормохромно–
нормоцитарные анемии. Число лейкоцитов выше 100,0 Г/л было в 6,9%. Пролиферативная активность 
колониеобразующих единиц стромальных фибробластов костного мозга выше 70,0 и ниже 11,0 на 105 
ядросодержащих клеток совпадала с более короткой выживаемостью больных. С учетом содержания 
аминокислот, входящих в состав коллагена, в организме преобладали катаболические процессы над 
анаболическими. Уровень щелочной фосфатазы ниже 200 Ед/л в сыворотке крови совпадал с низким 
содержанием колониеобразующих единиц стромальных фибробластов костного мозга (rs = 0,48). Корот-
кая выживаемость больных коррелировала с показателем денситометрии ниже 65 у.е. Установлена об-
ратная корреляционная связь между показателем денситометрии и щелочной фосфатазы (rs = –0,44). 
Остеокальцин у детей с острыми лейкемиями был во все периоды снижен. В 25,0% больных с острыми 
лимфобластными лейкемиями уровень кортизола в инициальном периоде был на 25–30% ниже норма-
тивного, что совпадало с более короткой выживаемостью и вероятностью развития рецидива. У жителей 
очень и сверхзагрязненных территорий отмечалось неблагоприятное течение острых лейкемий по срав-
нению с жителями умеренно и загрязненных  территорий. 

Сформированы критерии группы повышенного риска по онкогематологической патологии среди де-
тей, которые находятся под давлением факторов окружающей среды, и предоставлена иерархическая 
структура показателей, влияющих на изменения в костной ткани и костномозговом микроокружении, и 
играют роль в механизмах лейкозогенеза, что является основой для дальнейших научных разработок. 

Ключевые слова: лейкемии, структура костей, прогноз, окружающая среда, группы риска. 
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UDC 616.155.392.2: 616–053.2.036. 053  
The Influence of the Environmental Environment  
on the State of Hemopoesis and the Development and  
Course of Acute Leukemia in Children after the Chernobil Catastrophe 
Bebeshko V. G., Bruslova K. M., Tsvetkova N. M.,  
Pushkaryeva T. I., Dmytrenko I. V. 
Abstract. The purpose of the study was to develop criteria for the formation of risk group for oncohema-

tological pathology in a pediatric population exposed to adverse environmental factors, based on genealogy, 
clinical–hematological characteristics, structural changes in bone tissue and features of acute leukemia. 

Material and methods. 145 patients with acute leukemia (104 with acute lymphoblastic leukemia, 41 with 
acute myeloblastic leukemia) and 83 individuals in comparison group were examined. The genealogy, clinical–
hematological characteristics, variants and prognosis of leukemia were evaluated. We studied the levels of corti-
sol, thyroid–stimulating pituitary hormone, osteocalcin and ferritin in serum, the number of colony–forming units 
of bone marrow stromal fibroblasts in vitro, the excretion of amino acids and calcium phosphate in the urine, 
alkaline phosphatase, and bone density. The impact of negative environmental factors was assessed by the 
degree of integral pollution of the territories (moderate, contaminated, very and extremely soiled). 

Results and discussion. We established age periods, intense growth, and characteristicы of the disease in 
children with acute leukemia. 73.1% of patients had a "common" type of acute lymphoblastic leukemia, more 
often in children under 6 years. T–acute lymphoblastic leukemia and acute myeloblastic leukemia were more 
commonly diagnosed in children older than 6 years. Oncological diseases in relatives of patients with acute leu-
kemia were recorded in 19.3% (in the comparison group 9.7%). In the acute period of acute leukemia, 55.2% 
were diagnosed with normochromic–normocytic anemia. The leukocyte count above 100.0 G/l was 6.9%. The 
colony–forming units of bone marrow stromal fibroblasts proliferative activity above 70.0 and below 11.0 for 105 

nucleated cells coincided with the shorter survival of patients. The content of amino acids that were part of colla-
gen, prevailed catabolic processes over anabolic. The level of alkaline phosphatase below 200 U/l in serum co-
incided with the low colony–forming units of bone marrow stromal fibroblasts (rs = 0.48). Short patient survival 
was correlated with densitometry below 65 conv.un. The correlation between densitometry and alkaline phos-
phatase was established (rs = –0.44). Osteocalcin in children with acute leukemia was reduced at all times. In 
25.0% of patients with acute lymphoblastic leukemia, the level of cortisol in the initial period was 25–30% lower, 
than the normative, that coincided with the shorter survival and the likelihood of relapse. We also determined the 
dependence of the course of acute leukemia and the age of patients at the time of diagnosis, depending on the 
type of pathology in the pedigree. Residents of very and extremely polluted territories had unfavorable course of 
acute leukemia compared to inhabitants of moderately and contaminated territories.  

Conclusions. The obtained results helped us to formulate criteria for a risk group for oncohematologic pa-
thology and provided a hierarchical structure of indicators influencing changes in bone tissue and bone marrow 
microenvironment, and playing a role in the mechanisms of leukogenesis: stromal fibroblasts → collagen struc-
ture for amino acid content → mineral bone component → bone density → endocrine regulation, which is the 
basis for further scientific research. 

Keywords: leukemia, bone structure, prognosis, environment, risk groups. 
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ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 
НА РІВНІ НОВИХ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ РФД–15,  

Р–СЕЛЕКТИНУ І ГАЛЕКТІНУ–3 У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ  
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Метою дослідження була оцінка впливу демо-
графічних показників та супутньої патології на рівні 
нових біомаркерів запалення РФД–15, Р–
селектину та Галектину–3 в плазмі крові у хворих з 
артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим 
діабетом 2 типу.  

В дослідження були включені 121 хворий, з них 
59 жінок і 62 чоловіки у віці від 40 до 87 років 
(середній вік 64,7±10,6 років). Включеним у дослі-
дження хворим проводилося визначення рівнів но-
вих біомаркерів запалення: ростового фактора ди-
ференціації 15 (РФД–15), Р–селектину, Галектіну–3.  

Рівні біомаркерів мали недостовірну тенденцію 
до збільшення у жінок в порівнянні з чоловіками. 
Рівень РФД–15 значно і достовірно збільшувався у 
хворих старше 70 років (3886,37±2363,59; 2433-
,39±1377,56 та 1991,46±1895,53 пг/мл; р <0,05, від-
повідно) у порівнянні з хворими молодшого віку, 
також достовірно вищим був рівень Галектину–3 у 
хворих старше 70 років в порівнянні з хворими до 
50 років. Була виявлена недостовірна тенденція до 
збільшення рівня Р–селектину і Галектіна–3 у хво-
рих, що перенесли інфаркт міокарда при відсутнос-
ті різниці рівня РФД–15. У хворих з супутньою фіб-
ріляцією передсердь рівень Р–селектину в плазмі 
був достовірно нижче, ніж у хворих з синусовим 
ритмом (76,69±26,44 та 115,77±39,46 пг/мл, 
р <0,05, відповідно).  

Стать хворих мала однаковий вплив: рівні всіх 
біомаркерів в плазмі були недостовірно вищими у 
жінок в порівнянні з чоловіками. Якщо рівень Р–
селектину мав тенденцію до зниження з віком, то 
рівень Галектіна–3 та РФД–15 достовірно та знач-
но збільшувався у хворих старше 70 років. Перене-
сений інфаркт міокарду не впливає на рівні РФД–
15, Р–селектину та Галектину–3 у хворих на арте-
ріальну гіпертензію та цукровим діабетом 2 типу. 
Прийом пероральних антикоагулянтів призводить 
до зниження рівня Р–селектину у хворих з супут-
ньою фібриляцією передсердь. 

Ключові слова: системне запалення, серцево–
судинний ризик, демографічні характеристики, су-
путня патологія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова прикладна тема кафе-
дри внутрішньої медицини №1 Харківського Націо-
нального медичного університету «Клінічне зна-
чення маркерів запалення та метаболічних пору-
шень у хворих на неалкогольну жирову хворобу 
печінки з урахуванням коморбідності», № держав-
ної реєстрації 0118U000937. 

Вступ. Накопичуються докази того, що запа-
лення судин відіграє вирішальну роль у патофізіо-
логії атеросклерозу, що призвело до пошуку нових 
біомаркерів запалення, які мають прогностичне 
значення та можуть бути ціллю терапевтичного 
втручання [1]. Експериментальні та клінічні дані 
дозволяють припустити, що зменшення запалення 
без впливу на рівень ліпідів може знизити ризик 
серцево–судинних захворювань [2]. Найбільш по-
ширеним маркером системного запалення, який 
використовується в клінічній практиці для страти-
фікації ризику є загальновизнаний стандарт hs–
СБР, та інтенсивно вивчаються нові біомаркери, 
такі як ліпопротеїн–ассоційована фосфоліпаза А2 
(Lp–PLA2) та мієлопероксидаза (MPO) [3]. Перспе-
ктивними вважаються нові біомаркери запалення – 
ростовий фактор диференціації –15 (РФД–15), P–
селектин та Галектин–3 [4, 5, 6, 7, 8].  

По–різному реагують біомаркери в різних клі-
нічних ситуаціях, зокрема, РФД–15 забезпечує про-
тизапальну дію на мишах з гострим інфарктом міо-
карду, безпосередньо інгібуючи активацію мієлоїд-
них клітин, але сприяє опосередкованому прозапа-
льному ефекту в моделях атеросклерозу [9]. Підви-
щена концентрація крові в РФД–15 пов'язана з чис-
ленними патологічними станами, однак, клінічне 
значення цих змін залишається нез’ясованим [10]. 
Також рівні біомаркерів запалення можуть зміню-
ватися в залежності від віку та статі хворих [11]. 
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Таким чином, залишається мало вивченим пи-
тання інтерпретації змін рівнів в плазмі нових перс-
пективних маркерів запалення РФД–15, Р–
селектину та Галектину–3 у хворих різного віку, 
статі та при наявності захворювань серцево–
судинної системи. 

Мета дослідження – оцінка впливу демографі-
чних показників та супутньої патології на рівні но-
вих біомаркерів запалення РФД–15, Р–селектину 
та Галектину–3 в плазмі крові у хворих з артеріаль-
ною гіпертензією (АГ) в поєднанні з цукровим діа-
бетом (ЦД) 2 типу.  

Матеріал та методи дослідження. Включення 
хворих в дослідження проводилось згідно критеріїв 
включення: пацієнти у віці від 40 до 90 років з АГ 
та/або цукровим діабетом 2 типу, які самостійно 
підписали інформовану згоду на участь у науково-
му неінтервенційному клінічному дослідженні. Діаг-
ноз АГ встановлювався згідно Рекомендацій Євро-
пейського Товариства Кардіологів з лікування АГ 
(2018 рік) [12] при наявності у хворого постійно 
підвищеного артеріального тиску ≥140/90 мм рт.ст. 
при «офісному» вимірюванні після виключення на 
підставі добового моніторування артеріального 
тиску «замаскованої нормотензії» («гіпертензії бі-
лого халату»). Діагноз супутнього цукрового діабе-
ту 2 типу встановлений відповідно до критеріїв 
Американської Діабетологічної Асоціації [13]. У 
дослідження були включені 121 хворий, з них 59 
жінок і 62 чоловіки у віці від 40 до 87 років 
(середній вік 64,7±10,6 років).  

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права 
людини та біомедицину (ETS № 164)» від 04-
.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Кожен пацієнт підпису-
вав інформовану згоду на участь у дослідженні і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Офісне вимірювання артеріального тиску про-
водилося за допомогою тонометра Microlife BP 
AG1–20 методом Сципіона Ріва–Роччі в модифіка-
ції Короткова за стандартною методикою. Поза–
офісне вимірювання артеріального тиску здійсню-
валося за допомогою апарату добового монітору-
вання артеріального тиску Heaco ABPM50 осцило-
метричним методом. Включеним у дослідження 
хворим проводилося визначення рівнів нових біо-
маркерів запалення: ростового фактора диферен-
ціації 15 (РФД–15), Р–селектину, Галектіну–3 і ре-
ферентного маркера системного запалення – висо-
кочутливого СРБ (hs–СРБ) за допомогою стандарт-
ний наборів реагентів. Для кількісного визначення 

високочутливого РФД–15 був використаний набір 
реагентів «Human GDF–15/MIC–1 Elisa» 
(BioVendor, Чехія). Мінімальна визначувана конце-
нтрація РФД–15 становила 2 пг/мл. Для кількісного 
визначення людського Галектіна–3 був використа-
ний набір «Human Galectin–3 Platinum Elis-
a» (eBioscience, Bender MedSystems, Австрія). Міні-
мальна визначувана концентрація Галектіна–3 ста-
новила 0,12 нг/мл. Для кількісного визначення Р–
селектину був використаний набір реагентів 
«Human sP–selectin Platinum ELISA» (eBioscience, 
Bender MedSystems, Австрія). Мінімальна визначу-
вана концентрація Р–селектину склала 0,2 нг/мл. 

Отримані дані аналізувалися за допомогою 
стандартних статистичних програм. Для оцінки 
відмінностей показників між групами використову-
вався дисперсійний аналіз ANOVA і т–критерій 
Стьюдента, для оцінки зв'язків між показниками 
проведено кореляційний аналіз Пірсона та лінійний 
регресійний аналіз. 

Результати дослідження. В цілому, в групі 
обстежених хворих середній рівень РФД–15 в плаз-
мі становив 2944,59±2004,66 пг/мл, Галектіна–3 – 
12,65±5,35 нг/мл, Р–селектину – 110,14±37, 08 нг/мл 
і hs–СРБ – 6,53±4,25 мг/л, відповідно. 

При аналізі рівнів біомаркерів запалення в підг-
рупах чоловіків і жінок хворих на артеріальну гіпер-
тензію виявлено недостовірну тенденцію до більш 
високого рівня РФД–15 у жінок в порівнянні з чоло-
віками (3163,87±2384,37; 2726,14±1402,79 пг/мл  
р >0,05, відповідно). Рівень Р–селектину у підгрупі 
жінок в порівнянні з чоловіками не відрізнялись 
(111,74±43,12; 108,56±37,31 нг/мл; р>0.05, відпові-
дно). Також рівень Галектіна–3 був недостовірно 
вище в підгрупі жінок в порівнянні з підгрупою чо-
ловіків (13,30±4,59; 12,43±6,99 нг/мл, відповідно) 
(табл. 1). Аналогічна тенденція спостерігалася і 
для рівня hs–СРБ, який був вище у жінок в порів-
нянні з чоловіками (6,76±4,27; 6,01±4,44 мг/л,  
р >0.05, відповідно). 

Кореляційні взаємозв'язки зі статтю хворих 
були відсутні для всіх біомаркерів. 

Таблиця 1 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хво-
рих на АГ в залежності від статі (М ± sx) 

Стать 
хворих 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–
селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

чоловіки 
(n=62) 

2726,14± 
±1402,79 

108,56± 
±37,31 12,43± 6,99 6,01± 4,44 

жінки 
(n=59) 

3163,87± 
±2384,37 

111,74± 
±43,12 13,30± 4,59 6,76± 4,27 

всього 
(n=121) 

2950,35± 
±1968,15 

110,11± 
±40,11 12,86± 5,93 6,34± 4,33 
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Проаналізовано залежність рівнів біомаркерів 
запалення у хворих від віку. Рівень ФРД–15 значно 
і достовірно збільшувався у хворих старше 70 років 
(3886,37±2363,59; 2433,39±1377,56 та 19-
1,46±1895,53 пг/мл; р <0,05, відповідно) у порівнян-
ні з хворими молодшого віку (табл. 2). Також дос-
товірно вищим був рівень Галектину–3 у хворих 
старше 70 років в порівнянні з хворими до 50 років. 

Рівень Р–селектину в плазмі хворих старше 70 
років недостовірно знижувався в порівнянні з хво-
рими у віці до 70 років, відмінності в рівні Р–
селектину у хворих 50–70 років і менше 50 років 
були незначними. 

Достовірність різниці показників рівнів РФД–15 
між групами порівняння також підтверджує диспер-
сійний аналіз ANOVA (табл. 3). Виявлена достовір-
на різниця в рівнях РФД–15 в групах порівняння у 
хворих з АГ з ЦД 2 типу різного віку.  

Був виявлений достовірний кореляційний взає-
мозв'язок між рівнем РФД–15 та віком, r = 0,359, p 
= 0,001, що підтвердив лінійний регресійний аналіз 
(рис. 1). 

При аналізі взаємозв'язків рівня Галектіну–3 в 
плазмі і віку хворих був виявлений слабкий досто-
вірний взаємозв'язок, r = 0,209, p = 0,021, Не було 
виявлено достовірного зв'язку рівня Р–селектину з 
віком хворих, що підтверджувалося коефіцієнтом 
кореляції r = –0,086, p = 0,347 та даними лінійного 
регресійного аналізу. 

Вивчено взаємозв'язок рівнів нових біомарке-
рів запалення з курінням у хворих на артеріальну 
гіпертензію (табл. 4). 

У групі курців хворих на АГ виявлено достовір-
но нижчий рівень Галектіна–3 в порівнянні з неку-

рящими хворими (9,25±2,52 та 13,29± 
±6,08 нг/мл відповідно, р<0,05). Був виявлений 
недостовірно нижчий рівень РФД–15 в порів-
нянні з некурящими хворими (2504,12±1526,89 

Таблиця 2 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хво-
рих з АГ з наявністю або відсутністю цукрового діабету 
в залежності від віку (М ± sx) 

Вік  
хворих 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–
селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

до 50 
років 
(n=10) 

1991,46± 
±1895,53 

124,21± 
±61,86 9,29±5,42 8,26±4,95 

50–70 
років 
(n=66) 

2433,39± 
±1377,56 

110,47± 
±33,53 12,86±6,24 5,94±4,66 

старше 
70 років 
(n=45) 

3886,37± 
±2363,5† 

106,45± 
±43,42 13,65±5,37* 6,39±3,77 

Примітки: * – р<0,05 достовірність відмінностей в порі-
внянні з групою хворих до 50 років; † – р<0,05 достовір-
ність відмінностей між групами 1, 2 і 3 хворих. 

Таблиця 3 – Результати дисперсійного аналізу ANOVA 
рівнів біомаркерів запалення в залежності від віку хворих 

  Середній  
квадрат F Значу-

щість 

Галек-
тин–3 

Між групами 77,640 2,249 0,110 

Всередині груп 34,519     

P–
селек-

тин 

Між групами 1298,971 0,805 0,450 

Всередині груп 1614,240     

РФД–15 
Між групами 22351691,420 6,563 0,002 

Всередині груп 3405826,674     

hs–СРБ 
Між групами 9,070 0,471 0,628 

Всередині груп 19,254     

Таблиця 4 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі, 
що палять і некурящих хворих на АГ та ЦД 2 типу 
(М ± sx) 

 РФД–15 
(пг/мл) 

Р–селек-
тин 

(нг/мл) 

Галек-
тин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

Курці 
(n=13) 

2504,12± 
±1526,89 

111,17± 
±58,47 

9,25± 
±2,52* 

7,61± 
±4,90 

Не ку-
рять 
(n=108) 

2991,99± 
±2007,59 

109,98± 
±37,69 

13,29± 
±6,08 

6,11± 
±4,26 

Примітка: * – р<0,05 достовірність відмінностей в 
порівнянні з групою хворих на АГ, які не курять. 

Рис. 1. Взаємозв'язок між рівнем в плазмі РФД–15 та 
віком хворих з АГ та ЦД 2 типу за даними лінійного  

регресійного аналізу 
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та 2991,99±2007,59 пг/мл відповідно, 
р>0.05). Також відзначалося недосто-
вірне збільшення рівня Р–селектину 
та hs–СРБ у хворих, які курять в порі-
внянні з хворими АГ, які не курять 
(111,17±58,47 та 109,98±37,69 нг/мл; 
7,61±4,90 та 6,11±4,26 мг/мл відповід-
но, р >0,05). 

Були проаналізовані рівні біомар-
керів запалення у хворих в залежності 
від наявності в анамнезі перенесено-
го інфаркту міокарда. Була виявлена 
недостовірна тенденція до збільшен-
ня рівня Р–селектину і Галектіна–3 у 
хворих, що перенесли інфаркт міокар-
да (табл. 5). 

Про відсутність достовірних зв'яз-
ків рівнів біомаркерів запалення з пе-
ренесеним інфарктом міокарда свід-
чать дані кореляційного аналізу, який 
не дозволив виявити достовірних ко-
реляційних зв'язків жодного з біомар-
керів запалення з перенесеним ін-
фарктом міокарда. 

Були проаналізовані рівні біомар-
керів запалення у хворих з залежності 
від наявності супутньої фібріляції передсердь 
(табл. 6). Супутня фібриляція передсердь була 
діагностована у 18 хворих. 

У хворих з супутньою фібріляцією передсердь 
рівень Р–селектину в плазмі був достовірно нижче, 
ніж у хворих з синусовим ритмом (76,69±26,44 та 
115,77±39,46 пг/мл, р <0,05, відповідно). При цьому 
наявність супутньої фібріляції передсердь не впли-
вала достовірно на рівні інших біомаркерів. 

Отримані в нашому досліджені дані підтверди-
ли потужний зв’язок рівня РФД–15 з віком хворих, 
який виявлений в інших дослідженнях [11]. Збіль-
шення рівня Галектину–3 з віком хворих, включе-
них в дослідження може бути повязане зі 
«старінням» міокарду, ще до клінічних проявів сер-
цево–судинних захворювань [14]. 

Перенесений інфаркт міокарду в анамнезі 
(більше 1 року до включення в дослідження) не 
впливав достовірно на рівні біомаркерів запалення 
РФД–15, Р–селектину та Галектину–3 у хворих АГ 
з ЦД 2 типу, включених в дослідження, незважаю-
чи на те, що в гострий період ІМ спостерігається 
збільшення рівнів в плазмі РФД–15 та Галектину–
3, яке має прогностичне значення у цих хворих  
[15, 16]. 

Також не впливала на рівні РФД–15 та Галек-
тину–3 наявність у хворих супутньої фібриляції 
передсердь. Значне та достовірне зниження рівня 
Р–селектину у хворих з фібриляцією передсердь 

повязане з прийомом пероральних антикоагулян-
тів, які блокують продукцію тромбоцитами Р–
селектину цими хворими [17]. 

Висновки 
1. Стать і вік впливали на рівні біомаркерів запа-

лення у хворих на АГ та ЦД 2 типу: рівні всіх біо-
маркерів в плазмі були недостовірно вищими у 
жінок в порівнянні з чоловіками. Рівень Р–
селектину мав тенденцію до зниження з віком, а 
рівень Галектін–3 та РФД–15 достовірно та знач-
но збільшувався у хворих старше 70 років; 

2. Перенесений інфаркт міокарду (більше 1 року до 
обстеження) не впливає на рівні РФД–15, Р–
селектину та Галектину–3 у хворих на АГ та ЦД 
2 типу;  

3. Прийом пероральних антикоагулянтів призво-
дить до зниження рівня Р–селектину у хворих з 
супутньою фібриляцією передсердь. 
Перспективи дослідження. Системне запа-

лення реалізується через різні патогенетичні меха-
нізми, які мають різні біохімічні маркери. Тому, пер-
спективним є застосування мультимаркерного під-
ходу, який дозволяє оцінити системне запалення у 
хворого незалежно від того, який патогенетичний 
механізм є провідним. Отримані в дослідженні дані 
дають можливість в подальшому застосовувати 
нові біомаркери РФД–15, Р–селектин та Галектин–
3 для оцінки прогнозу та як терапевтичну мішень з 
урахуванням впливу на них характеристик хворих 
та супутньої патології.  

Таблиця 5 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хворих на АГ та 
ЦД 2 типу в залежності від наявності перенесеного інфаркту міокар-
да (М ± sx) 

Інфаркт міокарду 
в анамнезі 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

Перенесений 
інфаркт міокарду 
(n=39) 

3374,98± 
±2767,81 

102,03± 
±28,75 

11,76± 
±4,75 5,94±4,96 

Не переносили 
інфаркт міокарду 
(n=82) 

2764,11± 
±1484,56 

113,95± 
±44,15 

13,38± 
±6,38 6,56±4,02 

Таблиця 6 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хворих на АГ та 
ЦД 2 типу в залежності від наявності супутньої фібріляції перед-
сердь (М ± sx) 

Фібріляція  
передсердь 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

З фібріляцією пе-
редсердь (n=18) 

2594,53± 
±1047,39 

76,69± 
±26,44* 

14,31± 
±5,36 6,79±4,46 

Без фібріляції пе-
редсердь (n=103) 

28134,23± 
±1521,41 

 115,77± 
±39,46 

12,61± 
±6,04 5,42±4,05 

Примітка: * – р<0.05 достовірність відмінностей в порівнянні з групою 
хворих без фібріляції передсердь. 
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УДК [616.12–008.331.1+616.379–008.64]–056.257:616.12–008.46–07:616.15–078:57.083.3 
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ  
НА УРОВНИ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ РФД–15, Р–СЕЛЕКТИНА  
И ГАЛЕКТИНА–3 У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Бильченко А. А. 
Резюме. Целью исследования была оценка влияния демографических показателей и сопутствующей 

патологии на уровни новых биомаркеров воспаления РФД–15, Р–селектина и Галектина–3 в плазме кро-
ви у больных с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа. 

В исследование были включены 121 больной, из них 59 женщин и 62 мужчины в возрасте от 40 до 87 
лет (средний возраст 64,7±10,6 лет). Включенным в исследование больным проводилось определение 
уровней новых биомаркеров воспаления: ростового фактора дифференциации 15 (РФД–15), Р–
селектина, Галектина–3. 
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Уровни биомаркеров имели недостоверную тенденцию к увеличению у женщин по сравнению с мужчи-
нами. Уровень ФРД–15 значительно и достоверно увеличивался у больных старше 70 лет 
(3886,37±2363,59; 2433,39±1377,56 и 1991,46 ± 1895,53 пг/мл, р <0,05, соответственно) в сравнению с боль-
ными младшего возраста, также достоверно выше был уровень Галектина–3 у больных старше 70 лет по 
сравнению с больными до 50 лет. Была обнаружена недостоверная тенденция к увеличению уровня  
Р–селектина и Галектина–3 у больных, перенесших инфаркт миокарда при отсутствии разницы уровня 
РФД–15. У больных с сопутствующей фибрилляцией предсердий уровень Р–селектина в плазме был дос-
товерно ниже, чем у больных с синусовым ритмом (76,69±26,44 и 115,77±39,46 пг/мл, р <0,05, соответст-
венно). Пол больных имел одинаковое влияние: уровни всех биомаркеров в плазме крови недостоверно 
выше у женщин по сравнению с мужчинами. Если уровень Р–селектина имел тенденцию к снижению с воз-
растом, то уровень Галектина–3 и РФД–15 достоверно и значительно увеличивался у больных старше 70 
лет. Перенесенный инфаркт миокарда не влияет на уровень РФД–15, Р–селектина и Галектина–3 у боль-
ных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа. Прием пероральных антикоагулянтов приво-
дит к снижению уровня Р–селектина у больных с сопутствующей фибрилляцией предсердий. 

Ключевые слова: системное воспаление, сердечно–сосудистый риск, демографические характери-
стики, сопутствующая патология. 
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Influence of Demographic Indicators and Concomitant Pathology  
on the Level of New Biomarkers of Inflammation of GDF–15, P–Selectin  
and Galectin–3 in Patients with Hypertension in Combination with Type 2 Diabetes 
Bilchenko A. O. 
Abstract. The purpose of the study was to assess the impact of demographic indicators and comorbidity on 

the level of new biomarkers of inflammation of GDF–15, P–selectin and Galectin–3 in blood plasma in patients 
with hypertension in combination with type 2 diabetes. 

Material and methods. The study included 121 patients, including 59 women and 62 men aged from 40 to 
87 years (mean age 64.7±10.6 years). We determined the levels of new biomarkers of inflammation: growth 
factor differentiation 15 (GDF–15), P–selectin, Galectin–3, and a reference marker of systemic inflammation, 
high–sensitive CRP (hs–CRP) using standard sets of reagents, in patients included in the study. 

Results and discussion. In subgroups of men and women patients with hypertension and type 2 diabetes re-
vealed an unreliable tendency to a higher level of GDF–15 in women compared to men (3163.87±2384.37; 
2726.14±1402.79 pg/ml p >0.05, respectively). The level of P–selectin in the subgroup of women did not differ 
from men, and the level of Galectin–3 was not significantly higher in the subgroup of women compared to the sub-
group of men. The level of GDF–15 increased significantly in patients older than 70 years (3886.37±2363.59; 
2433.39±1377.56 and 1991.46±1895.53 pg/ml; p <0.05, respectively) compared with younger patients, the level of 
Galectin–3 was also significantly higher in patients older than 70 years compared with patients up to 50 years. The 
validity of the difference between the GDF–15 levels in the comparison age groups is also confirmed by the 
ANOVA. There was an unreliable tendency to increase the level of P–selectin and Galectin–3 in patients who suf-
fered myocardial infarction before in the absence of difference in the level of GDF–15. The absence of reliable 
correlation of levels of inflammation biomarkers with myocardial infarction testified to the data of correlation analy-
sis, which did not reveal reliable correlation links of any of the inflammation biomarkers with myocardial infarction. 
P–selectin plasma levels were significantly lower in patients with concomitant atrial fibrillation than in patients with 
sinus rhythm (76.69±26.44 and 115.77±39.46 pg/ml, p <0.05, respectively). However, the presence of concomitant 
atrial fibrillation did not significantly affect the level of other biomarkers. 

Conclusion. The sex of the patients had the same effect: the levels of all biomarkers in the plasma were sig-
nificantly higher in women than in men. If the level of R–selectin tended to decrease with age, then levels of 
Galectin–3 and GDF–15 increased significantly in patients older than 70 years. Myocardial infarction did not affect 
the levels of GDF–15, P–selectin and Galectin–3 in patients with hypertension and type 2 diabetes. Administration 
of oral anticoagulants led to a decrease in the level of P–selectin in patients with concomitant atrial fibrillation. 

Keywords: systemic inflammation, cardiovascular risk, demographic characteristics, concomitant pathology. 
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Метою роботи було вивчити особливості 
алельного поліморфізму генів XRCC1 та XPD у 
хворих на рак щитоподібної залози, які постражда-
ли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.  

Для проведення молекулярно–генетичних дос-
ліджень було відібрано 102 хворих на рак щитопо-
дібної залози, з яких у 38–ми був наявний вплив 
іонізуючого випромінювання в анамнезі (І група) та 
64 хворих на спонтанний рак щитоподібної залози 
(ІІ група). Серед 38–ми хворих із наявним впливом 
іонізуючого випромінювання в анамнезі – IA гру-
па – 10 хворих, учасники ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС (ліквідатори, УЛНА); IB група – 28 хворих, 
евакуйовані та мешканці контрольованих терито-
рій, забруднених радіонуклідами.  

При порівнянні із контрольною групою україн-
ської популяції, у гомозиготних носіїв мінорного 
алеля гена XPD Gln751Gln, які зазнали дії іонізую-
чої радіації (І група), виявлено статистично значу-
ще підвищення ризику раку щитоподібної залози: 
OR =3.66, p =0.02 (CI 95% 1.20–14.65). При порів-
нянні з даними літератури асоціації поліморфізму 
гена XPD Lys751Gln з ризиком розвитку раку щито-
подібної залози після дії іонізуючої радіації та ризи-
ку розвитку спонтанного раку щитоподібної залози 
не виявлено. При порівнянні з даними літератури 
щодо поліморфізму гена XRCC1 у радіаційно–
опромінених осіб без онкопатології, ризик розвитку 
раку щитоподібної залози у гомозиготних носіїв 
мінорного алелю гена XRCC1Gln399Gln в осіб, які 
зазнали впливу іонізуючого випромінювання (І гру-
па) в нашому дослідженні виявився достовірно 
підвищеним: ОR =4,17, p =0,001. При порівнянні з 
контрольною групою української популяції асоціації 
поліморфізму гена XRCC1Arg399Gln з ризиком 
розвитку раку щитоподібної залози після дії іонізу-
ючої радіації та ризику розвитку спонтанного раку 
щитоподібної залози не виявлено.  

Носійство гомозиготних мінорних алелей генів 
репарації ДНК XRCC1 Gln399Gln та XPD Gln751Gln 
в дослідженій групі української популяції є факто-
ром ризику розвитку раку щитоподібної залози за 
умов дії іонізуючого випромінювання і може бути 
підставою для формування групи ризику схильнос-
ті до розвитку радіаційно–асоційованої онкологіч-
ної патології щитоподібної залози. 

Ключові слова: аварія на ЧАЕС, іонізуюча 
радіація, поліморфізм генів репарації ДНК XRCC1, 
XPD, рак щитоподібної залози, учасники ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження було проведено в 
рамках науково–дослідної роботи «Дослідження 
значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 
та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин в 
осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок ава-
рії на Чорнобильській АЕС і захворіли на рак щито-
подібної залози», № держ. реєстрації 0111U000756. 

Вступ. Протягом останніх десятиріч з`явилося 
багато повідомлень про збільшення кількості хво-
рих на рак щитоподібної залози (РЩЗ) серед тих, 
хто зазнав радіаційного опромінення внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС [1–4]. В зв’язку з 
цим, вельми актуальним на сьогодні залишається 
питання прогнозу здоров'я населення, що зазнало 
дії іонізуючого випромінювання (ІВ), та потребують 
дослідження особливості тиреоїдного канцерогене-
зу. Аналіз ретроспективних та аналітичних епідемі-
ологічних досліджень вказує на існування радіоген-
ного РЩЗ [1, 5–7]. Проте, якщо зв'язок між аварією 
на Чорнобильській АЕС та виникненням РЩЗ у 
дітей є безсумнівним, то асоціація з виникненням 
цієї патології у дорослих залишається суперечли-
вою. Враховуючи, що щитоподібна залоза дорос-
лих менш чутлива до дії радіації, ніж у дітей,  
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а також те, що латентний період розвитку радіоген-
ного РЩЗ може складати від 5 до 35–40 років, не-
обхідно подальше спостереження за контингента-
ми постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. На 
сьогодні залишається актуальним питання щодо 
закономірностей та взаємозв’язку канцерогенних 
факторів і дестабілізації геному на молекулярному 
та хромосомному рівнях. При різних формах РЩЗ 
можливий різний рівень дестабілізації геному лім-
фоцитів периферичної крові. Особливе місце за-
ймають гени репарації ДНК, продукти яких обумов-
люють відновлення пошкоджень ДНК, що виника-
ють в результаті зовнішніх впливів, зокрема дії ІВ, 
канцерогенів, ксенобіотиків та інших факторів, а 
також внутрішніх подій, таких як помилки репліка-
ції, та видалення шляхом апоптозу клітин, генетич-
ний апарат яких не може бути відновлений [8]. Се-
ред генів, що кодують білки ексцизійної репарації 
основ, привертають увагу дослідників гени XRCC1 
та XPD.  

Поліморфізми генів репарації ДНК обумовлю-
ють значні відмінності в ефективності репарації 
вже сформованих пошкоджень ДНК. Встановлено, 
що зміни у функціонуванні специфічних білків, які 
приймають участь в репаративних системах, поте-
нційно здатні призводити до мутагенезу [9]. Захво-
рюваність на рак щитоподібної залози віддзерка-
лює наслідки Чорнобильського радіаційного опро-
мінення за рахунок радіоактивного йоду. В Україні 
найбільша реалізація стохастичних ефектів у цьо-
му органі відзначається в учасників ліквідації нас-
лідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр., та групах ева-
куйованих із радіактивно забруднених районів.  

Визначення особливостей поліморфізму генів 
репарації ДНК XRCC1 та XPD в осіб, які зазнали дії 
іонізуючої радіації і захворіли на рак щитоподібної 
залози, має важливе значення для розкриття меха-
нізмів виникнення онкологічної патології в осіб, які 
зазнали дії іонізуючої радіації, та запровадження 
заходів її запобігання. 

Метою роботи було вивчити особливості 
алельного поліморфізму генів XRCC1 та XPD у 
хворих на рак щитоподібної залози, які постражда-
ли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Матеріал та методи дослідження. Визначен-
ня поліморфізмів генів білків репарації ДНК прове-
дено у 102 хворих на РЩЗ: 26 чоловіків (25 %) і 76 
жінок (75 %) у віці від 14 до 78 років на момент діа-
гнозу (середній вік 46,5±14,8 роки, медіана 49 ро-
ків). Діагноз РЩЗ встановлювали у відділеннях 
ендокринології, хірургії радіоіндукованої патології 
Національного Наукового центру радіаційної меди-
цини. Стадію захворювання представляли за TNM 
класифікацією, враховували форми РЩЗ – медуля-
рну, фолікулярну та папілярну.  

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково–медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожного учасника дослідження і вжиті всі захо-
ди для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Вплив ІВ в анамнезі захворювання був наявний 
у 38 хворих (13 чоловік і 7 жінок), які належали до І 
групи. Серед них – IA група – 10 хворих, учасники 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (ліквідатори, 
УЛНА) – 5 чоловіків (50 %) та 5 жінок (50 %) у віці 
від 46 до 64 років, середній вік – 58 ± 6,4 роки, ме-
діана – 60 років; IB група – 28 хворих, евакуйовані 
та мешканці контрольованих територій, забрудне-
них радіонуклідами, 7 чоловіків (24%) та 21 жінок 
(76 %) у віці від 22 до 67 років, середній вік – 42,4 ± 
±15,1 роки, медіана – 41 рік.  

II група – складалася із хворих на РЩЗ без 
впливу ІВ в анамнезі – 64 особи, 14 чоловіків  
(22 %) та 50 жінок (78 %) у віці від 14 до 78 років, 
середній вік – 46,8 ± 14,7 років, медіана – 49,5 років. 

Контрольна група складалася із 51 практично 
здорової особи без онкопатології. Середній вік да-
ної групи дорівнював 50,5 ± 7,1 років (від 25 до 75 
років). 

Проводилось визначення дозового наванта-
ження в групах хворих із радіаційним навантажен-
ням в анамнезі. Середня доза зовнішнього опромі-
нення в групі ліквідаторів складала 45,5±3,92 мЗв. 
Середня доза зовнішнього опромінення в групі 
евакуйованих складала 7,2±0,4 мЗв.  

При аналізі поліморфізму генів ми об’єднували 
IA і ІВ групи в групу хворих на РЩЗ, які зазнали дії 
іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС. Для 
порівняння отриманих даних щодо спонтанного та 
радіаційно–асоційованого РЩЗ та розрахунків від-
мінностей частот алелей і ризику виникнення онко-
патології використовували дані літератури щодо 
контрольних груп популяцій Російської Федерації, 
Білорусі та Польщі [8, 10,11]. При оцінці ризиків 
щодо поліморфізму ХRСС1 – дані літератури щодо 
жителів умовно чистих та радіаційно–забруднених 
територій Російської Федерації та Білорусі без он-
копатології (радіаційно–експонованих осіб – 65 
чоловіків і 133 жінки, середній вік 22,2 роки та без 
впливу ІВ в анамнезі – 180 чоловіків і 218 жінок, 
середній вік 45 років)[10]. При оцінці ризиків щодо 
поліморфізму ХPD – дані літератури щодо опромі-
нених здорових працівників Сибірського хімічного 
комбінату, Російська Федерація (103 чоловіки і 45 
жінок, середній вік 51,64 роки) [8] та осіб польської 
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популяції без онкопатології (36 чоловіків і 64 жінки, 
медіана віку 65 років) [11]. Також порівнювали отри-
мані дані щодо спонтанного та радіаційно–асоційо-
ваного РЩЗ та розраховували відмінності частот 
алелей і ризик виникнення онкопатології із конт-
рольною групою української популяції (51 особа).  

Геномна ДНК екстрагувалась із мононуклеарів 
периферичної крові з використанням набору для 
виділення ДНК NeoPrep DNA Magnet (Neogene, 
Україна) згідно інструкції виробника. Для визначен-
ня поліморфізму гена XRCC1 Arg399Gln викорис-
товували праймери: прямий (5`–TTGTGCTTTCTCT 
GTGTCCA–3`) і зворотний (5`–TCCTCCAGCCTTTT 
CTGATA–3’). Для визначення поліморфізму гену 
XPD Lys751Gln використовували таку послідов-
ність праймерів: прямий (5`–TCAAACATCCTGTCC 
CTACT–3`) і зворотний (5`–CTGCGATTAAAGGCTG 
TGGA–3’). ПЛР здійснювали в кінцевому об’ємі 
20 мкл, який містив приблизно 20 нг досліджувано-
го ДНК, 10,0 пмоль кожного із праймерів, з викори-
станням буфера, наданого виробником. Для амплі-
фікації використовували набір реагентів для ПЛР 
ампліфікації ДНК GenPak®PCR Core (Neogene, 
Україна), згідно інструкції виробника. 

Визначення частоти поліморфних алелей та 
відповідності розподілу генотипів оцінювалось за 
рівнянням Харді–Вайнберга. Відмінності між часто-
тами алелей в різних групах та в розподілі частот 
генотипів розраховували з використанням критерію 
χ2 з поправкою Йєтса на безперервність варіації та 
точного двостороннього критерію Фішера. Відповід-
ність розподілу частоти генотипів рівновазі Харді–
Вайнберга оцінювали за допомогою порівняння очі-
куваної та емпіричної частоти генотипів. Аналіз 
проводили базуючись на розрахунках теоретично 
очікуваного розподілу кожного з трьох генотипів, 
виходячи з припущення, що дані інших двох є 
точними (http://www.oege.org/software/ hwe–mr–
calc.shtml). Статистичну обробку отриманих да-
них здійснювали з використанням пакету програм 
Statistica Base “Basic Statistical Аnalysis Methods”. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. У всіх 102 хворих із РЩЗ було проведено 
молекулярно–генетичний аналіз із визначенням 
поліморфізмів генів білків репарації ДНК XPD 
Lys751Gln та XRCC1 Arg399Gln. Визначено час-
тоти поліморфних алелей генів білків репарації 
пошкоджень ДНК – XPD Lys751Gln та XRCC1 
Arg399Gln у хворих на РЩЗ, які зазнали дії іоні-
зуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобиль-
ській АЕС (0,49 та 0,57 відповідно) та у хворих 
на РЩЗ без впливу ІВ в анамнезі (0,39 та 0,37 
відповідно). 

Результати аналізу розподілу окремих гено-
типів за поліморфізмом Lys751Gln гена XPD в 

осіб досліджуваних груп представлено в таблиці 1. 
В загальній групі всіх обстежених хворих на РЩЗ 
розподіл генотипів відповідав рівнянню Харді–
Вайнберга.  

В групі обстежених хворих на РЩЗ, які зазнали 
дії ІВ в анамнезі (І група), розподіл генотипів відпо-
відав рівнянню Харді–Вайнберга. Така відповід-
ність спостерігалась як для хворих на РЩЗ, які вхо-
дили до групи IA, так і для хворих групи IB 
(евакуйовані та мешканці радіаційно забруднених 
територій), незважаючи на малу чисельність зазна-
чених груп (9,8 % та 27,4 % від загальної кількості 
обстежених відповідно). Навпаки, у хворих на РЩЗ 
без впливу ІВ в анамнезі (II група), яка за чисельні-
стю складала 62,8% обстежених розподіл геноти-
пів достовірно не відповідав рівнянню Харді–
Вайнберга (табл. 1). Слід зазначити, що отримані 
значення χ2 = 3,91 знаходяться на межі критичного 
значення χ2

крит = 3,84, тому виявлена невідповід-
ність може мати випадковий характер. Основним 
фактором невідповідності розподілу генотипів рів-
нянню Харді–Вайнберга може бути більша кіль-
кість гетерозигот при пропорційно меншій кількості 
гомозигот обох типів в дослідженій групі.  

Частота гомозиготних носіїв алеля Gln751Gln 
гена XPD (серед всіх інших генотипів) у хворих на 
РЩЗ, які зазнали дії ІВ (І група), була достовірно 
більшою, ніж у хворих на РЩЗ, без впливу ІВ в ана-
мнезі (ІІ група) – 26,31 % та 9,38 % відповідно, χ2 = 
5,17, р = 0,023. Частота носіїв – Gln751Gln серед 
хворих групи ІА була надзвичайно високою – 60 %, 
але через малу чисельність вибірки до інтерпрета-
ції отриманих результатів слід відноситись з  

Таблиця 1 – Розподіл окремих поліморфізмів Lys751Gln 
гена XPD, частота варіантного алеля гена XPD та відпо-
відність розподілу генотипів рівнянню Харді–Вайнберга 
серед обстежених осіб, кількість хворих (%) 

Групи 
XPD генотип, n, % 

χ2, р Lys751 
Lys 

Lys751 
Gln 

Gln751 
Gln 

Vалель 
(751Gln) 

Всі хворі 
на РЩЗ, 
n = 102 

31 
(30.39) 

55 
(53.92) 

16 
(15.69) 0.43 1.07, 

р= 0.30 

I, n=38 11 
(28.95) 

17 
(44.74) 

10 
(26.31) 0.49 0.42, 

р= 0.52 

IA, n=10 1 
(10) 

3 
(30.0) 

6 
(60.0) 0.75 0.40, 

р= 0.53 

IB, n=28 10 
(35.71) 

14 
(50.0) 

4 
(14.29) 0.39 0.06, 

р= 0.80 

II, n=64 20 
(31.24) 

38 
(59.38) 

6 
(9.38) 0.39 3.91, 

р= 0.05 

Конт-
рольна 
група, 
n=51 

22 
(43.14) 

25 
(49.02) 

4 
(7.84) 0.32 0.73, 

р= 0.39 
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обережністю. Частота цього гено-
типу в IB групі (евакуйовані та ме-
шканці радіаційно забруднених 
територій), хоча і була більшою, 
ніж у хворих ІІ групи (14,29% та 
9,38% відповідно), проте, досто-
вірно не відрізнялась (χ2 = 0,11;  
р = 0,74). Причому, частоти  
поліморфного алелю в цих групах 
були однакові (V = 0,39). Частота 
гомозиготних  носі їв  алелю 
Lys751Lys  та  гетерозигот 
Lys751Gln в усіх досліджених гру-
пах між собою достовірно не відрі-
знялась. Співвідношення шансів 
розраховувалося згідно різних 
моделей успадкування (табл. 2).  

Оскільки контрольна група в 
цьому дослідженні складалася із 
невеликої кількості осіб, ми прове-
ли порівняння частот алелей і роз-
поділу генотипів в контрольній 
групі цього дослідження з резуль-
татами, отриманими іншими авто-
рами для більш численних груп 
контролю. Не виявлено статистич-
но достовірної різниці досліджува-
них параметрів між нашою конт-
рольною групою та літературними 
даними щодо контрольних груп, 
незважаючи на різницю у кількості 
обстежених осіб. Порівняння контрольної групи, 
сформованої в цьому дослідженні та групи опромі-
нених здорових працівників Сибірського хімічного 
комбінату (Російська Федерація) [8] не виявило 
статистично достовірної різниці між ними (χ2 =3,17, 
р = 0,07). Також різниця у розподілі XPD алелей 
між групою осіб без онкопатології (Польща) [11] та 
контрольною групою України в цьому дослідженні 
була недостовірна (χ2 =2,36, р = 0,12). 

В багатьох роботах вказується, що носійство 
поліморфних алелей гена XPD збільшує ризик роз-
витку раку молочної залози [12], раку гортані [13], 
раку легень [14], раку простати [15], колоректаль-
ного раку [16]. За результатами декількох дослі-
джень показано асоціацію поліморфізмів гена XPD 
з ризиком розвитку раку молочної залози саме в 
умовах дії ІВ, а не в популяції в цілому [17–19]. В 
іншій роботі не виявлено достовірних асоціацій 
поліморфізму генів XPD та XRCC1 з ризиком вини-
кнення ряду злоякісних новоутворень (рак молоч-
ної залози, рак легень, шкіри, нирки, печінки, сечо-
вого міхура) в умовах низькоінтенсивного радіацій-
ного впливу [8]. В дослідженні S.N. Silva та співавт. 
встановлено, що у носіїв одночасно двох рецесив-

них варіантів гена XPD, а саме Asn312Asn та Gln7-
51Gln, спостерігається статистично достовірне під-
вищення частоти папілярної форми раку щитопо-
дібної залози, що можна пояснити взаємодією між 
цими поліморфізмами [20].  

У нашому дослідженні при порівнянні із контро-
льною групою української популяції, у гомозиготних 
носіїв мінорного алеля гена XPD Lys751Gln, які 
зазнали дії іонізуючої радіації (І група), виявлено 
статистично значуще підвищення ризику розвитку 
РЩЗ: OR = 3.66, p = 0.02 (CI 95 % 1.20–14.65). У 
гомозиготних носіїв мінорного алеля XPD 
Lys751Gln, які не зазнавали аварійного впливу іоні-
зуючої радіації (ІІ група), при порівнянні з контроль-
ною групою української популяції не виявлено ста-
тистично значущого підвищення ризику розвитку 
РЩЗ: OR = 1.06, p = 0.77 (CI 95 % 0.32–4.56). При 
порівнянні з даними літератури асоціації полімор-
фізму гена XPD Lys751Gln з ризиком розвитку РЩЗ 
після дії іонізуючої радіації та ризику розвитку спо-
нтанного РЩЗ не виявлено. 

Результати аналізу розподілу окремих геноти-
пів за поліморфізмом Arg399Gln генa XRCC1 у осіб 
досліджених груп представлено в таблиці 3.  

Таблиця 2 – Зв’язок поліморфізму Lys751Gln XPD гена з ризиком роз-
витку раку щитоподібної залози 

Групи 

Мультиплікатив-
на модель 

Адитивна мо-
дель 

Домінантна 
модель 

OR, 95% CI, p– value 

Всі хворі на РЩЗ 
(n=102) 
порівняно з кон-
трольною групою 
(n=51) 

Алель Lys751 
0,64 [0,39–1,06] 
  
  
Алель Gln751 
1,55 [0,94–2,56] 
р = 0,08 

Lys751/Lys751 
0,58 [0,29–1,15] 
  
  
Lys751/ Gln751 
1,22 [0,62–2,39] 
  
Gln751/ Gln751 
2,19 [0,69–6,92] 
р = 0,07 

Lys751/Lys751 
+ Lys751/ Gln751 
0,46 [0,14–1,45] 
  
Gln751/ Gln751 
2,19 [0,69–6,92] 
р = 0,17 
  

Група I (n=38) 
порівняно з кон-
трольною групою 
(n=51) 

Алель Lys751 
0,50 (0,27–0,93) 
  
Алель Gln751 
1,98 (1,08–3,66) 
р = 0,03 

Lys751/Lys751 
0,54 (0,22–1,31) 
  
Lys751/ Gln751 
0,84 (0,36–1,96) 
  
Gln751/ Gln751 
4,20 (1,20–14,65) 
р = 0,03 

Lys751/Lys751 
+ Lys751/ Gln751 
0,24 (0,07–0,83) 
  
Gln751/ Gln751 
3,66 (1,20–14,65) 
р = 0,02 

Група II (n=64) 
порівняно з кон-
трольною групою 
(n=51) 

Алель Lys751 
0,75 (0,43–1,29) 
  
Алель Gln751 
1,35 (0,78–2,31) 
р = 0,29 

Lys751/Lys751 
0,60 (0,28–1,29) 
  
Lys751/ Gln751 
1,52 (0,72–3,19) 
  
Gln751/ Gln751 
1,22 (0,32–4,56) 
р = 0,24 

Lys751/Lys751 
+ Lys751/ Gln751 
0,82 (0,22–3,09) 
  
Gln751/ Gln751 
1,06 (0,32–4,56) 
р = 0,77 
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В загальній групі всіх обстежених хворих на РЩЗ 
розподіл генотипів відповідав рівнянню Харді–
Вайнберга. 

Слід зазначити, що хоча в гру-
пі хворих на РЩЗ, без факту впли-
ву ІВ в анамнезі (ІІ група), розподіл 
генотипів достовірно не відрізняв-
ся від рівняння Харді–Вайнберга, 
о т р и м а н і  з н а ч е н н я  
χ2 = 3,81 знаходяться на межі кри-
тичного значення χ2

крит = 3,84, що 
вказує на тенденцію невідповідно-
сті. Як видно з таблиці 3, основ-
ним фактором невідповідності роз-
поділу генотипів рівнянню Харді–
Вайнберга може бути більша кіль-
кість гетерозигот при пропорційно 
меншій кількості гомозигот обох 
типів. Можливо, виявлена невідпо-
відність може мати випадковий 
характер, обумовлений вище за-
значеними особливостями вибірки. 

Частота гомозиготних носіїв 
алеля Gln399Gln гена XRCC1 
(серед всіх інших генотипів) у хво-
рих на РЩЗ, які зазнали дії ІВ  
(І група) була достовірно більшою, 
порівняно з хворими ІІ групи 
(34,21% та 7,81% відповідно, χ2 = 
= 11,43, р = 0,001). Частота носіїв 
алеля Gln399Gln гена XRCC1  

серед хворих ІА групи була досить високою – 50%, 
але з урахуванням малої чисельності вибірки, ста-
тистичні показники ми не розраховували. Частота 
осіб з цим генотипом в ІВ групі (евакуйовані та ме-
шканці радіаційно забруднених територій України), 
також була достовірно більшою, ніж у хворих на 
РЩЗ без впливу ІВ в анамнезі (ІІ група) – 28,57% 
та 7,81% відповідно, χ2 = 6,92, р = 0,009. Відміннос-
ті в частоті поліморфного алеля гена 
XRCC1Arg399Gln в осіб I групи, які зазнали дії іоні-
зуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС, порівня-
но з ІІ групою були статистично достовірні. Частота 
варіантного алеля гена XRCC1 в осіб І групи стано-
вила 0,57, у ІІ групі – 0,37 (р = 0,006). Частота гомо-
зиготних носіїв алелю Arg399Arg та гетерозигот 
Arg399Gln в усіх досліджених групах між собою 
достовірно не відрізнялась. 

Співвідношення шансів розраховувалося згідно 
різних моделей успадкування (табл. 4).  

Порівняння частот алелей і розподілів геноти-
пів в контрольній групі цього дослідження ми про-
вели з результатами, отриманими іншими автора-
ми для більш численних груп контролю. Незважаю-
чи на різницю у кількості обстежених осіб, не вияв-
лено статистично достовірної різниці досліджува-
них параметрів між нашою контрольною групою та 

Таблиця 3 – Розподіл окремих поліморфізмів 
Arg399Gln генa XRCC1, частота варіантного алеля 
гена XRCC1 та відповідність розподілу генотипів рів-
нянню Харді–Вайнберга серед обстежених осіб, кіль-
кість хворих (%) 

Групи 
XRCC1 генотип, n, % 

χ2, р Arg399 
Arg 

Arg399 
Gln 

Gln399 
Gln 

V алель 
  

Всі хво-
рі на 
РЩЗ, 
n = 102 

30 
(29,41) 

  

54 
(52,94) 

18
(17,65) 

0,44 0,55, 
р >0,05 

I, n=38 8 
(21,05) 

17 
(44,74) 

13 
(34,21) 

0,57 0,30, 
р >0,05 

IA, n=10 2 (20) 3 (30) 5 (50) 0,65 1,16, 
р >0,05 

IB, n=28 6 
(21,43) 

14 (50) 8 
(28,57) 

0,54 0,20 
р > 0,05 

II, n=64 22
(34,38) 

37
(57,81) 

5 (7,81) 
  

0,37 3,81, 
р > 0,05 

Конт-
рольна 
група, 
n=51 

15 
(29,41) 

27 
(52,94) 

9 
(17,65) 

0.44 0.28, 
р >0,05 

Таблиця 4 – Зв’язок поліморфізму Arg399Gln XRCC1 гена з ризиком 
розвитку раку щитоподібної залози 

Групи 
Мультиплікатив-

на модель 
Адитивна мо-

дель 
Домінантна 

модель 

 OR, 95% CI, p– value 

Всі хворі на РЩЗ 
(n=102) порівняно 
з контрольною 
групою (n=51) 

Алель Arg399 
1,00 [0,62–1,61] 
  
Алель Gln399 
1,00 [0,62–1,61] 
р = 1.0 

Arg399/Arg399 
1.00 [0,48–2.09] 
  
Arg399/ Gln399 
1,00 [0,51–1,96] 
  
Gln399/ Gln399 
1,00 [0,41–2,42] 
р = 1.00 

Arg399/ Arg399 
+ Arg399/ Gln399 
1.00 [0,41–2,42] 
  
Gln399/ Gln399 
1.00 [0,41–2,42] 
р = 1.00 
  

Група I (n=38) 
порівняно з кон-
трольною групою 
(n=51) 

Алель Arg399 
0,61 [0,33–1,10] 
  
Алель Gln399 
1,65 [0,91–3,00] 
р = 0,10 

Arg399/Arg399 
0,64 [0,24–1,71] 
  
Arg399/ Gln399 
0,72 [0,31–1,67] 
  
Gln399/ Gln399 
2,43 [0,91–6,49] 
р = 0,10 

Arg399/ Arg399 
+ Arg399/ Gln399 
0,41 [0,15–1,10] 
  
Gln399/ Gln399 
2,43 [0,91–6,49] 
р = 0,07 
  

Група II (n=64) 
порівняно з кон-
трольною групою 
(n=51) 

Алель Arg399 
1,36 [0,80–2,31] 
  
Алель Gln399 
0,73 [0,43–1,25] 
р = 0,26 

Arg399/Arg399 
1,26 [0,57–2,78] 
  
Arg399/ Gln399 
1,22 [0,58–2,55] 
  
Gln399/ Gln399 
0,40 [0,12–1,26] 
р = 0,21 

Arg399/ Arg399 
+ Arg399/ Gln399 
2,53 [0,79–8,09] 
  
Gln399/ Gln399 
0,40 [0,12–1,26] 
р = 0,11 
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даними щодо контрольних груп із літератури. Порі-
вняння контрольної групи, сформованої в цьому 
дослідженні та групи радіаційно–опромінених меш-
канців Чорнобильської зони без онкопатології 
(Білорусь, Російська Федерація) [10] не виявило 
статистично достовірної різниці між ними (χ2 =1,55, 
р = 0,21). Також різниця у розподілі XRCC1 алелей 
між групою осіб без онкопатології (Білорусь, Росій-
ська Федерація) [10] та контрольною групою Украї-
ни в цьому дослідженні була недостовірна  
(χ2 =1,41, р = 0,23). 

В ряді робіт показана асоціація носійства полі-
морфних алелей гену XRCC1 з ризиком розвитку 
ряду злоякісних новоутворень (рак молочної зало-
зи, рак шлунка, колоректальний рак, рак легень) 
[21–24]. Поряд з тим, існують роботи, в яких не 
виявлено подібних асоціацій [25, 26]. Показано, що 
за умов дії іонізуючої радіації у гомозиготних носіїв 
поліморфного алелю XRCC1 Gln399Gln швидкість 
репарації пошкоджень ДНК менша, ніж у гомозигот 
за домінантною алеллю [27]. Китайські науковці 
продемонстрували, що поліморфні варіанти гена 
XRCC1 можуть бути пов'язані з ризиком розвитку 
раку щитоподібної залози [28], також в роботі іс-
панських вчених [29] знайдено позитивну асоціацію 
носійства поліморфізму Arg280His гена XRCC1 із 
розвитком диференційованої карциноми щитоподі-
бної залози. Дослідження диференційованої карци-
номи щитоподібної залози, проведені в Китаї, ви-
явили достовірне підвищення ризику у носіїв 
XRCC1–194Trp/Trp поліморфного варіанту, особ-
ливо в осіб із метастазуванням у лімфатичні вузли 
[30]. Дослідження іншої групи вчених в Китаї вияви-
ли достовірне підвищення ризику виникнення раку 
щитоподібної залози у носіїв поліморфних варіан-
тів генів XRCC1 Arg194Trp та XRCC3 Thr241Met, 
особливо ця залежність виражена в прихильників 
паління та алкоголізму [31]. Інші поліморфні варіа-
нти гена XRCC1 c.482 C>T та c.1686 C>G пов’язані 
з ризиком розвитку раку легень в китайській попу-
ляції [32]. 

В нашому дослідженні ризик розвитку РЩЗ у 
гомозиготних носіїв мінорного алелю XRCC1G-
ln399Gln у осіб, які зазнали впливу ІВ (І група) ви-
явився достовірно підвищеним: ОR = 4,17, p = 
0,001 при порівнянні з даними літератури щодо 
радіаційно–опромінених осіб без онкопатології [10]. 
Разом з тим, при порівнянні з даними осіб без он-
копатології, що проживають на умовно чистих те-
риторіях, наведеними в роботі [10], у гомозиготних 

носіїв мінорних алелей гена XRCC1Gln399Gln, які 
не зазнавали впливу ІВ (ІІ група), не виявлено 
збільшення ризику розвитку РЩЗ: ОR = 0,71, p = 
= 0,47. При порівнянні з контрольною групою украї-
нської популяції асоціації поліморфізму гена 
XRCC1Arg399Gln з ризиком розвитку РЩЗ після дії 
іонізуючої радіації та ризику розвитку спонтанного 
РЩЗ не виявлено. 

Висновки. Вперше в Україні визначені частоти 
поліморфних алелей генів білків репарації пошко-
джень ДНК – XPD Lys751Gln та XRCC1 Arg399Gln 
у хворих на РЩЗ, які зазнали дії іонізуючої радіації 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (0,49 та 
0,57 відповідно) та у хворих на РЩЗ без впливу ІВ 
в анамнезі (0,39 та 0,37 відповідно). Частота мінор-
ного алелю гена XRCC1 в осіб, які зазнали впливу 
ІВ в анамнезі, була достовірно більшою, ніж в групі 
із спонтанним раком (р = 0,006). При порівнянні із 
контрольною групою української популяції, у гомо-
зиготних носіїв мінорного алеля гена XPD 
Gln751Gln, які зазнали дії іонізуючої радіації (І гру-
па), виявлено статистично значуще підвищення 
ризику РЩЗ: OR = 3.66, p = 0.02 (CI 95 % 1.20–
14.65). При порівнянні з даними літератури асоціа-
ції поліморфізму гена XPD Lys751Gln з ризиком 
розвитку РЩЗ після дії іонізуючої радіації та ризику 
розвитку спонтанного РЩЗ не виявлено. При порів-
нянні з даними літератури щодо поліморфізму гена 
XRCC1 у радіаційно–опромінених осіб без онкопа-
тології, ризик розвитку РЩЗ у гомозиготних носіїв 
мінорного алелю гена XRCC1Gln399Gln в осіб, які 
зазнали впливу іонізуючого випромінювання (І гру-
па) в нашому дослідженні виявився достовірно 
підвищеним: ОR = 4,17, p = 0,001. При порівнянні з 
контрольною групою української популяції асоціації 
поліморфізму гена XRCC1Arg399Gln з ризиком 
розвитку РЩЗ після дії іонізуючої радіації та ризику 
розвитку спонтанного РЩЗ не виявлено. Одержано 
пріоритетні дані, що носійство гомозиготних мінор-
них алелей генів репарації ДНК XRCC1 Gln399Gln 
та XPD Gln751Gln в дослідженій групі української 
популяції є фактором ризику розвитку РЩЗ за умов 
дії іонізуючого випромінювання і може бути підста-
вою для формування групи ризику схильності до 
розвитку радіаційно–асоційованої онкологічної па-
тології щитоподібної залози. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у порівнянні отриманих даних в українській по-
пуляції із даними по розподілу поліморфізмів генів 
XRCC1 та XPD стосовно іншої онкопатології у світі. 
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УДК 616.441 – 006.6: 575.113.2 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ ДНК XRCC1 И XPD  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ  
ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБИЛСЬКОЙ АЭС 
Генык–Березовская С. А. , Клименко С. В.  

Резюме. Целью работы было изучить особенности аллельного полиморфизма генов XRCC1 и XPD 
у больных раком щитовидной железы, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Для проведения молекулярно–генетических исследований было отобрано 102 больных раком щито-
видной железы, из которых у 38–ми присутствовало влияние ионизирующего излучения в анамнезе и 64 
больных со спонтанным раком щитовидной железы. Среди 38–ми больных с имеющимся влиянием иони-
зирующего излучения в анамнезе – IA группа – 10 больных, участники ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС (ликвидаторы, УЛНА); IB группа – 28 больных, эвакуированные и жители контролируемых тер-
риторий, загрязненных радионуклидами. 

При сравнении с контрольной группой украинской популяции, у гомозиготных носителей минорного 
аллеля гена XPD Gln751Gln, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации (I группа), выявлено 
статистически значимое повышение риска рака щитовидной железы: OR = 3.66, p = 0.02 (CI 95% 1.20–
14.65). При сравнении с данными литературы ассоциации полиморфизма гена XPD Lys751Gln с риском 
развития рака щитовидной железы после воздействия ионизирующей радиации и риска развития спон-
танного рака щитовидной железы не выявлено. При сравнении с данными литературы по полиморфизму 
гена XRCC1 в радиационно–облученных лиц без онкопатологии, риск развития рака щитовидной железы 
у гомозиготных носителей минорного аллеля гена XRCC1Gln399Gln у лиц, подвергшихся воздействию 
ионизирующего излучения (I группа) в нашем исследовании оказался достоверно повышенным: ОR = 4, 
17 p = 0,001. При сравнении с контрольной группой украинской популяции ассоциации полиморфизма 
гена XRCC1Arg399Gln с риском развития рака щитовидной железы после действия ионизирующей ра-
диации и риска развития спонтанного рака щитовидной железы не выявлено.  

Носительство гомозиготных минорных аллелей генов репарации ДНК XRCC1 Gln399Gln и XPD 
Gln751Gln в исследованной группе украинской популяции является фактором риска развития рака щито-
видной железы в условиях действия ионизирующего излучения и может быть основанием для формиро-
вания группы риска предрасположенности к развитию радиационно–ассоциированной онкологической 
патологии щитовидной железы. 

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, ионизирующая радиация, полиморфизм генов репарации ДНК 
XRCC1, XPD, рак щитовидной железы, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
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UDC 616.441 – 006.6: 575.113.2 
Polymorphism of DNA Repair Genes XRCC1 and XPD in Patients  
with Thyroid Cancer Exposed to Ionizing Radiation as a Result  
of the Chernobyl Disaster 
Henyk–Berezovska S. O., Klymenko S. V.  

Abstract. Over the past decades, there were many reports of an increase in the number of thyroid cancer 
patients among those, who were exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl disaster.  

The purpose of the study was to determine the features of DNA repair genes XRCC1 Arg399Gln and XPD 
Lys751Gln polymorphisms in patients with thyroid cancer (TC), who were exposed to ionizing radiation (IR) as a 
result of the Chernobyl disaster.  

Material and methods. For molecular genetic studies 102 patients with thyroid cancer were selected: 38 
patients, who were exposed to ionizing radiation due to Chernobyl (I group) and 64 patients without experience 
of ionizing radiation exposure (II group). There were two subgroups among 38 patients with the experience of 
radiation exposure: IA group had 10 patients who were clean–up workers at the Chernobyl nuclear power plant; 
and IB group included 28 patients who were evacuees and residents from areas contaminated with radionu-
clides. Genomic DNA was extracted of peripheral blood mononuclear cells using DNA isolation kit NeoPrep 
DNA Magnet (Neogene, Ukraine) according to the manufacturer's instructions. PCR was performed in a final 
volume of 20 ml, containing approximately 20 ng of DNA studied, 10.0 pmol of each primer, using the buffer 
provided by the manufacturer. Determination of the dose load was carried out in groups of patients with experi-
ence of radiation exposure. The average dose of external irradiation in the group of clean–up workers was 45,5 
± 3,92 mSv. The average dose of external exposure in the group of evacuees was 7,2 ± 0,4 mSv.  

Results and discussion. In the analysis of the polymorphism of the DNA repair genes XRCC1 and XPD in 
patients with radiation–associated and spontaneous thyroid cancer, certain features were identified. In the total 
group of thyroid cancer patients, regardless their experience of radiation exposure, the distribution of genotypes 
corresponded to Hardy–Weinberg equation. When compared with a control group of Ukrainian population in 
homozygous carriers of the minor allele of the gene XPD Lys751Gln, exposed to IR (I group), we found a signifi-
cantly increased risk of thyroid cancer: OR = 3.66, p = 0.02 (CI 95% 1.20–14.65). Comparing with the literature 
data, the association of polymorphism of the gene XPD Lys751Gln with the risk of developing radiation–
associated and spontaneous thyroid cancer was not detected. When compared to the literature data on XRCC1 
polymorphisms in radiation–exposed individuals without cancer pathology, which we used as a control group, 
the risk of thyroid cancer in carriers of homozygous minor allele Gln399Gln XRCC1 gene, in people exposed to 
the IR (I group), in our study was significantly high: OR = 4,17, p = 0,001. Comparing with the control group of 
the Ukrainian population we did not detect association of polymorphism of the gene XRCC1 Arg399Gln with the 
risk of development radiation–associated and spontaneous thyroid cancer.  

Conclusion. For the first time in Ukraine the frequencies of polymorphic alleles of DNA repair genes XPD 
Lys751Gln and XRCC1 Arg399Gln in patients with thyroid cancer, who were exposed to ionizing radiation due 
to Chernobyl accident (0.49 and 0.57, respectively) and in patients with thyroid cancer without affecting IR in 
their life (0.39 and 0.37, respectively) have been determined. The carriage of homozygous minor allele of DNA 
repair genes XRCC1 Gln399Gln and XPD Gln751Gln Gln751Gln is a risk factor of development thyroid cancer 
under the influence of ionizing radiation in the study group of the Ukrainian population and may be the basis for 
forming a risk group for the predisposition to develop radiation–associated cancer pathology of the thyroid 
gland. 

Keywords: Chernobyl disaster, ionizing radiation, polymorphism of DNA repair genes XRCC1, XPD, thyroid 
cancer; clean–up workers.  
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Аналіз варіабельності серцевого ритму є мето-
дом оцінки стану механізмів регуляції фізіологічних 
функцій в організмі. На процеси вегетативного кон-
тролю у новонароджених впливають різні фактори, 
проте саме гіпоксія призводить до найбільш впли-
вового ураження центральної нервової регуляції 
серцевої діяльності.  

Мета дослідження – визначення стану вегета-
тивної регуляції серцевої діяльності у новонаро-
джених після перенесеної гіпоксії шляхом вивчення 
варіабельності серцевого ритму та аналізу неспри-
ятливих перинатальних факторів у даної групи па-
цієнтів. 

Було обстежено 187 новонароджених в ранній 
неонатальний період. Проведено аналіз даних ана-
мнезу, добове моніторування ЕКГ за Холтером з 
визначенням основних часових показників варіабе-
льності серцевого ритму, статистичний аналіз. 

В залежності від оцінки за шкалою Апгар на  
1–й хвилині діти були розподілені на 2 основні гру-
пи: до 1–ї групи (n=132) увійшли новонароджені з 
оцінкою за Апгар менше 6 балів, до 2–ї групи 
(n=55) – новонароджені з оцінкою за Апгар 7 та 
більше балів. В залежності від терміну гестації при 
народженні діти основних мали розподіл на підгру-
пи доношених та передчасно народжених: група 1а 
(n=15) – доношені новонароджені з гіпоксією при 
народженні, група 1в (n=117) – передчасно наро-
джені з гіпоксією при народженні, група 2а (n=43) – 
доношені новонароджені без гіпоксії при народже-
ні, група 2в (n=12) – передчасно народжені без 
гіпоксії при народжені. 

Ускладнення акушерсько–гінекологічних анам-
незу мали більшість матерів новонароджених 1 
групи, що стало фактором ризику розвитку гіпокси-
чних подій (RR=3,823, 95% СІ (2.061; 7.092), 
χ2=53.272; р<0,001). Доношені немовлята 1 групи 
мали найнижчі показники при оцінці за шкалою 
Апгар та значення рН пуповинної крові (р<0,02 та 
р<0,0001 відповідно), що знайшло своє відобра-
ження у більшому відсотку важкого гіпоксичного 

ураження центральної нервової системи. За ре-
зультатами Холтеровського моніторування ЕКГ у 
75% новонароджених 1 групи діагностовано різні 
види порушень серцевого ритму та провідності. 
Показники часових параметрів варіабельності сер-
цевого ритму були нижчими в групі немовлят, які 
перенесли гіпоксію, з найнижчими показниками в 
групі передчасно народжених дітей. 

У новонароджених, які перенесли гіпоксію, ная-
вне зниження часових параметрів варіабельності 
серцевого ритму з найнижчими показниками в групі 
передчасно народжених дітей. Оцінка RMSSD та 
РNN50 може бути використана для прогнозування 
ризику розвитку неонатальних аритмій у передчас-
но народжених дітей, які перенесли гіпоксію та ма-
ють порушення адаптації при народженні. 

Ключові слова: варіабельність серцевого рит-
му, новонароджені, постгіпоксичний міокард. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Представлена робота є фрагме-
нтом комплексних клініко–експериментальних дос-
ліджень кафедр педіатричного профілю Харківсько-
го національного медичного університету в межах 
виконання НДР «Медико–біологічна адаптація ді-
тей з соматичною патологією в сучасних екологіч-
них умовах», № держ. реєстрації 0114U003393. 

Вступ. Ураження серцево–судинної та 
центральної нервової систем займають одне з про-
відних місць у структурі захворюваності новонаро-
джених, оскільки головний мозок і серце є найчут-
ливішими органами до гіпоксії [1]. Розвиток неона-
тальних аритмій та порушень регуляції серцевого 
ритму розглядається як первісний фактор виявлен-
ня несприятливих подій у дітей з гіпоксично–
ішемічними ураженнями головного мозку, в тому 
числі, після лікувальної гіпотермії [2]. Аналіз варіа-
бельності серцевого ритму (ВСР) є однією з неінва-
зивних методик оцінки стану автономної регуляції 
серцевої діяльності, механізмів регуляції фізіологіч-
них функцій [3], визначення стану яких особливо 
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важливо в неонатальному періоді, коли організм 
дитини налаштовується на позаутробне існування, 
та саме тому може бути корисним інструментом 
для прогнозування розвитку несприятливих карді-
альних подій. На процеси вегетативної регуляції 
серцевого ритму у новонароджених впливають 
багато факторів, серед яких домінуючий несприят-
ливий вплив чине саме перинатальна гіпоксія [4, 
5]. Це й обумовило доцільність проведення нашого 
дослідження. 

З літературних джерел відомо, що характерис-
тика часових параметрів варіабельності ритму сер-
ця є простим методом статистичного аналізу даних 
ЕКГ, яка розділяє серцево–судинні зміни на специ-
фічні частотні компоненти, надаючи кількісну інфо-
рмацію щодо симпатичних та парасимпатичних 
впливів на роботу серцево–судинної системи, тому 
знайшла своє використання для безпосередньої 
кількісної оцінки ВСР [6]. Цим обґрунтований вибір 
цих характеристик для оцінки стану вегетативної 
регуляції серцевого ритму у новонароджених в 
даному дослідженні. 

Мета дослідження – визначення стану вегета-
тивної регуляції серцевої діяльності у новонаро-
джених після перенесеної гіпоксії шляхом вивчення 
варіабельності серцевого ритму та аналізу неспри-
ятливих перинатальних факторів у даної групи па-
цієнтів. 

Матеріал та методи дослідження. На базі 
регіонального перинатального центру м. Харкова 
протягом 2017–2018 рр. було проведено проспек-
тивне дослідження 187 новонароджених. В залеж-
ності від оцінки за шкалою Апгар на 1–й хвилині 
при народженні немовлята були розподілені на 2 
основні групи: до 1–ї групи (n=132) увійшли ново-
народжені, які мали оцінку за шкалою Апгар на 1–й 
хвилині менше 6 балів, тобто, діти, які перенесли 
гіпоксію та мали порушення адаптації при наро-
дженні; до 2–ї групи (n=55) – новонароджені без 
гіпоксії з оцінкою за шкалою Апгар на 1–й хвилині 7 
та більше балів. В залежності від терміну гестації 
при народженні діти основних груп мали розподіл 
на підгрупи доношених та передчасно народжених: 
група 1а (n=15) – доношені новонароджені з гіпоксі-
єю, група 1в (n=117) – передчасно народжені з гі-
поксією, група 2а (n=43) – доношені новонароджені 
без гіпоксії, група 2в (n=12) – передчасно народже-
ні без гіпоксії. Критерієм виключення була наяв-
ність вроджених вад розвитку і/або органічна пато-
логія серцево–судинної системи. 

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. Інформована згоду на 
участь у дослідженні була отримана від батьків або 
родичів всіх пацієнтів, і вжиті всі заходи для забез-
печення анонімності пацієнтів. 

Під час дослідження було проведено аналіз 
даних акушерсько–гінекологічного анамнезу та 
екстрагенітальної патології матерів обстежених 
новонароджених, добове моніторування ЕКГ за 
Холтером (ХМ) немовлятам в ранній неонатальний 
період з визначенням основних часових показників 
варіабельності серцевого ритму, статистичний ана-
ліз отриманих даних. Запис та аналіз ХМ виконано 
за допомогою апаратно–програмного комплексу 
електрокардіографічного «ECGpro» (Холтерівський 
монітор «ЕР810»), IMESC. Інтерпретацію отрима-
них даних проведено за допомогою програмного 
забезпечення ECGproHolter v.7.44.7–S12. Характе-
ристику варіабельності серцевого ритму (ВСР) 
проведено шляхом аналізу часових параметрів 
SDNN, SDANN, індексу SDNN, RMSSD та РNN50.  

SDNN представляє собою стандартне відхилен-
ня від середніх тривалостей всіх синусових інтерва-
лів. Цей показник є мірою потужності високо–, низь-
ко–, ультранизькочастотних та роботи всього спект-
ра нейрогуморальних впливів на роботу серця та 
використовується для оцінки загальної варіабель-
ності серцевого ритму.  

SDANN – це стандартне відхилення (SDNN) від 
середніх тривалостей синусових інтервалів RR, 
розрахованих на всіх 5–хвилинних ділянках ЕКГ–
запису. Даний показник використовується для оцін-
ки низькочастотного компоненту варіабельності 
серцевого ритму як характеристики впливу симпа-
тичної регуляції та активності підкоркового вазомо-
торного центру центральної нервової системи.  

Індекс SDNN відображає середнє значення 
стандартних відхилень (SDANN) від середніх три-
валостей синусових інтервалів RR, розрахованих 
на всіх 5–хвилинних ділянках ЕКГ–записи.  

RMSSD показує середньоквадратичну відмін-
ність між тривалістю суміжних синусових інтервалів 
RR. Цей показник використовується для оцінки 
високочастотного компоненту варіабельності сер-
цевого ритму, є мірою потужності високочастотних 
нейрогуморальних впливів та є ототожненням ак-
тивності парасимпатичної ланки автономної нерво-
вої системи.  

РNN50 представляє відношення NN–інтервалів 
(нормальних інтервалів), які відрізняються один від 
одного більш ніж на 50 мсек, із загальним числом 
NN–інтервалів. Даний показник є мірою співвідно-
шення потужностей високочастотних і низькочасто-
тних нейрогуморальних впливів та є ототожненням 
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співвідношенням активності парасимпатичної і 
симпатичної ланок автономної нервової системи. 

Статистичний аналіз проводився з використан-
ням програми STATISTICA 10 (розробник–
StatSoft.Inc). Кількісні показники оцінювалися на 
предмет відповідності нормальному розподілу. 
Сукупності кількісних показників, розподіл яких від-
різнялося від нормального, описувалися за допо-
могою значень медіани (Me), мінімальних і макси-
мальних значень. Показники з нормальним розпо-
ділом описувалися за допомогою середніх ариф-
метичних величин (M) і стандартних відхилень 
(SD). Для порівняння середніх величин в нормаль-
но розподілених сукупностях кількісних даних роз-
раховувався t–критерій Стьюдента; відмінності 
показників вважалися статистично значущими при 
рівні значущості p<0,05. Для сукупностей кількісних 
показників, розподіл яких відрізнялося від нор-
мального, використовувався U–критерій Манна–
Уїтні; якщо розраховане значення U дорівнювало 
або було менше критичного, визнавалася статис-
тична значимість відмінностей. Порівняння номіна-
льних даних проведено за допомогою критерію χ2 
Пірсона. В якості кількісної міри ефекту при порів-
нянні відносних показників використовувався пока-
зник відносного ризику (ВР). З метою проектування 
отриманих значень ВР на генеральну сукупність 
розраховувалися межі 95% довірного інтервалу 
(95% ДІ). Виходячи з отриманих даних, значимість 
взаємозв'язку результату і фактора вважалася до-
веденою в разі знаходження довірного інтервалу 
за межами кордону відсутності ефекту, прийнятої 
за 1. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами обстеження 187 новонароджених 
та збору анамнезу у матерів обстежених пацієнтів 
виявлено, що вік матерів дітей 1 групи при наро-
дженні становив 29,5+6,2 років, а в групі дітей без 
гіпоксії при народженні –27,4+5,8 років (р<0,03), 
при чому, матері передчасно народжених немов-
лят з гіпоксією були найстаршими від матерів ін-
ших груп (29,6+6,2 років, р<0,05). За віковим розпо-
ділом у всіх групах домінуючою була частка жінок, 
які народили у віці 20–29 років, з максимальним 
відсотком жінок цієї ж вікової групи у підгрупі доно-
шених немовлят без гіпоксії при народженні. Роз-
поділ жінок за віковими критеріями у всіх групах 
наведено на рис. 1. 

При аналізі порядкового номеру вагітностей, 
від яких народилися діти основних груп встановле-
но, що частка дітей 1 групи, які народилися від 1–ї 
вагітності, склала 34 %, від 2–ї –20 %, від 3–ї та 
подальших вагітностей – 46 %. Серед новонаро-
джених 2 групи аналогічні частки становили 52 %, 
24 % та 24 % відсотки. Таким чином, номер вагіт-

ності був фактором ризику щодо розвитку гіпоксич-
них подій та порушення адаптації у новонародже-
них (χ2=8.516, р=0,015) 1 групи. Достовірної відмін-
ності за номером вагітності між підгрупами доно-
шених та передчасно народжених немовлят не 
визначено.  

Встановлено, що шляхом операції кесаревого 
розтину народилося 60 % дітей 1 групи та 40 % 2–ї 
групи. Ці дані свідчать, що розвиток гіпоксичних 
подій в 1,2 рази вищий у немовлят, які були наро-
джені шляхом оперативного розродження, ніж у 
новонароджених від вагінальних пологів (RR=1,242, 
95 % СІ (1,021; 1,510), χ2=5,091; р<0,03). 

Аналіз перебігу вагітності показав, що усклад-
нення акушерсько–гінекологічного профілю мали 
94 % матерів новонароджених 1 групи та лише  
47 % матерів дітей 2 групи, що стало фактором 
ризику розвитку гіпоксичних подій у немовлят  
1 групи (RR=3,823, 95 % СІ (2.061; 7.092), 
χ2=53.272; р<0,001). 

У структурі акушерсько–гінекологічної патології 
матерів новонароджених (табл. 1) вагомий відсо-
ток займали гестози вагітних, розвиток яких є нас-
лідком неспроможності адаптаційних механізмів 
материнського організму до адекватного забезпе-
чення потреб плода, що розвивається, та призво-
дять до розвитку перфузійно–дифузійної недостат-
ності в системі мати–плацента–плід. Це знайшло 
підтвердження у високому відсотку наявності пла-
центарної дисфункції у матерів обстежених ново-
народжених. Значна частка щодо обтяження течії 
вагітності належить анеміям вагітних, інфекційній 
патології пологових шляхів жінки та оболонок пло-
да різної етіології, олігогідроамніону, багатоплідній 
вагітності. Вище означені патологічні процеси при-
водили до розвитку загрози передчасного викидню 
та пологів, передчасному розриву плідних оболо-
нок. Найбільшу частоту зустрічаємості акушерсько–
гінекологічної патології матерів встановлено у но-
вонароджених 1 групи з вищими показниками в 
підгрупі передчасно народжених немовлят. Не-
сприятливий фон течії вагітності в підгрупі доноше-
них дітей формували інфекційна патологія, гесто-
зи, багатоводдя та, як наслідок, загроза викидню 
або передчасних пологів. 

При аналізі наявності та структури екстрагені-
тальної патології встановлено, що порушення  

Рис. 1. Розподіл жінок за віковими критеріями 
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структури та/або функції різних органів та систем 
мали 58 % матерів новонароджених 1 групи та 53 
% матерів дітей 2–ї групи. У структурі порушень 
органів та систем найбільш часто зустрічалися 
порушення серцево–судинної, ендокринної та се-
човивідної систем, проте достовірної різниці між 
групами щодо виявлення окремого виду патології 
жодної із систем органів не встановлено (рис. 2). 

При характеристиці груп обстежених новонаро-
джених за терміном гестації (рис. 3) та вагою 
(рис. 4) встановлено, що передчасно народжені 
діти з гіпоксією (1в група) мали нижчі показники у 

порівнянні з передчасно народженими без гіпоксії 
(2в група) як за терміном гестації (32 тижні (24; 26) 
та 34,5 тижні (31; 36) відповідно, р<0,0001), так й за 
ваговим критерієм при народженні (1650,0 г (710,0; 
3700) та 2377,5 г (1750; 4140) відповідно, р<0,0001). 
Підгрупи доношених немовлят (група 2а та гру-
па 2в) мали подібні значення за обома критеріями 
(39 тижнів (37; 41) і 39 тижнів (37; 42) та 3390 г 
(2490; 4290) і 3125 г (2380; 5250) відповідно) при 
народженні. 

Показники оцінки за шкалою Апгар у новонаро-
джених 1 групи були нижчими на 1–й хвилині 
(рис. 5) в групі доношених немовлят (4 (1; 6) ба-
лів), ніж в групі передчасно народжених дітей  
(5 (1; 6) балів; р˂0,02). Суттєвої різниці в оцінці на 
5–й хвилині між новонародженими тих самих груп 
не встановлено (6 (2; 8) та 7 (2; 8) відповідно). По-
казники рН пуповинної крові (рис. 6) в 1а групі –
7,02 (6,8; 7,4) та 7,3 (6,9; 7,7) в 1б підгрупі, 
р˂0,0001. Таким чином, підгрупі доношених ново-
народжених були притаманні більш виражені яви-
ща порушення адаптації після народження при 
оцінці за Апгар на 1–й хвилині та метаболічні роз-
лади з розвитком ацидозу у порівнянні з підгрупою 
передчасно народжених дітей.  

Таблиця 1 – Структура патології акушерсько–гінекологічного профілю в групах обстежених 

Патологія акушерсько–гінекологічного  
профілю 1 група 2 група 1а група 1в група 2а група 2в група 

передчасний розрив плідних оболонок, % 48,5 12,7 13,3 52,1 4,7 47,7 

загроза передчасного викидню/пологів, % 33,3 23,6 2,0 35,0 18,6 58,3 

анемії вагітних, % 28,0 14,5 13,3 30) 11,6 25,0 

гестози вагітних, % 20,5 9,0 20,0 20,5 7,0 16,7 

плацентарна дисфункція, % 20,5 9,0 6,7 22,2 – – 

інфекційна патологія пологових шляхів 
жінки/оболонок плода, % 21,2 7,2 26,7 19,7 4,7 41,7 

олігогідроамніон, % 22,0 1,8 6,7 23,9 – 8,3 

багатоплідна вагітність, % 17,4 3,6 – 19,7 – 16,7 

багатоводдя, % 8,3 3,6 20,0 6,8 2,3 8,3 

аномалії розташування плаценти, % 9,8 3,6 13,3 5,1 4,7 – 

Рис. 2. Структура екстрагенітальної патології в групах 
обстежених 

 

Рис. 3. Діаграма розмаху за строком гестації Рис. 4. Діаграма розмаху за вагою при народженні 
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Проведений аналіз супутньої патології у обсте-
жених новонароджених, які перенесли гіпоксію та 
мали порушення адаптації при народженні 
(табл. 2) показав, що найбільша кількість дітей 
мали наслідки гіпоксично–ішемічного ураження 
центральної нервової системи (ГІУ ЦНС). Цей діаг-
ноз було поставлено неврологом на підставі огля-
ду та проведення нейросонографії. У доношених 
дітей (група 1а) превалював важкий ступінь ГІУ 
ЦНС (47 %) та гіпоксично–геморагічне ураження 
(ГГУ ЦНС) центральної нервової системи (13 %), 
набряк головного мозку (27 %) та перівентрикуляр-
них (ПВ) ділянок (40 %), ішемія ПВ ділянок (13 %). 

Передчасно народжені немовлята частіше мали 
ГІУ ЦНС середнього ступеню важкості (36 %), в 2,5 
рази меншу частку ГІУ ЦНС важкого ступеню 
(18 %) та домінуючу частку незрілості структур го-
ловного мозку (74 %). 

За даними ХМ у 75 % новонароджених 1 групи 
діагностовано різні види порушень серцевого ритму 
та провідності (ПСР). Структура та поширеність 
окремих видів ПСР у новонароджених, які мали по-
рушення адаптації при народженні на тлі перенесе-
ної гіпоксії наведено в табл. 3. Як видно з таблиці, у 
немовлят частіше зустрічалися порушення автома-
тизму синусового вузла з більшою часткою тахіари-
тмій у передчасно народжених та брадіаритмій у 
доношених. В групі передчасно народжених дітей 
частіше зустрічалися суправентрикулярна екстраси-
столія, міграція водія ритму, паузи ритму та пору-
шення реполяризації міокарду лівого шлуночка. У 

Таблиця 2 – Клінічна характеристика новонароджених 
1 групи 

 1 група 
(n=132) 

1а група 
(n=15) 

1в група 
(n=117) 

ГІУ ЦНС, % 73 73 73 

ГІУ ЦНС середнього сту-
пеня, % 52 27 36 

ГІУ ЦНС важкого ступеня, 
% 21 47 18 

ГГУ ЦНС,% 9 13 9 

ВШК,% 3 – 3 

СЕК,% 6 13 5 

Набряк ГМ,% 6 27 3 

Набряк ПВ–ділянок,% 38 40 38 

Ішемія ПВ–ділянок,% 5 13 3 

Незрілість структур ГМ,% 68 20 74 

РДС,% 50 20 54 

Неонатальний сепсис,% 7 13 6 

ДФ,% 9 7 9 

Примітки: ГІУ ЦНС – гіпоксично–ішемічне ураження 
центральної нервової системи; ГГУ ЦНС – гіпоксично–
геморагічне ураження центральної нервової системи; 
ВШК – внутрішньошлуночковий крововилив; СЕК – субе-
пендімальний крововилив; ГМ – головний мозок; ПВ – 
перівентрикулярні ділянки. 

Таблиця 3 – Структура неонатальних аритмій у ново-
народжених 1 групи 

  1 група  
(n=132) 

1а група 
(n=15) 

1в група 
(n=117) 

Тахіаритмії, % 78 50 81 

Брадіаритмії, % 7 17 6 

Суправентрикулярна 
екстрасистолія, % 

27 25 27 

Шлуночкова екстрасисто-
лія 

6 8 6 

Атріо–вентрикулярна 
блокада 1 ст., % 

5 17 4 

Атріо–вентрикулярна 
блокада 2 ст., % 

6 8 6 

Міграція водія ритму, % 32 17 34 

Транзиторне подовження 
QT, % 

26 50 22 

Паузи ритму, % 10 8 10 

Порушення реполяриза-
ції, % 

57 42 59 

Рис. 5. Діаграма розмаху оцінки за шкалою Апгар  
на 1-й хвилині 

Рис. 6. Діаграма розмаху значень рН  
пуповинної крові 
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доношених немовлят біль-
ша частка ПСР представле-
на порушеннями провіднос-
ті та транзиторним подов-
женням інтервалу QT. 

При характеристиці 
варіабельності серцевого 
ритму встановлено, що 
значення усіх досліджених 
часових параметрів були 
нижчими в групі новонаро-
джених з гіпоксію (табл. 4), 
з найбільшою відмінністю 
за параметром SDANN 
(р ˂0,00001).  

Дослідження парамет-
рів SDNN, SDANN, індексу 
SDNN, RMSSD та РNN50 у 
немовлят з розподілом 
основних груп в залежності 
від строку гестації (табл. 5) 
показало, що менші зна-
чення також спостерігають-
ся в підгрупах дітей, які 
перенесли гіпоксію при 
народженні та у передчас-
но народжених дітей. Про-
те, саме підгрупа передчасно народжених дітей з 
гіпоксією має найнижчі показники SDNN, SDANN, 
індексу SDNN з найбільшою варіабельністю зна-
чень між групами для показника SDNN (р=0,004).  

Підсумовуючи отримані результати варто за-
значити, що стан здоров'я вагітної жінки, перебіг 
вагітності та пологів, термін гестації мають відомий 
впив на розвиток гіпоксичних подій у новонародже-
них та формування порушень адаптаційних проце-
сів при народженні [7, 8, 9]. Отримані нами дані 
свідчать про розповсюдженість порушень серцево–
судинної, ендокринної та сечовивідної систем у 
матерів обстежених новонароджених, що може 
бути корисним для формування груп ризику щодо 
народження дітей з гіпоксією.  

Одержані дані щодо результатів аналізу ВСР 
узгоджуються з дослідженнями фахівців щодо нега-
тивного впливу гіпоксії на процеси регуляції серце-
вого ритму у новонароджених [6, 7]. В умовах про-
веденого дослідження доведено зниження всіх па-
раметрів ВСР у новонароджених як з гіпоксією при 
народженні, так і в групах передчасно народжених 
немовлят, з найнижчими показниками саме в групі 
передчасно народжених з гіпоксією. Слід зазначити, 
що зниження активності парасимпатичної ланки 
нервової системи у передчасно народжених дітей є 
фізіологічним та обумовлено більш пізнім станов-
ленням функціональної зрілості вагусної нервової 
регуляції [10, 11]. Тому, враховуючи поєднаний не-

гативний вплив гіпоксії під час пологів та гестаційної 
незрілості на парасимпатичну вегетативну регуля-
цію серцевого ритму у передчасно народжених ді-
тей, оцінка RMSSD та РNN50 може бути використа-
на в якості інструменту для прогнозування ризику 
розвитку порушень серцевого ритму та провідності 
у цієї групи дітей та розроблення патогенетично 
обґрунтованої тактики ведення таких пацієнтів. 

Висновки 
1. Встановлено, що новонароджені, які перенесли 

гіпоксію та мають порушення адаптації при наро-
дженні, мають зміни вегетативної регуляції сер-
цевого ритму. 

2. Виявлено зниження всіх часових показників варі-
абельності серцевого ритму в групі новонаро-
джених, які перенесли гіпоксію. 

3. Найнижчі показники SDNN, SDANN, індексу  
SDNN, RMSSD, РNN50 серед новонароджених з 
гіпоксією встановлено в групі передчасно наро-
джених дітей. 

4. Оцінка RMSSD та РNN50 може бути використана 
для прогнозування ризику розвитку неонаталь-
них аритмій у передчасно народжених дітей, які 
перенесли гіпоксію та мають порушення адапта-
ції при народженні. 
Перспективи подальших досліджень. Врахо-

вуючи викладене вище, в подальших дослідженнях 
вважаємо доцільним вивчити кореляцію основних 
параметрів ВСР та біохімічних показників, показни-
ків центральної гемодинаміки. 

Таблиця 4 – Показники параметрів варіабельності серцевого ритму у новонаро-
джених основних груп 

Показники SDNN, мс SDANN індекс SD-
NN, мс rMSSD pNN50, % 

1 група 30* 
(12,0; 165) 

16,5∆ 
(7,0; 79,0) 

23,0■ 
(6,0; 160,0) 

12,5° 
(6,0; 282,0) 

0,4° 
(0,02;71,84) 

2 група 43,0 
(17,0; 114,0) 

27,0 
(9,0; 52,0) 

32,0 
(11,0; 110,0) 

15,0 
 (7,0;132,0) 

0,83 
(0,03; 33,5) 

Примітки: ° – достовірна різниця значень р ˂0,01; * – достовірна різниця значень 
р ˂0,001; ■ – достовірна різниця значень р ˂0,0001; ∆ – достовірна різниця значень 
р ˂0,00001. 

Таблиця 5 – Показники параметрів варіабельності серцевого ритму у підгрупах 
новонароджених основних груп 

  SDNN, мс SDANN індекс SD-
NN, мс rMSSD pNN50, % 

1а група 37,0 
(14,0; 90,0) 

22,0° 
(8,0; 43,0) 

27,0 
(12,0; 77,0) 

13,0 
(7,0; 53,0) 

0,53 
(0,03; 31,0) 

1в група 29,0 
(12,0;165,0) 

16,0 
 (7,0; 79,0) 

23,0 
(6,0; 160,0) 

12,0 
(6,0; 282,0) 

0,39 
(0,02; 71,8) 

2а група 48,0* 
(17,0;114,0) 

30,0* 
(9,0; 52,0) 

37,0* 
(11,0; 110,0) 

17,0■ 
(7,0; 132,0) 

1,31* 
(0,03; 33,5) 

2в група 34,0 
(22,0; 43,0) 

19,5 
(12,0; 28,0) 

25,0 
(17,0; 32,0) 

12,0 
(7,0; 23,0) 

0,39 
(0,06; 3,36) 

Примітки: ° р ˂0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 1в групи;  
* р ˂0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 2в групи; ■ р ˂0,02 – дос-
товірна різниця значень стосовно даних 2в групи. 
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УДК 616.12:616.839]–071.1–001.8–053.2 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА  
И СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ГИПОКСИИ 
Гончарь М. А., Иванова Е. В., Кондратова И. Ю., Комова В. А. 
Резюме. Анализ вариабельности сердечного ритма является методом оценки состояния механизмов 

регуляции физиологических функций в организме. На процессы вегетативного контроля у новорожден-
ных оказывают влияние различные факторы, однако именно гипоксия приводит к наиболее значимому 
поражению центральной нервной регуляции сердечной деятельности. 

Цель исследования – определение состояния вегетативной регуляции сердечной деятельности у 
новорожденных после перенесенной гипоксии путем изучения вариабельности сердечного ритма и ана-
лиза неблагоприятных перинатальных факторов у данной группы пациентов. 

Было обследовано 187 новорожденных в ранний неонатальный период. Проведен анализ данных 
анамнеза, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру с определением основных временных показате-
лей вариабельности сердечного ритма, статистический анализ. 

В зависимости от оценки по шкале Апгар на 1–й минуте дети были разделены на 2 основные группы: 
в 1–ю группу (n=132) вошли новорожденные с оценкой по Апгар менее 6 баллов, во 2–ю группу (n=55) – 
новорожденные с оценкой по Апгар 7 и более баллов. В зависимости от срока гестации при рождении 
дети основных разделены на подгруппы доношенных и недоношенных: группа 1а (n=15) – доношенные 
новорожденные с гипоксией при рождении, группа 1в (n=117) – преждевременно рожденные с гипоксией 
при рождении, группа 2а (n=43) – доношенные новорожденные без гипоксии при рождении, группа 2в 
(n=12) – преждевременно рожденные без гипоксии при рождении. 

Осложнения акушерско–гинекологического анамнеза выявлены у большинства матерей новорожден-
ных 1 группы, что стало фактором риска развития гипоксических событий (RR=3,823, 95 % CI (2.061; 
7.092), χ2=53.272 р <0,001). Доношенные новорожденные 1 группы имели более низкие показатели при 
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оценке по шкале Апгар и значения рН пуповинной крови (р <0,02 и р <0,0001 соответственно), что нашло 
свое отражение в большем проценте тяжелого гипоксического поражения центральной нервной системы 
у детей данной группы. По данным Холтеровского мониторирования ЭКГ у 75 % новорожденных 1 группы 
диагностированы различные виды нарушений сердечного ритма и проводимости. Показатели временных 
параметров вариабельности сердечного ритма были ниже в группе детей, перенесших гипоксию, с самы-
ми низкими показателями в группе недоношенных детей. 

Выводы. У новорожденных, перенесших гипоксию, имеется снижение временных параметров вариа-
бельности сердечного ритма, с самыми низкими показателями в группе недоношенных детей. Оценка 
RMSSD и РNN50 может быть использована для прогнозирования риска развития неонатальных аритмий 
у недоношенных детей, перенесших гипоксию и имеющих нарушения адаптации при рождении. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, новорожденные, постгипоксический миокард. 
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Peculiarities of Perinatal Assessment and the State  
of Vegetative Regulation of Heart Activity in Newborns after Hypoxia 
Gonchar M., Ivanova Ye., Kondratova I., Komova V. 
Abstract. Assessment of heart rate variability is a method of evaluating the state of mechanisms of the 

body physiological functions regulation. The processes of autonomic control in newborns are influenced by vari-
ous factors, but hypoxia leads to the most influential damage to the central nervous regulation of cardiac activity. 

The purpose of the study was to determine the state of autonomic regulation of cardiac activity in newborns 
after hypoxia by examining heart rate variability and analyzing adverse perinatal factors in this group of patients. 

Material and methods. 187 newborns were examined in the early neonatal period. The study involved as-
sessment of medical records, daily monitoring of ECG according to Holter with determination of the main tempo-
ral indicators of heart rate variability and statistical processing. 

Results and discussion. Depending on the Apgar scale at the 1st minute, the children were divided into 2 
main groups: newborns with Apgar score less than 6 points which comprised the 1st group (n=132), newborns 
with Apgar score of 7 points or more were included into the 2nd group (n=55). Depending on the gestational pe-
culiarities at birth, children were subdivided into subgroups of full–term and preterm infants: group 1a (n=15) 
were full–term infants with hypoxia at birth, group 1b (n=117) were premature newborns with hypoxia at birth, 
group 2a (n=43) were full–term neonates without hypoxia at birth, group 2b (n=12) were prematurely born with-
out hypoxia at birth. 

Most mothers of newborns of group 1 had complications of obstetric and gynecological character, which 
became a risk factor for hypoxic events (RR=3.823, 95 % CI (2.061; 7.092), χ2=53.272; p <0.001). Full–term 
infants of group 1 had the lowest Apgar scores and umbilical cord pH (p <0.02 and p <0.0001, respectively), 
which was reflected in a greater percentage of severe hypoxic central nervous system damage. According to 
Holter, 75 % of newborns in group 1 were diagnosed with various types of disturbances of cardiac rhythm and 
conduction. The temporal parameters of heart rate variability were lower in the group of infants who had hy-
poxia, with the lowest in the group of preterm infants. 

Conclusions. Newborns with hypoxia have a decrease in heart rate variability temporal parameters com-
pared to infants without hypoxia, with the lowest rates in the preterm group. Evaluation of RMSSD and PNN50 
can be used to predict the risk of developing neonatal arrhythmias in premature infants who underwent hypoxia 
and had impaired adaptation at birth. 

Keywords: heart rate variability, newborns, posthypoxic myocardium. 
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Критичний аортальний стеноз складна патоло-
гія у немовлят, що потребує надання невідкладної 
допомоги. Лікування таких пацієнтів є комплексною 
та складною проблемою. Методи лікування вклю-
чають в себе балонну вальвулопластику та відкри-
ту хірургічну вальвулопластику. 

Мета дослідження – аналіз власного досвіду 
хірургічного лікування та балонної вальвулоплас-
тики критичного аортального стенозу у немовлят. 

За період з 2006 року по 2018 рік в ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М. М. Амосова НАМН України» було пролікова-
но 58 немовлят з аортальним стенозом. При цьому 
47 (81 %) пацієнтам (І група) виконано рентгенен-
доваскулярну балонну вальвулопластику аорталь-
ного стенозу, а 11 (19 %) пацієнтам (ІІ група) про-
ведене хірургічне лікування.  

Після балонної вальвулопластики відмічалось 
значне зниження градієнта на аортальному клапані 
у пацієнтів І групи та підвищення фракції викиду 
лівого шлуночка. Проте у середньовіддаленому 
спостереженні градієнт тиску на аортальному кла-
пані у більшості пацієнтів виріс, та почала нароста-
ти аортальна недостатність. Після хірургічної коре-
кції відзначалися добрі безпосередні та середньо-
віддалені результати відносно градієнта на аор-
тальному клапані та ступеня недостатності. 

Як хірургічна вальвулопластика, так і балонна 
вальвулопластика є ефективними методами ліку-
вання аортального стенозу у немовлят з добрими 
безпосередніми результатами. Проведене дослі-
дження вказує на те, що балонна вальвулопласти-
ка може бути прийнятною альтернативою хірургіч-
ному лікуванню у пацієнтів з ознаками вираженої 
серцевої недостатності, але має тенденцію до на-
ростання аортальної недостатності у віддаленому 
періоді. Термін перебування пацієнтів з балонною 
вальвулопластикою вдвічі кортший за такий з хіру-
ргічною вальвулопластикою, що суттєво зменшує 
економічні витрати на лікування. 

Ключові слова: критичний аортальний стеноз, 
хірургічна аортальна вальвулопластика, балонна 
вальвулопластика, немовлята. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є частиною НДР 
«Розробити методи хірургічного лікування гіпопла-
зії дуги аорти при вроджених вадах серця», № дер-
жавної реєстрації 0116U003204. 

Вступ. Аортальний стеноз (АС) – це звуження 
аорти внаслідок зменшення площі устя аорти. Да-
на вада відноситься до врождених вад серця 
(ВВС), обумовлених порушенням відтоку крові з 
лівого шлуночка (ЛШ). Зрозуміло, що звуження 
найбільшої судини в організмі (аорти), яка виконує 
функцію транспортних шляхів і проводить насиче-
ну киснем кров від серця до всіх органів і тканин 
організму, змушує ЛШ працювати в режимі понад 
зусиль, щоб проштовхнути кров через звуження в 
аорту (Ао). Працюючи в такому режимі ЛШ швидко 
втомлюється, що призводить до перерозтягання 
його стінки, збільшення порожнини і розвитку сер-
цевої недостатності (СН) [1]. Критичний АС – це 
складна патологія у немовлят, що потребує надан-
ня невідкладної хірургічної допомоги. Серед усіх 
ВВС дана вада складає від 2 % до 11 %. Виділя-
ють: клапанний АС (зустрічається у 58-70 % випад-
ків), підклапанний (20-25 %) і надклапанний (5-
10 %) серед усіх АС. У хлопчиків дана ВВС зустрі-
чається в 4 рази частіше, ніж у дівчаток [2]. В 1956 
році Lillehei et al. запропонували вальвулотомію 
аортального клапана (АК) в умовах штучного кро-
вообігу (ШК) [3], яка протягом 30 років залишалась 
золотим стандартом лікування стенозу АК. У 1983 
році Lababidi в Університеті Міссурі описав нову 
методику – застосування балонної вальвулоплас-
тики (БВ) [4]. Починаючи з 90-х років у зв’язку з 
накопиченням віддалених результатів обох мето-
дик підхід до лікування аортального стенозу став 
вибірковим. Навіть сьогодні, незважаючи на  
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значний досвід різних клінік, немає чітких критеріїв 
для вибору того чи іншого методу, особливо це 
стосується новонароджених і немовлят. Залежно 
від анатомії вади існують різні методи хірургічного 
лікування: аортальна вальвулопластика, операція 
Ross і Ross–Konno, Damus–Kaye–Stansel, аорталь-
ний клапан може бути замінений донорським алог-
рафтом або легеневим аутографтом, або виготов-
леним із аутоперикарда, але основною задачею в 
лікуванні даної проблеми є збереження власного 
АК, що надає можливість до його подальшого рос-
ту, збільшує період між реопераціями, а інколи зо-
всім виключає необхідність повторних втручань, не 
потребує антикоагулянтної терапії. Одні клініки 
сьогодні обирають БВ та як первинний метод ліку-
вання через низьку летальність і відносно низьку 
кількість ускладнень [5], інші – відкриту хірургічну 
вальвулопластику [6]. При використанні БВ частіше 
виявляється недостатність і стеноз клапана в піс-
ляопераційному періоді, що часто потребує по-
вторних операцій [7]. 

Мета дослідження – аналіз досвіду хірургічно-
го лікування та балонної вальвулопластики критич-
ного аортального стенозу у немовлят в ДУ «НІССХ 
ім. М.М. Амосова НАМН України». 

Матеріал та методи дослідження. З січня 
2006 по грудень 2018 років в ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України» проліковано 58 пацієнтів з критич-
ним АС. З них: 43 – хлопчики (74 %), 15 – дівчаток 
(26 %). При цьому 47 (81 %) пацієнтам (І група) 
було виконано рентгенендоваскулярну БВ АС, 11 
(19 %) пацієнтам (ІІ група) – проведено хірургічне 
лікування. Середній вік пацієнтів І–ї групи становив 
20±14,3 діб (від 2 до 60 діб), середня маса тіла – 
3,4±1,5 кг (від 2,5 до 7 кг). У ІІ-й групі середній вік 

пацієнтів становив 125±72,4 діб (від 28 до 320 діб), 
середня вага складала 5,8±1,4 кг (від 3,5 до 8,7 кг). 
У 23 (39,5 %) пацієнтів обох груп вада була діагно-
стована пренатально та підтверджена за допомо-
гою ехокардіографії (Ехо–КГ) відразу після наро-
дження, що дозволило терміново доставити дити-
ну в ДУ «НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України» 
для надання висококваліфікованої хірургічної допо-
моги. До операції градієнт на АК у пацієнтів І-ї гру-
пи за даними ЕхоКГ склав 67,6±19 мм рт.ст. (від 30 
до 114 мм рт.ст.), у ІІ-й групі – 69±23 мм рт.ст. (від 
29 до 120 мм рт.ст.).  

На сучасному етапі розвитку діагностики діаг-
ностувати дану ваду можна за допомогою Ехо–КГ, 
починаючи з 6-7 місяців вагітності, що важливо для 
майбутнього такого немовляти [8], так як при знач-
ному ступені стеноза дитина одразу після наро-
дження опиняється в критичному стані. Події роз-
виваються драматично швидко, та потребують на-
дання екстреної допомоги для попередження його 
смерті потягом перших тижнів внаслідок того, що 
ЛШ постійно працює з навантаженням, яке переви-
щує його можливості, з швидкою втратою останнім 
нормальної скоротливої здатності і розвитком сер-
цевої недостатності. Останнє в свою чергу пору-
шує кровопостачання стінки самого ЛШ, його жив-
лення – «хибне коло замкнулося». Врятувати жит-
тя такого малюка може тільки термінове оператив-
не втручання [1]. 

На рисунку 1 показано критерії вибору тактики 
лікування під час госпіталізації. 

Усім пацієнтам перед операцією, а потім інтра-
операційно та у післяопераційному періоді викону-
вали загальноклінічні, біохімічні, бактеріологічні 
дослідження, записували електрокардіографію, 
виконували рентгенографію органів грудної клітини 

Покази  

Градієнт на Аортальному клапані максимальне 
значення ≥ 60 мм рт.ст. 

  

Градієнт на Аортальному клапані  
максимальне значення ≥ 60 мм рт.ст. 

Градієнт на Аортальному клапані  
середнє значення ≥ 40–45 мм рт.ст 

Градієнт на Аортальному клапані  
середнє значення ≥ 40–45 мм рт.ст 

Фракція викиду ЛШ ≥ 50% Фракція викиду ЛШ ≤ 50% 

Відсутність ознак декомпенсації Наявність ознак декомпенсації 
Відсутність важкої супутньої патології Наявність важкої супутньої патології 

Покази   

Хірургічна аортальна вальвулопластика   Балонна вальвулопластика 

Аортальний стеноз 

Рис. 1. Критерії вибору тактики лікування пацієнтів з критичним АС [9] 
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в прямій проекції, Ехо–КГ. При необхідності з ме-
тою підтвердження та уточнення діагнозу і особли-
во діагностики супутніх ВВС 5 (10 %) пацієнтам І 
групи та 2 (18 %) пацієнтам ІІ групи виконували 
комп’ютерну томографію. У таблиці 1 наведені 
супутні ВВС.  

Дана вада, як і інші ВВС, часто поєднується з 
іншими вадами серця: це відкрита артеріальна 
протока (ВАП), і дефект міжшлуночкової і міжпере-
дсердної перетинок. Крім того вона може спостері-
гатись при різних хромосомних абераціях і спадко-
вих синдромах. Зокрема відомі хромосомні дефек-
ти включають трисомії 13, 18 та синдром Тернера 
(30 %). Популяційна частота двостулкового АК без 
вродженого АС складає 1 %; сімейні випадки мо-
жуть мати аутосомно–домінантний тип успадкуван-
ня. Надклапанний АС – результат мутації гена, 
локованого в ділянці 7q11,23; підклапанний – опи-
саний в поєднані з синдромом Вейля–Марчезані 
(аутосомно–рецесивна форма скелетної диспла-
зії). Синдром Вільмса, включаючий надклапанний 
стеноз, пов`язаний з микроскопічною генною деле-
цією, діагностовано за допомогою FISH–тесту в 
95 % класичних випадків [1].  

Основним методом діагностики у визначенні 
вади та оцінки віддалених результатів було Ехо–КГ 
обстеження, що дало змогу оцінити морфологію, 
кінетику структур серця, стан гемодинаміки. Паціє-
нтам з критичним АС після народження і до самого 
проведення оперативного втручання, для підтрим-
ки адекватної системної перфузії, здійснювалась 
інфузія простагландину Е1 (в розрахунковій дозі 
0,05–0,1 мкг/кг • хв) для запобігання закриття ВАП 
та розвитку кардіогенного шоку. При необхідності 
призначались інотропні препарати, та проводилась 
корекція метаболічного ацидозу. Після стабілізації 
функціонального стану новонародженого проводи-
ли оперативне лікування АС або БВ. Клінічні про-
яви АС залежать від вираженості звуження. Так у 

новонароджених з дуже вираженим (критичним) 
стенозом, у яких ще до їх народження серце пра-
цювало проти великого опору, симптоматика явно 
виражена. У таких дітей часте дихання та висока 
частота серцевих скорочень, млявість, відмова від 
їжі. У найважчих випадках ці пацієнти можуть пот-
ребувати штучної вентиляції легенів та лікуванні у 
відділенні реанімації. Їм показане негайне ендовас-
кулярне або оперативне лікування [1].  

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. Батьки або родичі кожного пацієнта 
підписували інформовану згоду на участь у дослі-
дженні, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів. 

Значення М±м в групах та проведенні обрахун-
ки за критерієм Стьюдента наведені з метою пок-
ращення загального сприйняття роботи. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
В І-й групі госпітальна летальність склала 6,8 % 
(n=4). У 2 (4,5 %) пацієнтів післяопераційний період 
ускладнився двохсторонньою пневмонією, сепси-
сом, і пацієнти померли на 15–ту і 20–ту добу після 
процедури від наростаючої дихальної та поліорган-
ної недостатності. В 1 (2%) пацієнта причиною лі-
вошлуночкової недостатності став виражений фіб-
роеластоз ЛШ з переходом на аортальний клапан, 
через 5 днів після народження і на 2–й день після 
процедури пацієнт помер. У 1 (2 %) пацієнта при-
чиною смерті була тромбоемболія черевного відді-
лу аорти з гострим інфарктом нирок, та вроджена 
дисплазія обох нирок, смерть настала на 30-й день 
після процедури. Також необхідно підкреслити, що 
усі летальні наслідки були обумовлені попередньо 
важким станом пацієнтів, які були госпіталізовані в 
клініку.  

Летальних випадків в ІІ групі не відмічалось. 
Серед пацієнтів ІІ групи у 10 пацієнтів була викона-
на первинна відкрита аортальна вальвулотомія, в 
одного – через 15 діб після БВ операція Ross–
Konno. Тривалість ШК в середньому склала 73± 
±12 хв. (від 47 до 265 хв.), час перетиснення аор-
ти – 47±5 хв. (від 23 до 78 хв.). Інтраопераційно 
функціонально двостулковий АК був у 9 пацієнтів 
(81%), тристулковий – у 2 пацієнтів (19 %). Причи-
нами стенозу, які виявили під час операції, були 
зрощення між собою (з наявністю однієї або двох 
псевдокомісур) стулок клапана у всіх пацієнтів, у 7 
(63 %) пацієнтів додатково відмічалися фіброзно 
змінені і міксоматозно потовщені стулки клапана.  

Таблиця 1 – Супутні ВВС у пацієнтів з АС 

Супутні ВВС І група ІІ група 

Гіпоплазія ЛШ 1(2%)   

ВОВ 7(14) 3(27%) 

ДМПП 4(8%) 1(9%) 

ДМШП   1(9%) 

Субаортальний стеноз 1(2%)   

ЧАДЛВ 1(2%)   

Гіпоплазія дуги аорти   1(9%) 

Примітки: ДМПП – дефект міжпередсердної перегород-
ки, ДМШП – дефект міжшлуночкової перегородки, 
ЧАДЛВ – частковий аномальний дренаж легеневих вен, 
ЛШ – лівий шлуночок, ВОВ – відкрите овальне вікно. 
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Ускладнення раннього післяопераційного пері-
оду відмічались у 16 (34 %) дітей І–ї групи та про-
являлись у вигляді дихальної та СН. У 6 (54 %) 
дітей ІІ–ї групи відмічалась систолічна та діастоліч-
на дисфункція ЛШ, ексудативний плеврит, СН, що 
наведені в таблиці 2. 

Час ШВ легень в середньому після дилатації в 
І групі склав 31±12 год. (від 5 до 298 год.), в ІІ гру-
пі – 38±16 год. (від 8 до 330 год.) (Р<0,05). Час зна-
ходження в реанімації в І групі становив 3 доби (від 
2 до 40 діб), в ІІ–й групі – 5 діб (від 3 до 60 діб) 
(P<0,05). Обрахунки непараметричними методами 
наведені в таблиці 3. 

Таким чином, відмічені вірогідно менший час 
ШВЛ в 1-й групі.  

За даними ЕхоКГ, яка виконувалася планово 
протягом 24 годин з моменту операції, відмічено 
вірогідне зниження градієнта як в І групі з 65,2±2,7 
до 30,3±3 мм рт.ст. (p<0,05), так і в ІІ групі з 
79,1±5,5 до 32,73±3,18 мм рт.ст. (p<0,05). Суттєве 
підвищення фракції викиду (ФВ) ЛШ відмічалось у 
пацієнтів І групи в яких при поступленні ФВ ЛШ 
складала 48,21±3,1% (від 18 до 75 %), а при випис-
ці 60,2±1,67 % (від 55 до 75 %). У пацієнтів ІІ групи 
ФВ ЛШ особливо не змінилась і становила до опе-
рації 65,82±4,33 % (від 59 до 75%), а на момент 
виписки 67,82±2,9 % (від 65 до 85 %).  

Градієнт тиску в 1-й групі до і після операції 
обрахований непараметричними методами наве-
дений в табл. 4.  

Таким чином, відмічається, що оперативне 
втручання в 1-й групі вірогідно зменшувало градіє-
нти тиск. 

Дані ехокардіографічного обстеження пацієнтів 
на різних етапах лікування наведено в табл. 5. 

Як наведено в табл. 5, ФВ ЛШ відновилася 
після БВ у всіх пацієнтів і в подальшому зберігала-
ся на достатньому рівні, що підтверджує ефектив-
ність даного методу у пацієнтів з ознаками вираже-
ної СН. У всіх пацієнтів показники середнього гра-
дієнта на АК в групах порівняння майже не відріз-
нялись, але протягом року після БВ градієнт тиску 
на АК виріс. Після хірургічної корекції відзначалися 
добрі безпосередні та середньовіддалені резуль-
тати відносно градієнта на АК. Додатково застосо-
вано аналіз даного параметру за допомогою обчи-
слення непараметричними методами статистики в 
табл. 6. 

Проведений аналіз середньовіддалених ре-
зультатів (наведений в табл. 7) показав що у  

Таблиця 2 – Ускладнення госпітального етапу 

Ускладнення 
Група 1 

БВ 
(n=47) 

Група 2 
Хірургія 
(n=11) 

p value 

Серцева недостатність 6 1 – 

Дихальна недостатність 5 – – 

Раньова інфекція 0 – – 

Систолічна та діасто-
лічна дисфункція ЛШ 0 3 – 

Часткові ателектази 
легень 3 – – 

Гемотрансфузії 2 1 – 

Ексудативний плеврит   1   

Всього 16 (34%) 6 (54%) <0,05 

Таблиця 3 – Час ШВЛ після операції the duration of AVL (hours) 

Показник Медіана Мода 

t–критерій  
для  

незалежних 
виборок 

Середнє 
Стандартна 

помилка  
середнього 

Стандартне 
відхилення 

Середній ранг 
по U критерію 
Манна–Уїтні 

Статистична 
значущість 

1 група 
n=14 4 4 

2,724 
(p= 0,023) 

3,9286 0,24505 0,91687 7,50 
p< 0,01 

2 група 
n=10 23 8 33,40 10,81480 34,19942 19,50 

Примітки: Нормальність розподілу визначалась з використанням тесту Колмогорова–Смірнова. Для «Час ШВЛ 
після операції the duration of AVL (hours)» нормальний розподіл підтверджується в обох групах. Додатково за-
стосовано непараметричний метод для двох незв’язаних виборок даних, тест Манна–Уїтні. 

Таблиця 4 – Градієнт до зондування та після катете-
ризації (зондування), mmHg 

Показник Медіана Мода 

Значення  
критерію Z  

в тесті  
Уілкоксона 

Статистична 
значущість 

1 група 
до зонду-

вання 
n=36 

70 70 

–5,235 p< 0,001 
1 група 

після зон-
дування 

n=36 

15 15 

Примітки: Нормальність розподілу визначалась з вико-
ристанням тесту Колмогорова–Смірнова. Для 
«Градієнт до зондування та після катетеризації 
(зондування), mmHg» нормальний розподіл підтверджу-
ється в групі 1 і не підтверджується для гр. 2. Додатково 
застосовано непараметричний метод для двох зв’язаних 
виборок даних, тест Уілкоксона. 
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більшості пацієнтів І групи з часом відмічається 
тенденція до збільшення ступеня аортальної недо-
статності що може бути приводом в майбутньому 
до повторних операцій, на відміну від ІІ групи. 

Тривалість перебування пацієнтів Ії групи в 
стаціонарі склала 7,7 ±1,0, ІІ-ї групи – 15,9±1,9 днів 
(Р<0,01). Така відмінність обумовлена меншою 
травматичністю даної хірургічної процедури в І-й 
групі в таблиці 8. 

Наслідком застосування ендоваскулярних ме-
тодів лікування вади стало вірогідне зменшення 
перебування пацієнтів в стаціонарі. 

Середній термін спостереження склав 36±5 
місяців (від 10 до 60 місяців). У зв’язку із наростан-
ням градієнта тиску на АК 2(4%) пацієнтам І–ї гру-
пи через 12 і 18 місяців виконали відкриту аорталь-
ну вальвулотомію. В ІІ-й групі 1 (9 %) пацієнту, яко-
му в періоді новонародженості виконали аортальну 
вальвулотомію і пластику дуги аорти з приводу 
критичного аортального стенозу і гіпоплазії дуги 
аорти через 36 місяців у зв’язку із аортальним ре–
стенозом виконали операцію Ross–Konno.  

Беззаперечно – єдиним методом лікування, 
здатним вірогідно покращити прогноз і подовжити 
термін до реоперації є хірургічна корекція вади. 
Балонна вальвулопластика має ряд недоліків, зок-
рема високий ризик ускладнень і значну ймовір-
ність рецидиву обструкції, високу інтраопераційну 
летальність 4 (8,5 %) і смертність (6,8 %) в нашому 
дослідженні, що узгоджується з даними літератури 
[9, 10]. 

Здається, що в «ідеальних» випадках, прості-
ше простого розсікти зрощені стулки та розширити 
клапанний отвір в рентгенохірургічному кабінеті, 
особливо в при сучасних умовах. Процедура – ко-
ротка і достатньо безпечна. Проте, якщо стулки 
погано розвинуті, а клапанне кільце вузьке, то 
ефект можна і не досягнути. Крім того, саме втру-
чання може бути сильно травматичним. Якщо кла-
пан, при першому хірургічному втручанні, був пред-
ставлений погано розділеною мембрано, то в ре-
зультаті досягається тільки розширення вузького 
отвору, самі ж стулки залишаються спотвореними. 
Вони не закривають отвір, і повністю до кінця не 
змикаються у фазу діастоли. Як наслідок частина 
крові, викинутої в аорту повертається назад в ЛШ, 
збільшуючи і без того надмірне навантаження. Це 
недостатність клапана (в комбінації з стенозом) зна-
чно погіршує клінічну картину та прискорює необхід-
ність повної коригуючого хірургічного втручання. 
Усе це свідчить, що навіть сьогодні лікування немо-
влят з критичним стенозом АК пов`язано з дуже 
великим ступенем ризику. Розрив нерозвинутих 

Таблиця 5 – Показники ЕхоКГ на різних етапах ліку-
вання 

  І група 
(n=47) 

ІІ група 
(n=11) p Value 

Середній градієнт до 
операції (мм рт.ст.) 65,2±2,7 79,1±5,5 <0,05 

Середній градієнт піс-
ля операції (мм рт.ст.) 30,3±3 32,73±3,18 <0,05 

Середній градієнт тис-
ку через 12 місяців 38,2±3,5 31±2,8 0,28 

Середній градієнт тис-
ку через 36 місяців 45,2±1,7 29,1±2,4 0,17 

ФВ ЛШ до операції (%) 48,21±3,1 65,82±4,33 <0,05 

ФВ ЛШ після операції 
(%) 60,2±1,67 67,82±2,9 <0,05 

ФВ ЛШ через  
12 місяців 62,3±1,9 67,2±2,1 0,26 

ФВ ЛШ через  
36 місяців 65,2±2,4 68±1,9 0,08 

Час штучної 
вентиляції легень 
(години) 

31±12 38±16 <0,05 

Перебування у відді-
ленні реанімації та  
інтенсивної терапії 
(доби) 

3 5 <0,05 

Госпітальна леталь-
ність 4(8,5%) – 0,41 

Примітка: ФВ ЛШ – фракція викиду лівого шлуночка. 

Таблиця 6 – Фракція викиду до і після операції, % 

Показник Медіана Мода 

 t–критерій 
для  

залежних 
виборок 

Середнє 
Стандартна 

помилка 
середнього 

Стандартне 
відхилення 

Значення 
критерію  
Z в тесті 

Уілкоксона 

Статистична 
значущість 

1 група до  
операції n=39 64 75 

–3,443 
(p= 0,001) 

59,1282 3,18845 19,91188 
–2,871 р= 0,004 

1 група після 
операції n=39 70 70 66,3590 1,74852 10,91953 

2 група до опе-
рації n=10 68 39 –1,176 

(p= 0,270) 64,6000 4,59275 14,52354 –0,818 р= 0,413 

Примітки: Нормальність розподілу визначалась з використанням тесту Колмогорова–Смірнова. Для «Фракція 
викиду до і після операції, %» нормальний розподіл підтверджується в усіх групах. Додатково застосовано непа-
раметричний метод для двох зв’язаних виборок даних, тест Уілкоксона. 
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стулок не відновлює їх, а тільки усуває звуження, 
рятуючи немовля від швидкої смерті. Тому, навіть 
при вдалому первинному оперативному втручанні 
надалі такій дитині необхідно провести операцію 
на АК для повного відновлення його нормальної 
функції [9, 11]. 

Таким чином, в найкращому випадку, якщо вся 
справа в самих стулках, усе обмежиться простим 
їх розділенням; якщо вони сильно змінені – то при-
йдеться замінити увесь клапан штучним протезом; 
і на кінець – у найбільш важких випадках – само 
кільце АК может бути настільки вузьким, що немо-
жливо вшити в його протез, навіть найбільш мале-
нького діаметру. В останньому випадку застосову-
ють різноманітні методи розширення цього кільця. 
Це значні і травматичні втручання з значним ризи-
ком і відмінний результат тут у цих випадках не 
такий закономірний [9]. 

Прогрес не стоїть на місці і в останні роки роз-
робляється методика усунення стенозу аорти у 
плода, до його народження. Це надає можливість 
серцю нормально працювати останні місяці внутрі-
шньоутробного життя і бути краще підготовленим 
до навантажень, що чекають його після першого 

самостійного вдиху. Поки що це перші кроки, але 
дуже можливо, що близький той день, коли критич-
ний стеноз АК стане цілком виліковною вадою сер-
ця [1]. 

Висновки. І хірургічна вальвулопластика, і БВ 
є ефективними методами лікування АС у немовлят 
з добрими безпосередніми результатами та потре-
бують подальші дослідження у віддаленому після-
операційному періоді для обґрунтованого вибору 
хірургічного методу втручання та прогнозування 
результатів лікування. Проведене дослідження 
вказує на те, що БВ є прийнятною альтернативою 
хірургічному лікуванню у пацієнтів з ознаками ви-
раженої СН, яка є безпечним, малотравматичним 
та ефективним методом усунення АС і може бути 
методом вибору в таких пацієнтів як перший етап 
лікування. Аналіз безпосередніх і середньовідда-
лених результатів БВ у немовлят показав тенден-
цію до наростання аортальної недостатності у від-
даленому періоді, що може бути показами до по-
вторних оперативних втручань. Термін перебуван-
ня пацієнтів з БВ вдвічі коротший за такий з хірургі-
чною вальвулопластикою, що суттєво зменшує 
економічні витрати на лікування. 

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується розробка нових методів ліку-
вання стенозу аортального клапана із застосуван-
ням ендоваскулярних оперативних методів. 

Таблиця 7 – Динаміка показників аортальної недоста-
тності в групах порівняння 

  І група ІІ група 

До вальвулопластики 
Відсутня 
Мінімальна 
помірна 

  
35(74%) 
12(26%) 

– 

  
8(73%) 
3(27%) 

– 

Безпосередньо після  
вальвулопластики 

відсутня 
мінімальна 
помірна 

  
 

14(30%) 
24(51%) 
9(19%) 

  
 

7(64%) 
2(18%) 
2(18%) 

Через 12 місяців 
відсутня 
мінімальна 
помірна 

  
12(25,5%) 
23(49%) 

12(25,5%) 

  
6(55%) 
4(36%) 
1(9%) 

Через 36 місяців 
відсутня 
мінімальна 
помірна 

  
15(32%) 
18(38%) 
14(30%) 

  
7(64%) 
3(27%) 
1(9%) 

Таблиця 8 – Тривалість перебування пацієнтів в стаці-
онарі (Ліжкодні) 

Показник Медіана Мода 

Середній 
ранг по  

U критерію 
Манна–Уїтні 

Статистична 
значущість 

1 група 
n=40 6 5 22,16 

p< 0,01 
2 група 
n=11 15 15 39,95 

Примітки: Нормальність розподілу визначалась з вико-
ристанням тесту Колмогорова–Смірнова. Для 
«Ліжкодні» нормальний розподіл підтверджується в 
групі 2 і не підтверджується для групи 1. Враховуючи 
відхилення від нормального розподілу даних було вико-
ристано непараметричний метод для двох незв’язаних 
виборок даних, тест Манна–Уїтні. 
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УДК 616.132–007.271–053.31–089.844 
ЛЕЧЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ С КРИТИЧЕСКИМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 
Иманов Э., Труба Я. П., Плыска А. И., Груша М. М., Лазоришинец В. В. 
Резюме. Критический аортальный стеноз – сложная патология у младенцев, требующая немедлен-

ной хирургической помощи. Лечение таких пациентов – комплексная и сложная проблема. Методы лече-
ния включают балонную вальвулопластику и открытую хирургическую вальвулопластику.  

Цель исследования – анализ собственного опыта хирургического лечения и балонной вальвулопла-
стики критического аортального стеноза у младенцев. 

За период с 2006 року по 2018 год в ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. 
Н. Н. Амосова НАМН Украины» было прооперировано 58 младенцев с аортальным стенозом. При этом 
47 (81 %) пациентам (І группа) выполнено рентгенэндоваскулярную балонную вальвулопластику аор-
тального стеноза, а 11 (19 %) пациентам (ІІ группа) проведено хирургическое лечение.  

После балонной вальвулопластики отмечалось значительное снижение градиента на аортальном 
клапане у пациентов І группы и повышение фракционного выброса левого желудочка. Однако при сред-
неотдаленном наблюдении градиент давления на аортальном клапане у большинства пациентов увели-
чился, и начала нарастать аортальная недостаточность. После хирургической коррекции отмечались 
хорошие непосредственные и среднеотдаленные результаты относительно градиента на аортальном 
клапане и степени недостаточности. 

Как хирургическая вальвулопластика, так и балонная вальвулопластика – эффективные методы ле-
чения аортального стеноза у младенцев с хорошими непосредственными результатами. Проведенное 
исследование указывает на то, что балонная вальвулопластика может быть приемлемой альтернативой 
хирургического лечения у пациентов с признаками выраженной сердечной недостаточности, однако име-
ет тенденцию к возрастанию аортальной недостаточности в отдаленном периоде. Срок пребывания па-
циентов с балонной вальвулопластикой вдвое меньше, чем при хирургической вальвулопластике, что 
существенно уменьшает экономические затраты на лечение. 

Ключевые слова: критический аортальный стеноз, хирургическая аортальная вальвулопластика, 
балонная вальвулопластика, младенцы. 
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Treatment of Infants with Critical Aortic Stenosis 
Imanov E., Truba Y. P., Plyska O. I., Grusha M. M., Lazoryshynets V. V. 
Abstract. Aortic stenosis (narrowing of the aorta due to a decrease in the area of the aorta mouth) is a 

group of congenital heart disease caused by impaired blood flow from the left ventricle. Critical aortic stenosis is 
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a complicated pathology in infants, which requires ergent help. Treanment of such patients is a complex and 
difficult problem. Surgical methods of treatment include ballon alvuloplasty and open surgical valvuloplasty. 

The purpose of our work was to analyze personal experience of surgical treatment and ballon alvuloplasty in 
infants with critical aortic stenosis. 

Material and methods. 58 patients with critical aortic stenosis were treated in National Amosov Institute of 
Cardiovascular Surgery during 2007-2018. 

Results and discussion. In the 1st group hospital mortality made up 6.8 % (n=4). In the 2nd group 4.5 % of 
patients in postoperative period had complicated two-side pneumonia, sepsis, and patients died on the 15th and 
20th days after procedure from increased respiratory and multiorgan failure.  

After ballon valvuloplasty we noted significant decrease of gradient on aortic valvule in patients of the 1st 
group and increased ejection fraction of left ventricule. But at mid-distance monitoring there increased gradient 
of pressure on aortic valvule in most patients and aortic failure began.  

There were no lethal cases in the 2nd group. The time of artificial circulation of lungs on average after dila-
tation made up 31±12 hours (from 5 to 298 hours) in the 1st group, and 38±16 hours (from 8 to 330 hours) 
(Р<0.05) in the 2nd group. The time of staying in ranimation made up 3 days (from 2 to 40 days) in the 1st 
group, and 5 days (from 3 to 60 days) (p<0.05) in the 2ndgroup. According to the Echocardiography, which was 
performed regularly within 24 hours after surgery, a significant decrease in the gradient was observed both in 
the 1st group from 65.2±2.7 to 30.3±3 mm Hg (p <0.05) and in the 2nd group from 79.1±5.5 to 32.73±3.18 mm 
Hg (p <0.05). Significant increase in the ejection fraction of left ventricle was observed in patients of the 1st 
group who had ejection fraction of left ventricle 48.21±3.1% (from 18 to 75 %) at admission and 60.2±1.67% 
(from 55 up to 75%) at discharge. In the 2nd group patients ejection fraction of left ventricle did not significantly 
change and was 65.82±4.33% (from 59 to 75%) before surgery, and 67.82±2.9% (from 65 to 85%) at the time of 
discharge. The period of staying in hospital of the 1st group patients made up 7.7±1.0 days, and the 2nd group 
patients were 15.9±1.9 days in hospital (Р<0.01). Such a difference was due to smaller traumatic this surgical 
procedure in the 1st group.  

Conclusion. Both surgical valvuloplasty and balloon valvuloplasty are effective methods of aortic stenosis 
treatment in infants with good results. The obtained results showed that balloon valvuloplasty can be acceptable 
alternative to surgical treatment in patients with expressed cardiac failure. But it has tendency to increases of 
aortic failure in remote period. The length of patients staying in hospital after balloon valvuloplasty is half shorter 
that patients with balloon valvuloplasty, which significantly reduces the expenses on treatment. 

Keywords: сritical aortic stenosis, surgical aortic valvuloplasty, ballon valvuloplasty, infants.  
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Поєднання гіпертонічної хвороби з ожирінням 
сприяє більш швидкому просуванню пацієнта по 
серцево–судинному контінууму. Багато ланок в 
механізмах розвитку та прогресуванні гіпертонічної 
хвороби і ожиріння залишаються не вивченими. 
Уточнення взаємозв'язків основних патогенетичних 
факторів з показниками структурно–функціо-
нального стану серця і судин сприятиме поглиб-
ленню знань про механізми розвитку пошкоджень 
основних органів–мішеней у пацієнтів із цим про-
гностично несприятливим коморбідним станом. 

Мета роботи полягала в оцінці структурно–
функціонального стану серця при гіпертонічній хво-
робі в залежності від індексу маси тіла і наявності 
інсулінорезистентності. 

Було обстежено 174 пацієнти з гіпертонічною 
хворобою віком 45–55 років, які дали інформовану 
письмову згоду на участь у дослідженні і відповіда-
ли критеріям включення. Пацієнти були поділені на 
групи в залежності від маси тіла: до першої групи 
увійшли 40 пацієнтів з нормальною масою тіла, до 
2–групи 45 з надмірною масою тіла, до 3–ї групи 47 
з ожирінням I ступеня, до 4–ї групи 42 з ожирінням 
II ступеня. Всі групи були зіставлені за віком, стат-
тю, стадією та ступенем гіпертонічної хвороби, фу-
нкціональним класом хронічної серцевої недостат-
ності.  

В результаті проведеного дослідження встано-
влено, що у гіпертензивних пацієнтів при відсутно-
сті достовірних різниць показників фракції викиду, 
зростання маси тіла асоціювалося зі збільшенням 
відносної товщини стінки лівого шлуночка (р<0,01), 
індексу маси міокарда лівого шлуночка (р<0,05), 
об’єму лівого передсердя (р<0,05), кінцеводіасто-
лічного діаметру лівого шлуночка (р<0,05) і кінце-

восистолічного діаметру лівого шлуночка (р<0,05). 
У достовірно більшої кількості пацієнтів з інсуліно-
резистентністю (р<0,01) подібно до пацієнтів з ожи-
рінням, діагностувалися ознаки діастолічної дисфу-
нкції у вигляді порушеної релаксації. Гіпертензивні 
пацієнти з інсулінорезистентністю мають достовір-
но більші кінцеводіастолічний діаметр лівого шлу-
ночка (р<0,05), відносну товщину стінки лівого шлу-
ночка (р<0,05)) та індекс маси міокарда лівого шлу-
ночка (р<0,01). 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, ожирін-
ня, інсулінорезистентність, систолічна і діастолічна 
функції серця. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом науково–
дослідної роботи кафедри фтизіатрії, пульмоноло-
гії та сімейної медицини Харківської медичної ака-
демії післядипломної освіти «Клітинно–
молекулярні і нейрогуморальні механізми ремоде-
лювання органів–мішеней, їх взаємозв’язки і корек-
ція у хворих на ессенціальну артеріальну гіпертен-
зію з супутнім ожирінням», № державної реєстрації 
0117U006894. 

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним з 
найпоширеніших серцево–судинних захворювань в 
більшості європейських країн, при цьому близько 
90% становить її есенціальна форма – гіпертонічна 
хвороба (ГХ) [1–5]. Частота розвитку серцево–
судинних подій у осіб з АГ при наявності ожиріння 
збільшується в кілька разів [6–9]. Підвищення ризику 
серцево–судинних ускладнень при коморбідності АГ 
і ожиріння обумовлено спільністю механізмів розвит-
ку цих захворювань, в тому числі оксидативним 
стресом, системним запаленням, дисліпідемією та 
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інсулінорезистентністю (ІР) [10–12]. Реалізація цих 
механізмів при поєднаній патології призводить до 
безперервно прогресуючого ремоделювання жит-
тєво важливих органів [13]. При цьому ремоделю-
вання серця проявляється порушеннями його нор-
мальної геометрії, уповільненням розслаблення і 
підвищенням жорсткості міокарда, зниженням ско-
ротливості серцевого м'яза і в підсумку призводить 
до розвитку серцевої недостатності [8, 9, 13, 14]. 

ІР розглядається як незалежний фактор ризику 
розвитку дисліпідемії, системного запалення і окси-
дантного стресу [1, 5, 9]. При інсулінорезистентних 
станах, у тому числі ожирінні і ЦД 2 типу, спостері-
гається зниження синтезу глікогену, яке на етапі 
ожиріння з нормальною або порушеною толерант-
ністю до глюкози частково компенсується за раху-
нок гіперглікемії. При подальшому прогресуванні 
порушеної толерантності до глюкози і ожиріння у 
цукровий діабет компенсаторних механізмів гіперг-
лікемії вже недостатньо, відбувається порушення 
утилізації глюкози тканинами, зниження активності 
піруватдегідрогенази у м’язах і адипоцитах [1, 5, 7]. 

В той же час, недостатньо вивченим залиша-
ється оцінка впливу наявності ІР і індексу маси тіла 
(ІМТ) на прогресування ремоделювання серця гіпе-
ртензивних пацієнтів. 

Мета роботи полягала в оцінці структурно–
функціонального стану серця при гіпертонічній хво-
робі в залежності від індексу маси тіла і наявності 
інсулінорезистентності. 

Клінічна характеристика хворих і методи 
дослідження. Обстежено 174 пацієнти з ГХ, які 
знаходились на лікуванні в відділеннях терапевти-
чного профілю Сумської обласної клінічної лікарні.  

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 Украї-
ни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 
р., № 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підпису-
вав інформовану згоду на участь у дослідженні, і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

До першої групи увійшли 40 пацієнтів з норма-
льною масою тіла, до другої – 45 пацієнтів з надмі-
рною масою тіла, до третьої – 47 пацієнтів з ожи-
рінням І ступеню і до четвертої – 42 пацієнти з ожи-
рінням ІІ ступеню. Всі групи були співставлені за 
віком, статтю, стадією ГХ, ступенем АГ, функціона-
льним класом (ФК) хронічної серцевої недостатно-
сті (ХСН).  

Критерії включення в дослідження: ГХ II стадії, 2 
ступеня; нормальна маса тіла (індекс маси тіла 

(ІМТ) – 18–24,9), надмірна вага (ІМТ – 25–29,9), 
ожиріння I ступеню (ІМТ – 30–34,9), ожиріння ІI сту-
пеню (ІМТ – 35–39,9), абдомінальне ожиріння (за 
критеріями IDF, 2005): окружність талії >94 см для 
чоловіків і >80 см для жінок; ХСН I–II ФК; збережена 
фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ); норма-
льна швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), нор-
мокреатинінемія, відсутність протеїнурії (допустима 
лише мікроальбумінурія); вік пацієнтів 45–55 років. 

Критерії виключення з дослідження: наявність 
супутньої патології у пацієнтів з ГХ (гострий коро-
нарний синдром, постінфарктний кардіосклероз, 
важкі порушення ритму і провідності, ревматичні 
вади серця, системні захворювання сполучної тка-
нини, онкозахворювання, симптоматична АГ, за-
хворювання щитоподібної залози, гострі запальні 
процеси); ГХ ІІІ стадії, 3 ступеня; ожиріння III ступе-
ню; цукровий діабет 1 типу і 2 типу; ХСН III–IV ФК; 
помірно знижена і знижена ФВ ЛШ; знижена ШКФ, 
наявність протеїнурії; вік пацієнтів менше 45 і біль-
ше 55 років; ехонегатівність; відмова пацієнтів від 
дослідження. 

Фізикальне остеження пацієнтів включало вимі-
рювання зросту, маси тіла та розрахунку ІМТ. ІР 
визначалася за моделлю НОМА. 

Ультразвукові дослідження серця проводилися 
на ультразвуковому сканері «IMAGIC Agile» (фірми 
«Kontron Medical» Co., Ltd., Франція) в одно–, дво-
мірному і допплерівських режимах з кольоровим 
картуванням за загальноприйнятими методиками. 
Оцінювалися об’єми лівого і правого передсердь, 
кінцевосистолічний (КСД) і кінцеводіастолічний діа-
метри (КДД) ЛШ, кінцеводіастолічний тиск в ЛШ, ФВ 
ЛШ, відносну товщину стінки ЛШ (ВТС), індекс маси 
міокарда ЛШ (ІММ ЛШ). Діастолічна функція ЛШ 
оцінювалася за результатами дослідження крово-
току в легеневій артерії і трансмітрального діастолі-
чного кровотоку (ТМК) в імпульсному і тканинному 
доплерівських режимах з визначенням наступних 
показників: максимальної швидкості раннього напо-
внення ЛШ (Е), максимальної швидкості пізнього 
(передсердного) наповнення ЛШ (А), відношення 
максимальних швидкостей раннього і пізнього на-
повнення ЛШ (Е/А), часу ізоволюмічного розслаб-
лення ЛШ (IVRT), часу уповільнення раннього діас-
толічного потоку (DT), середнього тиску в легеневій 
артерії по Kitabatake (ТЛА), співвідношення піків Е і 
е на мітральному клапані при спектральному і тка-
нинному допплерівських режимах (Е/е).  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для того, щоб оцінити наскільки зростання маси 
тіла впливало на зміни показників, що характеризу-
ють структурно–функціональний стан міокарда, 
була проведена порівняльна оцінка показників  
гіпертензивних пацієнтів з різною масою тіла. 
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Оцінка систолічної функції серця показала, що 
за наявності ожиріння І і ІІ ст. об’єми лівого передсе-
рдя (ЛП) достовірно (р<0,05) більші, ніж при норма-
льній і надлишковій масі тіла (табл. 1). При ожирінні 
І ст. кінцеводіастолічний діаметр ЛШ був достовірно 
(р<0,05) більшим, ніж при нормальній масі тіла. В 
той же час, при наявності ожиріння ІІ ст. відзначало-
ся зростання як кінцеводіастолічного (р<0,01), так і 
кінцевосистолічного (р<0,05) діаметрів ЛШ, що дос-
товірно відрізняло зазначену групу від пацієнтів з 
нормальною і надлишковою масою тіла. 

Слід зазначити, що при відсутності достовірних 
різниць ФВ, починаючи з ожиріння І ст. зростання 
маси тіла асоціювалося зі збільшенням відносної 
товщини стінки ЛШ, що достовірно (р<0,01) відріз-
няло третю і четверту групи від першої. Крім того, 
встановлено, що за наявності ожиріння гіпертензи-
вні пацієнти мали достовірно (р<0,05) більші 
ІММЛШ, ніж особи з нормальною і надлишковою 
масою тіла (табл. 1). 

Таким чином, наявність ожиріння асоціювалася 
з порушеннями скоротливої функції серця і вира-
женістю гіпертрофічних змін ЛШ. 

Для оцінки внеску ІР у вираженість структурно–
функціональних змін міокарда гіпертензивних паці-
єнтів на етапі відсутності цукрового діабету 2 типу, 
було проведено порівняння ехокардіографічних 
показників хворих на ГХ без та з ІР (табл. 2). 

Встановлено, що пацієнти при наявності ІР 
мали достовірно більший кінцеводіастолічний діа-
метр ЛШ (р<0,05), ВТС (р<0,05) та ІММЛШ 
(р<0,01), ніж при відсутності ІР. Зазначені особли-
вості можна розцінювати як те, що у гіпертензив-
них пацієнтів наявність ІР асоціюється з більш ви-
раженими порушеннями скоротливості міокарда 
навіть при відсутності достовірних різниць ФВ 
(табл. 2). 

Оцінка діастолічної функції гіпертензивних паці-
єнтів показала, що за наявності ожиріння І і ІІ ст. 
відбувалося зростання ТЛА, що достовірно відрізня-
ло третю і четверту групи від першої: р<0,05 і 
р<0,01, відповідно (табл. 3). Крім того, при наявнос-
ті ожиріння ІІ ст. відзначалося достовірне зниження 

Таблиця 1 – Систолічна функція серця пацієнтів з 
гіпертонічною хворобою в залежності від ІМТ 

Показ-
ники 

Пацієнти з ГХ, n=174 

Група 1 
нормаль-
на маса 

тіла, n=40 

Група 2 
надмірна 

вага, 
n=45 

Група 3 
ожиріння  

І ст.,  
n=47 

Група 4 
ожиріння  

ІІ ст.,  
n=42 

ЛП, мл 45,97 ± 
± 0,63 

46,92 ± 
± 0,47 

48,51 ± 
± 0,441–3 

49,03 ± 
± 0,541–4 

ПП, мл 38,79 ± 
± 0,54 

38,81 ± 
± 0,61 

38,83 ± 
± 0,73 

38,86 ± 
± 0,81 

КДД, 
см 

4,74 ± 
± 0,04 

4,79 ± 
± 0,03 

4,86 ± 
± 0,031–3 

4,91 ± 
± 0,031–4, 2–4 

КСД, 
см 

3,09 ± 
± 0,02 

3,11 ± 
± 0,03 

3,15 ± 
± 0,03 

3,22 ± 
± 0,031–4, 2–4 

ФВ,% 66,83 ± 
± 0,35 

66,11 ± 
± 0,41 

64,65 ± 
± 0,39 

64,27 ± 
± 0,36 

ВТС, 
у.о. 

0,46 ± 
± 0,01 

0,48 ± 
± 0,01 

0,51 ± 
± 0,011–3 

0,52 ± 
± 0,011–4 

ІММ 
ЛШ,  
г/м2 

122,51 ± 
± 2,83 

121,37 ± 
± 2,49 

134,83 ± 
± 2,18 1–3, 2–3 

141,17 ± 
± 2,27 1–4, 2–4 

Примітки: 1–3 – статистично значущі відмінності між 
першою і третьою групами; 1–4 – статистично значущі від-
мінності між першою і четвертою групами; 2–3 – статисти-
чно значущі відмінності між другою і третьою групами;  
2–4 – статистично значущі відмінності між другою і чет-
вертою групами. 

Таблиця 2 – Систолічна функція серця при гіпертоніч-
ній хворобі за наявності та відсутності ІР 

Показники 
Пацієнти з ГХ, n=174 

ІР відсутня, n=62 ІР наявна, n=112 

ЛП, мл 47,42 ± 0,51 48,12 ± 0,67 

ПП, мл 37,81 ± 0,65 39,07 ± 0,72 

КДД, см 4,72 ± 0,02 4,84 ± 0,03* 

КСД, см 3,11 ± 0,03 3,13 ± 0,02 

ФВ,% 64,12 ± 0,29 63,77 ± 0,67 

ВТС, у.о. 0,45 ± 0,01 0,48 ± 0,01* 

ІММ ЛШ, г/м2 112,71 ± 2,03 128,13 ± 2,04* 

Примітка: * – статистично значущі відмінності між гру-
пами. 

Таблиця 3 – Діастолічна функція серця пацієнтів з 
гіпертонічною хворобою в залежності від ІМТ 

Показни-
ки 

Пацієнти з ГХ, n=174 

Група 1 
нормаль-
на маса 

тіла, n=40 

Група 2 
надмірна 

вага,  
n=45 

Група 3 
ожиріння  

І ст.,  
n=47 

Група 4 
ожиріння  

ІІ ст.,  
n=42 

ТЛА, 
мм рт. ст. 

12,97 ±  
± 0,35 

14,03 ±  
± 0,29 

15,83 ±  
±0,26 1–3 

16,91 ±  
± 0,32 1–4 

Е, см/с 67,93 ±  
± 1,68 

66,69 ±  
± 1,29 

67,74 ±  
± 1,34 

66,53 ±  
± 1,21 

А, см/с 76,51 ±  
± 1,77 

77,08 ±  
± 1,91 

78,11 ±  
± 1,73 

78,51 ±  
± 1,95 

Е/А 0,90 ±  
± 0,03 

0,87 ±  
± 0,02 

0,83 ±  
± 0,02 

0,78 ±  
± 0,02 1–4, 2–4 

IVRT, с 0,11 ±  
± 0,00 

0,10 ±  
± 0,01 

0,11 ±  
± 0,01 0,12 ± 0,01 

DT, с 0,21 ±  
± 0,04 

0,18 ±  
± 0,03 

0,22 ±  
± 0,03 0,19 ± 0,04 

Е/е 5,94 ±  
± 0,16 

5,92 ±  
± 0,27 

6,23 ±  
± 0,31 6,31 ± 0,24 

Примітки: 1–3 – статистично значущі відмінності між пер-
шою і третьою групами; 1–4 – статистично значущі відмін-
ності між першою і четвертою групами; 2–4 – статистично 
значущі відмінності між другою і четвертою групами. 
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співвідношення швидкостей раннього і пізнього 
наповнення ЛШ, що достовірно відрізняло зазначе-
ну групу від пацієнтів з нормальною і надмірною 
масою тіла (р<0,01 і р<0,05, відповідно). Незважа-
ючи на те, що інтегральний показник діастолічної 
функції (Е/е) достовірно не відрізнявся у групах, 
проте відзначалася тенденція до його зростання 
при збільшенні маси тіла (табл. 3). 

Оцінка показників діастолічної функції гіпертен-
зивних пацієнтів з урахуванням наявності і відсут-
ності ІР не показала достовірних різниць у групах, 
проте навіть за відсутності статистично значущих 
відмінностей можна спостерігати тенденцію змін 
показників до прогресування діастолічної дисфунк-
ції за рахунок зростання ТЛА, Е/е, а також знижен-
ня Е/А (табл. 4). 

Порівняльна оцінка типів ТМК гіпертензивних 
пацієнтів з різним ІМТ показала, що в умовах нор-
мальної і надмірної маси тіла зберігався подібний 
розподіл типів ТМК: у 55% першої і 55,6% другої 
групи мав місце нормальний ТМК, а у решти – по-
чаткова діастолічна дисфункція у вигляді поруше-
ної релаксації (табл. 5). В той же час, нормальний 
ТМК мав місце лише у третини гіпертензивних па-
цієнтів з ожирінням І і ІІ ст., що достовірно (р<0,01) 

відрізняло третю і четверту групи від першої і дру-
гої, тоді як у переважної більшості пацієнтів з ожи-
рінням відзначалася діастолічна дисфункція у ви-
гляді порушеної релаксації. 

Оцінка типів ТМК у гіпертензивних пацієнтів з 
урахуванням наявності і відсутності ІР показала, 
що відсоток пацієнтів з нормальним ТМК в умовах 
наявної ІР достовірно (р<0,01) нижчий, ніж при від-
сутності ІР: 25% проти 43,5% хворих, відповідно 
(табл. 6). В той же час, у достовірно (р<0,01) біль-
шої кількості пацієнтів з ІР діагностувалися почат-
кові ознаки діастолічної дисфункції у вигляді пору-
шеної релаксації (75% проти 56,5%, відповідно). 

Зазначені особливості розподілу типів ТМК мож-
на пояснити тим, що у пацієнтів з ГХ наявність ІР 
(навіть в умовах відсутності цукрового діабету 2 ти-
пу) негативно впливає на діастолічну функцію серця. 

Результати низки досліджень щодо оцінки ре-
моделювання серця гіпертензивних пацієнтів з ви-
користанням ехокардіографії не виявили дисфунк-
ції серця при надмірній вазі і ожирінні, тоді як ре-
зультати інших авторів продемонстрували незначні 
зміни в міокарді [9–12]. 

Відомо, що надмірна вага та ожиріння можуть 
безпосередньо та опосередковано призводити до 
ремоделювання серця за рахунок підвищеного 

гемодинамічного перевантаження та 
нейрогуморальної активації, або шля-
хом секреції прозапальних адипокінів 
[1, 12–15]. Цей початковий процес ре-
моделювання серця може розглядати-
ся як перший крок у послідовності ада-
птаційних реакцій серця на стрес, спри-
чинених великою кількістю фізіологіч-
них та патологічних станів при зростан-
ні навантаження тиском та/або обмінних 
змін (розцінюється як адаптивна харак-
теристика ожиріння) [1, 15–16]. Отже, 
зміни серцевої структури, спричинені 
ожирінням, можуть бути пояснені як без-
посередньою дією серцевого наванта-
ження (перед навантаження та після 
навантаження) або опосередковано 

Таблиця 4 – Показники діастолічної функції серця 
гіпертензивних пацієнтів при наявності і відсутності ІР 

Показники 
Пацієнти з ГХ, n=174 

ІР відсутня, n=62 ІР наявна, n=112 

ТЛА, мм рт. ст. 13,61 ± 0,25 14,94 ± 0,33 

Е, см/с 67,64 ± 1,34 65,84 ± 2,24 

А, см/с 77,14 ± 2,14 78,22 ± 2,41 

Е/А 0,88 ± 0,03 0,85 ± 0,05 

IVRT, с 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,02 

DT, с 0,19 ± 0,03 0,20 ± 0,05 

Е/е 5,89 ± 0,18 6,12 ± 0,42 

Таблиця 5 – Типи ТМК у гіпертензивних пацієнтів в залежності від 
ІМТ 

Показники 

Пацієнти з ГХ, n=174 

Група 1 
нормальна 
 маса тіла, 

n=40 

Група 2 
надмірна  

вага,  
n=45 

Група 3 
ожиріння І ст.,  

n=47 

Група 4 
ожиріння ІІ ст.,  

n=42 

Нормаль-
ний тип 
ТМК 

22 
(55%) 

25 
(55,6%) 

17  
(36,2%)1–3, 2–3 

14  
(33,3%)1–4, 2–4 

Порушення 
релаксації 

18 
(45%) 

20 
(44,4%) 

30  
(63,8%)1–3, 2–3 

28  
(66,7%)1–4, 2–4 

Примітки: 1–3 – статистично значущі відмінності між першою і тре-
тьою групами; 1–4 – статистично значущі відмінності між першою і чет-
вертою групами; 2–3 – статистично значущі відмінності між другою і 
третьою групами; 2–4 – статистично значущі відмінності між другою і 
четвертою групами. 

Таблиця 6 – Типи ТМК у пацієнтів групи порівняння 
при наявності і відсутності ІР 

Показники 
Пацієнти з ГХ, n=174 

ІР відсутня,  
n=62 

ІР наявна,  
n=112 

Нормальний тип 
ТМК 27 (43,5%) 28 (25%)* 

Порушення рела-
ксації 35 (56,5%) 84 (75%)* 

Примітка: * – статистично значущі відмінності між гру-
пами. 
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викликаними ожирінням кардіометаболічними по-
рушеннями (дисліпідемією та ІР) [1, 7]. За даними 
літератури, індукована ожирінням та асоційована з 
гіперінсулінемією ІР, може сприяти ремоделюван-
ню серця за допомогою властивостей інсуліну до 
стимуляції росту клітин або за рахунок послаблен-
ня антиапоптичної сигналізації фосфатиділінозітол 
3'–кінази, що активує рецептори інсуліну [14–16]. 

Таким чином, результати нашої роботи частко-
во співпадають з дослідженням ряду авторів і до-
зволили встановити асоціації наявності ІР і зрос-
тання ІМТ з показниками, що характеризують стру-
ктурно–функціональний стан серця.  

Висновки. У гіпертензивних пацієнтів зі збере-
женою фракцією ФВ ЛШ наявність ожиріння асоці-
юється зі зростанням розмірів ЛП і ЛШ, ВТС та ІММ 
ЛШ, що особливо характерне для ожиріння ІІ ст. 

При наявності ожиріння І–ІІ ст. відзначається погір-
шення показників діастолічної функції та збільшен-
ня частоти порушення ТМК.  

Гіпертензивні пацієнти з ІР мають достовірно 
більші розміри, відносну товщину стінки та ІММ 
ЛШ. При відсутності різниць показників, що харак-
теризують діастолічну функцію серця, наявність ІР 
у гіпертензивних пацієнтів асоціюється зі збільше-
ною частотою випадків діастолічної дисфункції у 
вигляді порушеної релаксації.  

Перспективи подальших досліджень. Врахо-
вуючи важливу роль ІР та зростання маси тіла у 
прогресуванні ремоделювання серця, необхідно 
відзначити перспективність вивчення показників 
систолічної і діастолічної функції серця під впли-
вом комплексної немедикаментозної і медикамен-
тозної терапії. 
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СТРУКТУРНО–ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА  
ПРИ ГІПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И НАЛИЧИЯ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
Кочуева М. Н., Псарёва В. Г., Кириченко Н. Н.,  
Рубан Л. А., Комиссарова О. С., Шалимова А. С. 
Резюме. Сочетание гипертонической болезни с ожирением способствует более быстрому продвиже-

нию пациента по сердечно–сосудистому континууму. Многие звенья в механизмах развития и прогресси-
ровании гипертонической болезни и ожирения остаются не изученными. Уточнение взаимосвязей основ-
ных патогенетических факторов с показателями структурно–функционального состояния сердца и сосу-
дов способствует углублению знаний о механизмах развития повреждений основных органов–мишеней у 
пациентов с этим прогностически неблагоприятным коморбидным состоянием. 

Цель работы заключалась в оценке структурно–функционального состояния сердца при гипертониче-
ской болезни в зависимости от индекса массы тела и наличия инсулинорезистентности. 

Было обследовано 174 пациента с гипертонической болезнью возрасте 45–55 лет, которые дали ин-
формированное письменное согласие на участие в исследовании и соответствовали критериям включе-
ния. Пациенты были разделены на группы в зависимости от массы тела: в первую группу вошли 40 паци-
ентов с нормальной массой тела, во 2 группу – 45 с избыточной массой тела, в 3–ю – 47 с ожирением I 
степени, в 4–ю – 42 с ожирением II степени. Все группы были сопоставимы по возрасту, полу, стадии и 
степени гипертонической болезни, функциональному классу хронической сердечной недостаточности. 

В результате проведенного исследования установлено, что при отсутствии достоверных различий 
показателей фракции выброса, увеличение массы тела ассоциировалось с увеличением относительной 
толщины стенки левого желудочка (р <0,01), индексом массы миокарда левого желудочка (р <0,05), объ-
ема левого предсердия (р <0,05), конечным диастолическим диаметром левого желудочка (р <0,05) и 
конечным систолическим диаметром левого желудочка (р <0,05). У достоверно большего количества 
пациентов с инсулинорезистентностью (р <0,01), подобно пациентам с ожирением, диагностировались 
признаки диастолической дисфункции в виде нарушения релаксации. Гипертензивные пациенты с инсу-
линорезистентностью имеют достоверно большие КДД (р<0,05), толщину стенки (р<0,05)) и индекс мас-
сы миокарда левого желудочка (р<0,01). 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ожирение, инсулинорезистентность, систолическая и 
диастолическая функции сердца. 
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Structural and Functional State of the Heart in Hypertension,  
Depending on Body Mass Index and the Presence  
of Insulin Resistance 
Kochuieva M. M., Psarova V. G., Kyrychenko N. M.,  
Ruban L. A., Komissarova O. S., Shalimova A. S. 

Abstract. The combination of hypertension (AH) with obesity contributes to the faster advancement of the 
patient on the cardiovascular continuum. Many links in the mechanisms of AH development and progression 
and obesity remain unexplored. Further clarification of the interrelation between the main pathogenetic factors 
with indicators of structural and functional state of the heart and blood vessels will contribute to the deepening of 
knowledge about the mechanisms of damage to the main target organs in patients with this prognostically unfa-
vorable condition. 

The purpose of the work was to evaluate the structural and functional state of the heart in AH, depending on 
BMI and the presence of IR. 

174 AH patients aged 45–55 were examined who gave informed written consent to participate in the study 
and met the inclusion criteria. Patients were divided into groups according to body weight: the first group con-
sisted of 40 patients with normal body weight, to 2–group 45 patients with overweight, to the 3rd group of 47 
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patients with obesity I, up to the 4th group 42 patients with grade II obesity. All groups were matched for age, 
sex, stage, grade of AH, functional class (FC) of chronic heart failure (CHF). 

Ultrasound scan of the heart and aorta was in one–, two–dimensional and Doppler modes with color map-
ping by conventional methods. HOMA–IR values of 2.77 or more were regarded as having insulin resistance 
(IR). 

As a result of the study, it was established that in the absence of significant differences in the ejection frac-
tion (EF), body mass growth was associated with an increase in the relative thickness of the left ventricle (p 
<0.01), of the left ventricular myocardial mass index (p <0.05), of the volume of the left atrium (p <0.05), of 
course the diastolic diameter of the left ventricle (p <0.05), and of course the systolic diameter of the left ventri-
cle (p <0.05) also. . In significantly (p <0.01) more patients with obesity, the signs of diastolic dysfunction in the 
form of impaired relaxation were diagnosed. 

The presence of IP was associated with more pronounced abnormalities of myocardial contractility in the 
absence of significant differences in the EF while the assessment of diastolic function did not show significant 
differences in groups, but there was a trend of changes in indicators (increased pulmonary artery pressure, E / 
e, decrease in E / A), which indicated a progression of diastolic dysfunction. The percentage of hypertensive 
patients with normal transmissible blood flow under conditions of presens IR is significantly (p <0.01) lower than 
in the absence of IR.  

Keywords: hypertension, obesity, insulin resistance, systolic and diastolic heart function. 
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Ургентные хирургические вмешательства со-
провождаются значительными цифрами летально-
сти, что напрямую зависит от частоты и тяжести 
послеоперационных осложнений. Одним из наибо-
лее встречаемых неблагоприятных послеопераци-
онных событий является острое почечное повреж-
дение. Цель работы – провести сравнительный 
анализ взаимосвязи между частотой послеопера-
ционного острого повреждения почек, степенью 
хирургического риска и развитием интерстициаль-
ного отека при разных режимах инфузионной тера-
пии у больных среднего и высокого хирургического 
риска с острой абдоминальной патологией. 

Было обследовано 160 пациентов с острой 
абдоминальной патологией, оперированных ур-
гентно в объеме лапаратомия. Определяли поча-
совый диурез, потребность в фармакологической 
стимуляции диуреза, лабораторно исследовали 
уровень сывороточного креатинина, мочевины, 
азота мочевины, вычисляли клиренс креатинина. 
Методом неинвазивной биоэлектрической реогра-
фии мониторным комплексом КМ–АР–01 
«Диамант» V11.0 были определены показатели 
водных секторов организма: объем вне–, внутри-
клеточной и внутрисосудистой жидкости, вычис-
лялся объем интерстициального пространства. 

Определяли I стадию острого почечного повре-
ждения в первые сутки периоперационного перио-
да при рестриктивном режиме инфузионной тера-
пии у пациентов среднего хирургического риска и 
целенаправленном режиме – у пациентов высоко-
го хирургического риска. Сохранение на протяже-
нии семи суток после операции I стадии острого 
почечного повреждения было отмечено при либе-
ральном режиме инфузионной терапии.  

В открытом проспективном обсервационном 
исследовании оценивались риски развития перио-

перационного острого почечного повреждения при 
разных режимах инфузионной терапии у больных 
среднего и высокого хирургического риска с острой 
абдоминальной патологией. У пациентов среднего 
хирургического риска либеральный режим сопро-
вождался развитием интерстициального отека, 
снижением фильтрационной способности почек и 
развитием послеоперационного почечного повреж-
дения I степени с 1 по 7 сутки после операции. 
Рестриктивный режим у пациентов среднего хи-
рургического риска сохранял объем интерстиция в 
границах нормы весь послеоперационный период 
и сопровождался угрозой развития острого почеч-
ного повреждения I степени в первые сутки. У 
больных высокого хирургического риска ранний 
целенаправленный режим увеличивал интерстици-
альный объем и сопровождался угрозой развития 
острого почечного повреждения I степени в пер-
вые сутки. Рестриктивный режим ограничивал раз-
витие интерстициального отека и обеспечивал 
безопасный периоперационный период.  

Ключевые слова: ургентная лапаратомия, 
острое почечное повреждение, интерстициальный 
отек, хирургический риск, инфузионная терапия.  

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполнена в рамках 
научно–исследовательской темы кафедры анесте-
зиологии, интенсивной терапии и медицины неот-
ложных состояний ФПО ГУ «Днепропетровская 
медицинская  академия  МОЗ  Украины» 
«Органопротекторні технології у знеболюванні, 
інтенсивній терапії та невідкладних станах у хво-
рих різних вікових категорій на догоспітальному та 
госпітальному етапах» (№ держ. реєтрації 011-
3U006504, ІН.01.14), и «Оптимізація та розробка 
нових органопротекторних технологій у знеболю-
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ванні та інтенсивній терапії у хворих різних вікових 
категорій» (№ держ. реєтрації 0118U006019). 

Введение. Ургентные хирургические вмеша-
тельства сопровождаются значительными цифра-
ми летальности. Уровень послеоперационной 
смертности имеет прямую зависимость от частоты 
и тяжести послеоперационных осложнений [1, 
2]. Среди неблагоприятных послеоперационных 
событий выделяют острое повреждение почек 
(ОПП), возникающее в 18–47 % случаев. Развитие 
ОПП независимо связано с угрозой долгосрочного 
формирования хронических заболеваний почек и 
смертностью хирургических больных [3]. Несмотря 
на многочисленные попытки исследователей сни-
зить угрозу почечного повреждения, частота раз-
вития периоперационной ОПП и ее отдаленных 
последствий остались неизмененными [4]. По-
скольку интенсивная терапия ОПП ограничена в 
методах, основой улучшения результатов лечения 
является своевременная профилактика и диагно-
стика данного осложнения [3, 4].  

К независимым факторам риска периопераци-
онной ОПП относят возраст больного свыше 56–ти 
лет, мужской пол, сопутствующие сахарный диа-
бет І и ІІ типа, острую и хроническую сердечно–
сосудистую недостаточности, гипертоническую 
болезнь сердца, среднюю и тяжелую степени до-
операционной острой почечной недостаточности, 
хроническую почечную недостаточность, асцит, 
ургентные условия операции, абдоминальные хи-
рургические вмешательства [2–4]. Основными па-
тофизиологическими факторами формирования 
ОПП являются воспаление и гипоперфузия тканей. 
Хорошо известно, что избыточное введение жид-
кости при проведении инфузионной терапии (ИТ), 
формирует гиперволемию и сопровождается ин-
стерстициальным отеком тканей. Это вызывает 
нарушение тканевой перфузии и развитие полиор-
ганной дисфункции/недостаточности [5, 6]. Некото-
рые исследования описывают прямое влияние 
положительного баланса жидкости на частоту раз-
вития послеоперационных осложнений и леталь-
ности больных в абдоминальной хирургии [7, 8]. 
Напротив, применение современных стратегий 
рестриктивного (ограничительного) введения жид-
кости, целенаправленного режима инфузионной 
терапии (ЦНТ) сопровождаются снижением рисков 
послеоперационных осложнений и увеличению 
выживаемости пациентов как хирургического [9–
12], так и терапевтического профиля [12].  

Цель исследования – провести сравнитель-
ный анализ взаимосвязи между частотой после-
операционного острого повреждения почек, степе-
нью хирургического риска и развитием интерстици-
ального отека при разных режимах инфузионной 

терапии у больных среднего и высокого хирургиче-
ского риска с острой абдоминальной патологией. 

Материал и методы исследования. После 
одобрения этической комиссией ГУ «ДМА» МОЗУ 
протокола исследования, соответствующего основ-
ным биоэтическим нормам Хельсинской деклара-
ции Всемирной медицинской ассоциации об этиче-
ских принципах проведения научно–медицинских 
исследований с поправками (2000, с поправками 
2008), Универсальной декларации по биоэтике и 
правам человека (1997), Конвенции Совета Европы 
по правам человека и биомедицине (1997) нами 
обследовано 160 больных с острой абдоминальной 
патологией. Письменное информированное согла-
сие было получено у каждого участника или его 
родственников исследования и приняты все меры 
для обеспечения анонимности пациентов. Проспек-
тивное обсервационное исследование длилось с 
января 2016 года по декабрь 2018 года. 

Все пациенты подлежали ургентному опера-
тивному вмешательству лапаратомным доступом 
по поводу: острой кишечной непроходимости 
(n=50), перфоративной язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки (n=41), ущемленной грыжи 
(n=69). Средний возраст пациентов составлял 
61,1±11,5 [45:75] лет, из них мужчин – 86 (53%), 
женщин – 74 (47%). 

Критерии включения: ургентная лапаратомия; 
возраст более 45 и менее 75 лет; степень объемно-
го истощения более 10% и менее 30% [13, 14]; сте-
пень хирургического риска – средняя и высокая 
(прогнозируемый процент возникновения послеопе-
рационных осложнений и летальности более 10% 
по шкале Р–POSSUM) [15, 16]; степень анестезио-
логического риска по ASA – ІІІ; информированное 
согласие пациента на участие в исследовании. 

Критерии исключения: плановые хирургиче-
ские вмешательства; возраст менее 45 и более 75 
лет; степень объемного истощения менее 10% и 
более 30%; степень хирургического риска – легкая 
(прогнозируемый процент возникновения после-
операционных осложнений и летальности менее 
10% по шкале Р–POSSUM); желудочно–кишечные 
кровотечения; объем интраоперационной кровопо-
тери выше I уровня по Брюсову; степень анесте-
зиологического риска по ASA І–ІІ–IY; отказ пациен-
та от участия в исследовании.  

Согласно степени хирургического риска паци-
енты распределялись на 2–е группы. В первую 
(n=100) – вошли пациенты среднего хирургического 
риска, во вторую (n=100) – высокого хирургического 
риска [10, 11]. По методу «слепых конвертов» паци-
енты каждой группы были распределены на 2–е 
подгруппы. В подгруппу 1.1 (n=50) вошли больные, 
получавшие ИТ в рестриктивном режиме,  



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 159  

в подгруппе 1.2 (n=50) – в либеральном режиме. 
Подгруппу 2.1 (n=50) составили пациенты, полу-
чавшие рестриктивную ИТ, подгруппу 2.2 (n=50) – 
целенаправленную ИТ (ЦНТ). Группы были репре-
зентативны по возрасту, гендерному распределе-
нию, характеру хирургической и сопутствующей 
соматической патологии.  

Предоперационная подготовка у всех больных 
проводилась в условиях отделения интенсивной 
терапии согласно протоколу Министерства охраны 
здоровья Украины № 297 (02.04.2010) [13]. Объем 
ИТ в 1–е сутки периоперационного периода у па-
циентов подгрупп 1.1, 1.2, 2.1 рассчитывали с уче-
том предоперационного дефицита жидкости, фи-
зиологической потребности пациента в сутки, трав-
матичности операции, интраоперационных потерь, 
послеоперационных патологических потерь. Для 
инфузии применяли сбалансированные кристалло-
идные растворы (табл. 1).  

Расчетный объем инфузии был разделен на 
три части и вводился согласно этапам: спасения 
(rescue), оптимизации (optimization) и стабилиза-
ции (stabilization) (табл. 2) [16].  

Этап де–эскалации начинали со 2–х суток 
послеоперационного периода путем комбинирова-
ния внутривенного и энтерального путей введения 
жидкости, когда жидкость вводилась энтерально 
со скоростью 20 мл/час, с 3 суток – до 40 мл/час, с 
максимальным объемом до 70 мл/час. Объем 
внутривенной инфузии сокращался соответствен-
но введенному энтеральному объему. Противопо-
казанием к введению жидкости энтерально явля-
лось наличие остаточного объема желудка более 
300 мл за 6 часов.  

В погруппе 2.2, согласно протоколу ЦНТ, паци-
енты получали инфузию 500 мл сбалансированно-
го кристаллоидного раствора внутривенно струйно 
на протяжении 15 минут. Увеличение ударного 
объема сердца (УО) на 10% и более от исходного 
оценивалось как положительный ответ, являлось 
основанием для дальнейшей инфузии под контро-
лем УО после каждых 500 мл. После оптимизации 
УО, ИТ поводилась в рестриктивном режиме и со-
ставляла 2,5 мл  ̸ кг / час сбалансированного кри-
сталлоидного раствора. В случае отрицательного 
ответа на инфузионную нагрузку, на фоне рестрик-
тивного режима ИТ, назначали допамин в инотроп-
ной дозировке 2–10 мкг ̸ кг–1мин–1 до достижения 
минимальных значений сердечного индекса –  
2,5 л/мин/м2 – как альтернативы предотвращения 
низких значений УО [17]. В последующем пациен-
ты велись согласно рестриктивному режиму инфу-
зионной терапии и этапам лечения. 

Клинически определяли почасовый диурез 
(ПД) и потребность в фармакологической стимуля-
ции диуреза диуретическим препаратом, лабора-
торно исследовали уровень сывороточного креати-
нина (СК), мочевины (М), азота мочевины (АМ), 
общий анализ крови, мочи, коагулограмму. Расчи-
тывали клиренс креатинина (КК) по формуле Кок-
рофта–Голта [7], манифест и стадию ОПП опреде-
ляли согласно критериям KDIGO (Clinical Practice 
Guideline for Acute Kidney Injury Kidney International 
supplements).  

Методом неинвазивной биоэлектрической рео-
графии аппаратом «Диамант» оценивали показа-
тели водных секторов организма: объем внекле-
точной жидкости (ОВнеЖ), объем внутриклеточной 
жидкости (ОВнуЖ), объем внутрисосудистой жид-
кости (ОВСЖ). Исходя из базовой физиологии рас-
пределения жидкости среди водных секторов орга-
низма, объем интерстициального пространства 
(ОИ) мы вычисляли как разницу между объемами 
внеклеточной и сосудистой жидкостей [18]. 

Изучаемые показатели, измеренные на здоро-
вых добровольцах (n=40) принимались значения-
ми нормы.  

Точки контроля: до операции; 1–е, 2–е, 3–и,  
5–е, 7–е и 10–е сутки после операции.  

Таблица 1 – Расчет объема инфузии в зависимости 
от режима ИТ 

Режим  
инфузионной 

терапии 

Степень 
объемного 
истощения 

Количество 
жидкости в 

сутки  
(мл/кг*/сут) 

Средняя 
скорость 
введения 
жидкости 

(мл/кг*/час) 

Либеральный 20% 100 ±20 4,5–5,0 

Рестриктивный 20% 50±10 1,6–2,5 

Примечание: кг* – идеальная масса тела у пациентов. 

Таблица 2 – Расчет объема инфузии в зависимости от 
режима и этапа ИТ 

Режим этап Либеральный  
режим ИТ 

Рестриктивный  
режим ИТ 

Спасение 
(введение 25% 
расчетного объема 
инфузии в течение 
1–го часа) 

20–30 мл/кг/час 10–15 мл/кг/час 

Оптимизация 
(инфузия после-
дующих 25% рас-
четного объема на 
протяжении 2–х 
часов (с учетом 
интраоперацион-
ных потерь)) 

10–15 мл/кг/час 5–7,5 мл/кг/час 

Стабилизация 
(применение 50% 
расчетного объема 
до окончания 1–х 
суток лечения) 

3,5–5,0 мл/кг/час 1,6–2,0 мл/кг/час 
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Статистический анализ результатов проведен 
пакетом MSExcel 2007, представлены M±m, стати-
стически достоверным принимался уровень 
p<0,05. Для оценки взаимосвязи между признака-
ми использовался корреляционный анализ с рас-
четом ранговой корреляции Спирмена (R). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В дооперационном периоде установлено снижение 
объема внеклеточной жидкости у всех пациентов с 
острой абдоминальной патологией. Снижение  
ОВнеЖ на 20% (p<0,04) от нормы соответствовало 
объемному истощению средней степени тяжести и 
статистически не отличалось между подгруппами 
(табл. 3, 4). В первой группе пациентов отмечен 
дефицит внутрисосудистого сектора в 17% 
(p <0.002), интерстициального объема в 21%  
(p <0.01) без достоверной разницы между подгруп-
пами (табл. 3).  

Изменения водных секторов во второй группе 
пациентов достоверно не отличались от первой и 

проявлялись снижением объема внутрисосудисто-
го сектора на 16 % (p<0,05) от нормы, объема ин-
терстиция – на 21 % (p <0.04) (табл. 4).  

В послеоперационном периоде у пациентов 
подгруппы 1.1 интерстициального отека не наблю-
далось. Показатели ОИ достоверно не превышали 
значения нормы с 1–х по 10–е сутки. Исходно нор-
мальные значения М и АМ сохранялись весь по-
следующий период наблюдения (табл. 5).  

При этом уровень СК увеличивался на 23% 
(p<0,02) от нормы в 1–е сутки после операции и 
превышал ее в последующие 7–м суток на 12 %–
17 % (p<0,04). Это сопровождалось снижением 
темпа диуреза до 0,4 мл/кг/час в 1–е сутки, что 
соответствовало развитию I стадии ОПП и требо-
вало назначения диуретиков у 3–х больных (7,5 %) 
в этот период. Нормальные показатели клиренса 
креатинина в первые двое суток снижались с 3–х 
по 5–е сутки на 20 %, при сохранении нормального 
темпа диуреза.  

Таблица 3 – Показатели водных секторов организма при разных режимах ИТ у среднего хирургического риска 
с острой абдоминальной патологией 

Показатель Норма 
(n=40) 

Исходно 
(n=80) 

1 сутки 
(n=80) 

2 сутки 
(n=80) 

3 сутки 
(n=80) 

5 сутки 
(n=80) 

7 сутки 
(n=80) 

10 сутки 
(n=80) 

Подгруппа 1.1 

ОВнеЖ, л 14,1 11,4* ±0,4 13,5† *±0,2 12,9*±0,2 13,3*±0,1 13,6*±0,2 13,4*±0,3 13,9*±0,2 

ОВнуЖ, л 24,9 23,9* ±0,8 23,9*±1,3 23,2*±1,3 23,3*±0,9 23,7±0,7 23,9*±0,4 24,1±0,3 

ОВСЖ, л 4,9 4,1 ±0,2 4,9*±0,2 4,7*±0,1 4,9*±0,1 5,0±0,3 4,9*±0,1 4,8*±0,1 

ОИ, л 9,2 7,3±0,4 8,6±0,3 8,2±0,2 8,4±0,2 8,6±0,3 8,5±0,2 9,1*±0,1 

Подгруппа 1.2 

ОВнеЖ, л 14,1 11,4*±0,3 16,0† *±0,5 17,8*±0,3 19,4*†±0,4 17,2*†±0,3 18,6*† ±0,2 19,1* ±0,3 

ОВнуЖ, л 24,9 23,8* ±0,8 22,6*† ±1,3 22,1±0,5 21,5*±0,9 24,0†±0,7 21,8*† ±0,4 20,9* ±0,3 

ОВСЖ, л 4,9 4,1*±0,3 4,6*†±0,2 4,4±0,2 4,5*±0,1 5,4†±0,3 3,9*†±0,1 4,1* ±0,1 

ОИ, л 9,2 7,3±0,3 11,4±0,2 13,4±0,3 14,9±0,4 11,8±0,3 14,7±0,4 15,0±0,4 

Примечания: * p < 0,05 в сравнении с нормой, † p < 0,05 в сравнении с предыдущим этапом наблюдения. 

Таблица 4 – Показатели водных секторов организма при разных режимах ИТ у больных высокого хирургиче-
ского риска с острой абдоминальной патологией 

Показатель Норма 
(n=40) 

Исходно 
(n=80) 

1 сутки 
(n=80) 

2 сутки 
(n=80) 

3 сутки 
(n=80) 

5 сутки 
(n=80) 

7 сутки 
(n=80) 

10 сутки 
(n=80) 

Подгруппа 2.1 

ОВнеЖ, л 14,1 11,4* ±0,4 12,8† *±0,2 12,6* 
±0,2 13,6† ±0,1 13,1* ±0,2 13,7† ±0,3 13,7* ±0,2 

ОВнуЖ, л 24,9 23,7 ±0,8 23,7 ±1,3 23,5* ±1,3 24,5† ±0,9 23,3*±0,7 24,3† ±0,4 24,3±0,3 

ОВСЖ, л 4,9 4,1* ±0,2 4,6±0,2 4,5±0,1 4,7±0,1 4,6±0,3 4,9±0,1 4,8*±0,1 

ОИ, л 9,2 7,3*±0,4 8,2*†±0,3 8,1*±0,2 8,9†±0,2 8,5*±0,3 8,8±0,2 8,7±0,3 

Подгруппа 2.2 

ОВнеЖ, л 14,1 11,4* ±0,3 15,1† *±0,3 14,8*±0,2 12,9† ±0,1 12,8* ±0,2 13,3† ±0,3 13,4* ±0,3 

ОВнуЖ, л 24,9 23,6 ±0,7 23,7 ±1,3 24,0* ±1,3 23,5† ±0,9 24,4*±0,7 23,9† ±0,4 23,5* ±0,3 

ОВСЖ, л 4,9 4,1* ±0,3 4,6±0,2 5,2±0,1 4,3±0,1 5,1±0,4 4,5±0,2 4,4*±0,1 

ОИ, л 9,2 7,3*±0,5 10,5*†±0,3 9,6*±0,2 8,6†±0,2 7,7*±0,3 8,8±0,2 9,0±0,3 

Примечания: * p<0.05 в сравнении с нормой, † p<0.05 в сравнении с предыдущим этапом наблюдения. 
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У пациентов подгруппы 2.2 на фоне либераль-
ного режима ИТ ОИ увеличивался на 23 % 
(p<0,001) от нормы в 1–е сутки после операции с 
тенденцией к дальнейшему увеличению на 3–и 
сутки, когда ОИ составлял 146 % (p<0,04) нормы 
(табл. 5). В последующие 6–ть суток показатели 
ОИ так же превышали нормальные значения и на 
10–е сутки послеоперационного периода соответ-
ствовали 159 % (p<0,02) нормы. Это совпадало с 
нарастающим увеличением СК с 1–х суток на 40 % 
(p<0,04) свыше нормы до 10–х суток наблюдения. 
Максимальные значения СК установлены на 3–и и 
5–е сутки, когда уровень СК превышал норму на 
67 % (p<0,02) и 65 % (p<0,04) соответственно.  
Установлена сильная прямая корреляционная 
связь с увеличенным ОИ и СК (R=0,68–0,78, 
p=0,04–0,02) соответственно 3–м и 5–м суткам. 
При этом скорость ПД значительно снижалась в  
1–е сутки. Это требовало проведения диуретиче-
ской терапии у 10 (25%) пациентов. Во 2–е и 3–и 
сутки введения диуретиков требовало 11 (27,5 %) 
и 9 (22,5 %) пациентов соответственно. Установле-
на прямая корреляционная связь интерстициаль-
ного отека и СК (R=0,78–0,86, p=0,02–0,04) в 3–и и 
5–е сутки, интерстициального отека и ПД в 1–е 

сутки (R=0,76 p=0,001). Фильтрационная способ-
ность почек у пациентов данной подгруппы была 
значительно снижена весь период наблюдения. 
Так, с 3–х суток послеоперационного периода КК 
снижался и оставался до конца наблюдения ниже 
нормы. Отмечен прогрессивный рост показателей 
М и АМ. Уровень М достигал максимальных значе-
ний на 3–и и 5–е сутки и превышал норму на 39 % 
(p<0,02) и 35 % (p<0,02) соответственно. Уровень 
АМ, превышающий норму на 18 % (p<0,02) в 1–е 
сутки, прогрессивно нарастал и превышал норму на 
3–и сутки на 39 % (p<0,02), на 5–е сутки – на 35 % 
(p<0,02), составляя 121 % (p<0,02) нормы на 7–е 
сутки.  

У пациентов подгруппы 2.2 объем интерстиция 
не превышал значения нормы весь период наблю-
дения (табл. 6). Несмотря на рост СК на 31 % 
(p<0,05) от нормы в 1 сутки, соответствующий I ста-
дии ОПП, темп ПД не страдал. Лабораторных при-
знаков нарушения фильтрационной способности 
почек не наблюдалось весь послеоперационный 
период. Так, уровни М и АМ достоверно не превы-
шали нормальные с 1–х по 1–е сутки наблюдения. 
КК незначительно снижался на 2–е послеопераци-
онные сутки. Потребность в диуретической терапии 

Таблица 5 – Частота послеоперационных осложнений у больных среднего хирургического риска с острой аб-
доминальной патологией при разных режимах ИТ 

Показатель Норма Исходно 1 сутки 
(n=80) 

2 сутки 
(n=80) 

3 сутки 
(n=80) 

5 сутки 
(n=80) 

7 сутки 
(n=80) 

10 сутки 
(n=80) 

Подгруппа 1.1 

ОИ, л 9,2 7,3±0,4 8,6±0,3 8,2*±0,2 8,4*±0,2 8,6±0,3 8,5±0,2 9,1±0,1 

СК, мкМ/л 98 89±4,0 121±4,0 110±5,0 114±5,0 118±6,0 115±4,0 107±5,0 

М, мМ/л 7,9 7,0±0,6 6,7±0,3 7,4±0,4 6,8±0,3 6,1±0,4 5,4±0,3 6,3±0,3 

АМ, мМ/л 3,7 3,3±0,2 3,1±0,1 3,5±0,2 3,2±0,2 2,8±0,1 2,2±0,2 2,9±0,2 

ПД, мл/кг/час 0,5–1,0 – 0,4±0,4 0,8±0,2 0,7±0,1 0,6±0,2 0,6±0,1 0,5±0,1 

КК, мл/мин 60–90 79±3,0 72±3,0 63±3,0 48±2,0 45±2,0 58±3,0 63±2,0 

Потребность в назначе-
нии диуретической те-
рапии/кол–во больных 

  1 3 – – – – – 

Стадия ОПП   – I – – – – – 

Подгруппа 1.2 

ОИ, л 9,2 7,3±0,3 11,4*±0,2 13,4*†±0,3 14,9*±0,4 11,8*†±0,3 14,7*†±0,4 15,0*±0,4 

СК, мкМ/л 98 90±4,0 137±5,0 144±6,0 164±6,0 162±7,0 134±5,0 132±4,0 

М, мМ/л 7,9 7,3±0,5 9,3±0,6 10,2±0,6 11,3±0,8 10,7±0,7 9,6±0,6 8,9±0,6 

АМ, мМ/л 3,7 3,4±0,1 4,4±0,2 4,8±0,2 5,3±0,3 4,9±0,2 4,5±0,2 4,0±0,1 

ПД, мл/кг/час 0,5–1,0   0,3±0,2 0,9±0,3 0,7±0,2 0,6±0,2 0,5±0,2 0,5±0,1 

КК, мл/мин 60–90 78±3,0 76±2,0 84±3,0 46±2,0 35±3,0 44±1,0 47±2,0 

Потребность в назначе-
нии диуретической 
терапии/кол–во больных 

  1 10 11 9       

Стадия ОПП   – І І І І     

Примечания: * p<0.05 в сравнении с нормой, † p<0.05 в сравнении с предыдущим этапом наблюдения. 
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возникала у 7 (17,5 %) пациентов, при этом у 2 
пациентов показания к введению диуретиков были 
выработаны до операции.  

Проведение целенаправленного режима ИТ в 
подгруппе 2.2 сопровождалось увеличением ОИ на 
14 % (p<0.02) в первые сутки после операции. Со 
вторых суток и на протяжении дальнейшего после-
операционного периода показатели интерстици-
ального объема не отличались от нормы (табл. 5). 
При этом уровень СК превышал норму на 32 % в  
1–е сутки и совпадал со снижением ПД. Установ-
лено прямую корреляционную зависимость между 
СК и ОИ (R = 0,86, p = 0,02), ПД и ОИ (R = 0,69, 
p=0,014). Потребность в назначении диуретиков 
возникала у 9 пациентов (22,5 %), при этом у  
3 (7,5 %) пациентов в поздние послеоперационные 
сутки – 3–и и 5–е. Это совпадало с ростом СК на 
35% (p<0.002) выше нормы к 5 суткам. КК снижал-
ся с 3 по 7 сутки после операции и восстанавли-
вался к 10 суткам после операции.  

Обсуждение полученных результатов. Основ-
ными задачами нашего исследования было опре-
деление частоты развития послеоперационного 
почечного повреждения и ее взаимосвзязи с хи-
рургическим риском пациентов, наличием интер-

стициального отека на фоне разных по объему 
режимов инфузионной терапии у больных с острой 
абдоминальной патологией.  

В общей когорте исследумых пациентов уста-
новлено 32 % случаев развития ОПП. Полученные 
данные совпадают с процентом возникновения 
ОПП у пациентов как в большой плановой абдоми-
нальной хирургии так и оперированных в ургент-
ных условиях [1–8].  

Кореляционный анализ зависимости частоты 
возникновения ОПП от группы хирургического рис-
ка не выявил достоверных отличий. Однако у па-
циентов среднего хирургического риска с либе-
ральным режимом инфузионной терапии отмечен 
наиболее высокий процент развития ОПП – 
27,5 %. При этом, в подгруппе пациентов того же 
хирургического риска при рестриктивном режиме 
инфузионной терапии, уровень почечных осложне-
ний после операции составил 7,5%. Высокий хи-
рургический риск пациентов, вне зависимости от 
проводимой инфузионной терапии, достоверно не 
отличался и сопровождался 17,5 % и 22,5 % разви-
тия ОПП. Однако временные сроки развития ОПП 
отличались и при целенаправленном режиме ИТ 
сопровождались угрозой позднего развития почеч-
ного повреждения. 

Таблица 6 – Частота послеоперационных осложнений у больных высокого хирургического риска с острой аб-
доминальной патологией при разных режимах ИТ 

Показатель Норма Исходно 1 сутки 
(n=80) 

2 сутки 
(n=80) 

3 сутки 
(n=80) 

5 сутки 
(n=80) 

7 сутки 
(n=80) 

10 сутки 
(n=80) 

Подгруппа 2.1 

ОИ, л 9,2 7,3*±0,4 7.3±0,3 8.2*†±0,3 8.1*±0,2 8.9†±0,2 8.5*±0,3 8.8±0,2 

СК, мкМ/л 98 94±4,0 132±6,0 116±6,0 119±5,0 120±3,0 122±4,0 108±3,0 

М, мМ/л 7,9 8,0±0,4 8,7±0,5 8,5±0,5 8,2±0,3 8,4±0,4 7,1±0,3 7,5±0,4 

АМ, мМ/л 3,7 3,8±0,1 4,4±0,2 4,3±0,2 3,9±0,1 4,7±0,1 3,3±0,1 3,5±0,1 

ПД, мл/кг/час 0,5–1,0   0,5±0,1 0,7±0,2 0,8±0,3 0,9±0,3 0,8±0,2 0,7±0,2 

КК, мл/мин 60–90 69±4,0 53±3,0 47±3,0 62±2,0 64±3,0 59±2,0 68±4,0 

Потребность в назначе-
нии диуретической 
терапии/ кол–во боль-
ных 

  2 2 3 – – – – 

Стадия ОПП   – – – – – – – 

Подгруппа 2.2 

ОИ, л 9,2 7,3*±0,5 8.4±0,3 10.5*†±0,3 9.6*±0,2 8.6†±0,2 7.7*±0,3 8.8±0,2 

СК, мкМ/л 98 92±3,0 122±5,0 95±4,0 133±6,0 110±4,0 117±2,0 116±4,0 

М, мМ/л 7,9 8,0±0,3 8,0±0,4 8,0±0,3 8,6±0,3 7,7±0,2 6,0±0,2 6,4±0,2 

АМ, мМ/л 3,7 3,7±0,1 3,7±0,2 3,7±0,1 4,0±0,2 3,6±0,1 2,8±0,1 2,9±0,1 

ПД, мл/кг/час 0,5–1,0   0,4±0,1 0,8±0,2 1,0±0,3 0,8±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 

КК, мл/мин 60–90 64±4,0 70±5,0 57±4,0 48±4,0 52±3,0 49±4,0 67±3,0 

Потребность в назначе-
нии диуретической 
терапии/кол–во больных 

  2 4   2 1     

Стадия ОПП     І           
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Приведенные данные объясняются корреляци-
онными связями между развитием интерстициаль-
ного отека и ОПП. Так, в подгруппе пациентов с 
либеральным режимом инфузионной терапии зна-
чительное увеличение интерстициального объема 
на 146 % (p<0,04) – 159 % (p<0,02) нормы в перио-
перационном периоде имело сильную прямую за-
висимость с развитием ОПП (R=0,89, p=0,002). 
Целенаправленная инфузионная терапия форми-
рует увеличение объема интерстиция на 14 % 
(p<0.02) выше нормы в первые сутки и формирует 
сильную прямую зависимостью между ОИ и ОПП 
(R = 0,89, p=0,02). 

Вышесказанное позволило сделать следую-
щие выводы: 
1. У пациентов с острой абдоминальной патологи-

ей среднего и высокого хирургического риска – 
общая частота послеоперационных легочных 
осложнений составляет 32 %.  

2. У пациентов среднего хирургического риска с 
острой абдоминальной патологией режим инфу-
зионной терапии влияет на частоту возникнове-
ния послеоперационных легочных осложнений – 
либеральный режим сопровождается развитием 
интерстициального отека, снижением фильтра-

ционной способности почек, потребностью в 
заместительной диуретической терапии у 27,5 % 
пациентов, развития послеоперационного почеч-
ного повреждения I степени с 1 по 7 сутки после 
операции. Рестриктивный режим сохраняет объ-
ем интерстиция в границах нормы весь после-
операционный период и снижает потребность в 
заместительной диуретической терапии до  
7,5 % и сопровождается угрозой развития I сте-
пени ОПП в первые сутки.  

3. У пациентов высокого хирургического риска с 
острой абдоминальной патологией послеопера-
ционный период сопровождается – при раннем 
целенаправленном режиме увеличением интер-
стициального объема, потребностью в диурети-
ческой терапии у 22,5 % пациентов и угрозой 
развития I степени ОПП в первые сутки. Рест-
риктивный режим ограничивает развитие интер-
стициального отека весь послеоперационный 
период, совпадает с фармакологической стиму-
ляцией диуреза у 17,5 % пациентов.  
Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейшем планируется проведение сравнитель-
ного анализа целенаправленной инфузионной тера-
пии у больных с острой хирургической патологией, а 
также оптимизация периоперационного периода. 
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УДК 616.381–002.1–089:616.61–008.6]–085:615.456 
РИЗИКИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ГОСТРОГО НИРКОВОГО УШКОДЖЕННЯ  
ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПИИ У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО  
ТА ВИСОКОГО ХІРУРГІЧЕНОГО РИЗИКУ З ГОСТРОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 
Кравець О. В. 
Резюме. Ургентні хірургічні втручання супроводжуються значними цифрами летальності, що безпосе-

редньо залежить від частоти і тяжкості післяопераційних ускладнень. Одним з найчастіших післяопера-
ційних подій є гостре ниркове пошкодження.  

Мета – провести порівняльний аналіз взаємозв'язку між частотою післяопераційного гострого пошко-
дження нирок, ступенем хірургічного ризику і розвитком інтерстиціального набряку при різних режимах 
інфузійної терапії у хворих середнього і високого хірургічного ризику з гострої абдомінальної патології. 

Було обстежено 160 пацієнтів з гострим абдомінальним патологією, прооперованих ургентно в обсязі 
лапаратомия. Визначали погодинний діурез, потребу у фармакологічній стимуляції діурезу, лабораторно 
досліджували рівень сироваткового крєатініну, сечовини, азоту сечовини, обчислювали кліренс крєатіні-
ну. Методом неінвазивної біоелектричної реографії моніторним комплексом КМ–АР–01 «Диамант» V11.0 
були визначені показники водних секторів організму: об’єм поза–, внутрішньоклітинної, внутрішньосудин-
ної рідини, об’єм інтерстиціального простору був обчислений. 

Визначали I стадію гострого ниркового пошкодження в першу добу периопераційного періоду при рес-
триктивному режимі інфузійної терапії у пацієнтів середнього хірургічного ризику і цілеспрямованому ре-
жимі – у пацієнтів високого хірургічного ризику. Збереження протягом семи діб після операції I стадії гост-
рого ниркового пошкодження було відзначено при ліберальному режимі інфузійної терапії.  

У відкритому проспективному обсерваційному дослідженні оцінювалися ризики розвитку периопера-
ционного гострого ниркового пошкодження при різних режимах інфузійної терапії у хворих середнього і 
високого хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією. У пацієнтів середнього хірургічного 
ризику ліберальний режим супроводжувався розвитком інтерстиціального набряку, зниженням фільтра-
ційної здатності нирок і розвитком післяопераційного ниркового пошкодження I ступеня з 1 по 7 добу піс-
ля операції. Рестриктивний режим у пацієнтів середнього хірургічного ризику зберігав об'єм інтерстицію в 
межах норми весь післяопераційний період і супроводжувався загрозою розвитку гострого ниркового по-
шкодження I ступеня в першу добу. У хворих високого хірургічного ризику ранній цілеспрямований режим 
збільшував інтерстиціальний об’єм і супроводжувався загрозою розвитку гострого ниркового пошкоджен-
ня I ступеня в першу добу. Рестриктивний режим обмежував розвиток інтерстиціального набряку і забез-
печував безпечний периоперационный період.  

Ключові слова: ургентна лапаратомія, гостре ниркове пошкодження, інтерстиціальний набряк, хірур-
гічний ризик, інфузійна терапія. 
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Risks of the Postoperative Acute Kidney Injury Development  
in Different Regimes of Infusion Therapy in Moderate  
and High Surgical Risk Patients with Acute Abdominal Pathology  
Kravets O. V. 
Abstract. Urgent surgical intervention is accompanied by significant numbers of mortality that depends on 

the frequency and severity of postoperative complications. One of the most common postoperative adverse 
events is acute kidney injury. 
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The purpose of the study was to conduct a comparative analysis of the relationship between the frequency 
of postoperative acute kidney injury, degree of surgical risk and the development of interstitial edema in different 
modes of infusion therapy in patients with intermediate and high surgical risk with acute abdominal pathology. 

Material and methods. The prospective observational study lasted from January 2016 to December 2018 
after approval by the Ethical Commission of the State Institution “Dnipro Medical Academy” of the Ministry of 
Health of Ukraine. We examined 160 patients with acute abdominal pathology with the degree of volume deple-
tion of more than 10 % and less than 30 %. The patients were operated urgently. The indices of urine output 
and the need for pharmacological stimulation of diuresis were investigated. The laboratory checked the level of 
serum creatinine, urea, urea nitrogen, and calculated creatinine clearance during 10 days of the postoperative 
period. 

The extra–, intracellular and intravascular water parameters were determined by the technique for noninva-
sive bioelectrical monitoring rheography complex KM–AR–01 "Diamond" V11.0 and used to calculate the vol-
ume of the interstitial space. 

Results and discussion. The 1st stage of acute kidney injury was determined in the restrictive regime of infu-
sion therapy in moderate surgical risk patients during the first day of perioperative period. In high surgical risk 
patients it was detected during goal–direct infusion therapy. The 1st stage of acute kidney injury was determined 
in liberal regime group during seven days after surgery. 

Conclusion. In group of moderate surgical risk patients the liberal regime was accompanied by the develop-
ment of interstitial edema, decreased filtration of kidneys and the development of postoperative renal damage of 
the first level from 1 to 7 days after surgery. The restrictive regime for moderate surgical risk patients kept the 
volume of interstices within the boundaries of the rules during all the postoperative period and was accompanied 
by the threat of the 1st degree of acute kidney injury development in the first day. In patients with high surgical 
risk, goal–directed mode increased interstitial volume and was accompanied by the threat of the 1st degree of 
acute kidney injury development in the first day. Restrictive regime limited the development of interstitial edema 
and provided safe perioperative period. 

Keywords: emergency laparotomy, acute kidney injury, interstitial edema, surgical risk, infusion therapy. 
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Для оцінки функціонального стану серцево-
судинної системи все більшого поширення набува-
ють прості і досить інформативні показники, які 
характеризують механічну діяльність серця і стан 
апарата кровообігу в цілому. 

Мета дослідження – вивчити вплив фізичного 
навантаження на стан серцево-судинної системи у 
дітей з пролапсом мітрального клапана І-го ступе-
ня. 

Було обстежено 90 дітей віком 13-17 років з 
пролапсом мітрального клапану І ступеня. Контро-
льну групу склали 23 практично здорових дитини 
відповідного віку. У всіх підлітків проводилася оцін-
ка ехокардіографічних показників серця в стані 
спокою і після фізичного навантаження. Проводили 
ЕхоКГ в положенні лежачи на спині. Тест з дозова-
ним фізичним навантаженням застосовували у 
вигляді підйому на сходинку з заданим темпом 
протягом 1,5 і 3 хвилин. Подібні сходження на схо-
динку проводилися в 4 етапи: підйом лівої ноги, 
підйом правої ноги, спуск лівої ноги, спуск правої 
ноги. Вихідна частота серцевих скорочень 
(73,21±1,15) істотно не відрізнялася від норматив-
них параметрів аналогічної групи здорових дітей 
того ж віку. Фракція викиду лівого шлуночка в спо-
кої становила 66,97±0,69, тоді як фракція укоро-
чення – 36,56±0,87 (%). При навантаженні відзна-
чалося істотне підвищення даних показників щодо 
вихідних даних. При цьому статистично значимо 
змінювалися середні значення фракції викиду 
(72,3±1,18, р<0,05) і була відзначена тенденція до 
збільшення укороченої фракції лівого шлуночка 
(38,42±0,94) щодо вихідних даних. Ударний об'єм у 
пацієнтів також був збільшений після навантажен-
ня (64,27±1,89 проти 70,9±1,9, р<0,05). У дітей з 
пролапсом мітрального клапану у відповідь на фі-
зичне навантаження має місце збільшення частоти 
серцевих скорочень зі зменшенням кінцево-
систолічного об’єму лівого шлуночка і двома варіа-
нтами стану показників кінцево-діастолічного об’є-
му у вигляді їх як збільшення, так і стабільності, 
збільшення фракції викиду для поліпшення споро-

жнення лівого шлуночка. Методика тестування ді-
тей з пролапсом мітрального клапану фізичним 
навантаженням дозволяє за допомогою ЕхоКГ ви-
явити відповідь серця на навантаження, оцінити 
його стан і розробити відповідний алгоритм профі-
лактичних заходів для попередження виникнення 
ускладнень. 

Ключові слова: діти, пролапс мітрального 
клапану, ехокардіографія, фізичне навантаження. 

 
Зв’язок роботи з науковими планами, про-

грамами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адап-
тації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в 
сучасних закладах освіти та наукові основи універ-
ситетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, пробле-
ми запровадження здоров’я зберігаючих технологій 
та створення превентивного освітнього середови-
ща», № державної реєстрації 0116U000038.  

Вступ. Пролапс мітрального клапана (ПМК), є 
проявом дисплазії сполучної тканини [1] і на сього-
днішній день є актуальною проблемою в медицині 
[2]. Частота його зустрічаємості складає 2-3% се-
ред всього населення [3]. Ця патологія займає важ-
ливе місце в структурі серцево-судинної патології, 
що пов’язано з ускладненнями, які можуть при цьо-
му виникати [4, 5], серед найнебезпечніших яких є 
раптова смерть [6, 7]. Наявність незначних вад 
серця пред’являє підвищені вимоги до його роботи 
навіть в стані спокою. При фізичному навантаженні 
можуть мати місце порушення як систолічної, так і 
діастолічної функції серця, його ремодулювання та 
інші ускладнення [8].  

При цьому, важливо відмітити, що раннє вияв-
лення передвісників майбутніх ускладнень дозво-
лить вчасно провести відповідну їх корекцію. Вико-
ристання функціональних проб з фізичним наван-
таженням, зокрема з інструментальним обладнан-
ням є інформативною методикою вивчення стану 
серцево-судинної системи [9]. Вибір фізичного на-
вантаження повинен ураховуватись з видом пато-
логії клапанного апарату серця [10]. 
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Мета дослідження – вивчити вплив фізичного 
навантаження на стан серцево-судинної системи у 
дітей з пролапсом мітрального клапана І-го ступеня. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено 
обстеження 90 дітей з первинним ПМК І ступеня, 
віком 13-17 років. Дослідження проводилось на 
базі Вінницької клінічної лікарні «Центр Матері та 
Дитини». Контрольну групу склали 23 практично 
здорових дитини відповідного віку.  

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. Батьки або родичі кожного 
пацієнта підписували інформовану згоду на участь 
у дослідженні, і вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів. 

У всіх підлітків проводилась оцінка ехокардіог-
рафічних показників серця до проведення тесту та 
після виконання проби з фізичним навантаженням. 
Методику проводили за наступною схемою: 1) про-
водили загально-клінічне обстеження, ретельно 
збирали скарги, анамнез та з’ясовували характер 
відчуттів, що виникали в процесі навантаження;  
2) проводили ЕхоКГ в положенні лежачи на спині. 
Оцінка показників серця відбувалась з розрахун-
ком наступних параметрів: КДР (мм) – кінцево-
діастолічний розмір; КСР (мм) – кінцево-систо-
лічний розмір; КДО (мл) – кінцево-діастолічний 
об’єм; КСО (мл) – кінцево-систолічний об’єм; КСІ 
(мл/м²) - кінцево-систолічний індекс та КДІ (мл/м²) 
кінцево-діастолічний індекс; фракція викиду  
(EF, %) та укорочення лівого шлуночка (FS, %),  
УО (мл) ударний об’єм, ХО (л/хв) – хвилинний 
об’єм та відповідні індекси – УІ (мл/м²) та СІ  
(л/хв/м²). При допплерографічному дослідженні 
оцінювались гемодинамічні параметри над аортою 
(V1 max, m/c).  

Тест з фізичним навантаженням проводили за 
методом Кузьменко Т. В. [9]. Замість відомих тестів 
з проведенням велергометрії, з використанням 
еквівалентного навантаження. Тест виконувався у 
вигляді підйому на сходинку з темпом в 1,5 хв. На-
вантаження на першій хвилині становило 1 Вт на  
1 кг ваги. Сходження на сходинку проводились в  
4 етапи: підйом лівої ноги, підйом правої ноги, 
спуск лівої ноги, спуск правої ноги. При відсутності 
скарг, задовільної переносимості та відновлення 
показників АТ до початкового рівня через 2-3 хви-
лини розпочинали виконувати наступний етап фі-
зичного навантаження. Він тривав протягом 3 хви-
лин з тим самим навантаженням. По закінченні 

цього етапу також проводилось повторне ЕхоКГ з 
оцінкою тих же параметрів. 

Значимість відмінностей показників вибірок 
визначалася за параметричним критерієм t-
Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Нами був проведений аналіз основних важливих 
морфологічних та гемодинамічних показників. Так, 
вихідна ЧСС (73,21±1,15) суттєво не відрізнялась 
від нормативних параметрів аналогічної групи здо-
рових дітей того ж віку. Збільшена ЧСС після нава-
нтаження не мала перешкод для проведення дос-
лідження ехокардіографічних параметрів. Фракція 
викиду лівого шлуночка (ЛШ) в спокої складала 
66,97±0,69, тоді як фракція укорочення – 
36,56±0,87(%). При навантаженні відзначалось сут-
тєве підвищення даних показників відносно вихід-
них даних. При цьому статистично значуще зміню-
вались середні значення фракції викиду (72,3±1,18, 
р<0,05) та була відмічена тенденція до збільшення 
фракції вкороченя ЛШ (38,42±0,94) відносно вихід-
них даних. Ударний об’єм у пацієнтів також був 
збільшений після навантаження (64,27±1,89 проти  
70,9±1,9, р<0,05). Відповідний індекс (УІ) суттєво не 
змінювався, проте мала місце тенденція до підви-
щення його середніх значень. Під час проведення 
фізичного навантаження збільшувався і ХО та його 
відповідний індекс СІ (4,69±0,16 проти 6,26±0,26, 
р<0,05 для ХО та 2,97±0,1 проти 4,01±0,19, р<0,05 
для СІ, відповідно). Слід відмітити, що ці два показ-
ники суттєво підвищились відносно інших.  

У стані спокою показники систолічного та діас-
толічного об’ємів ЛШ знаходились в межах вікової 
норми без суттєвих відхилень від контрольних да-
них. Після проведення фізичної проби нами було 
відмічено значуще зменшення КСР (28,91±0,56 
проти 27±0,67, р<0,05), тенденцію до зменшення 
КСО та суттєве зниження відповідного індексу да-
ного показника КСІ (20,61±0,94 проти 18,2±0,64, 
р<0,05). Аналіз кінцево-діастолічного розміру пока-
зав тенденцію до його зниження по відношенню до 
вихідного стану. При цьому КДО був незначно зни-
жений. Відповідний індексований показник КДІ го-
ворить про значущі результати щодо його знижен-
ня відносно даних спокою (61,82±1,83 проти 
55,3±1,5, р<0,05) (табл. 1). 

При фізичному навантаженні основна реакція 
серцевої діяльності – це є збільшення частоти сер-
цевих скорочень, ударного об’єму, та відповідно і 
хвилинного об’єму крові. Відомим є факт про те, 
що ця реакція серця на навантаження клінічно про-
являється зміною ЧСС, нейрогуморальної регуля-
ції серця та кінцевого діастолічного об’єму шлуноч-
ків [11]. Клінічно це проявлялось тахікардією,  
внаслідок пригнічення вагусної дії та симпатичної 
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стимуляції синоатріального вузла. Це призводило 
до збільшення сили скорочення шлуночка. Симпа-
тична стимуляція в даному випадку призводила до 
збільшення скоротливості міокарда, до зменшення 
КДО та КСО ЛШ. Нами було зафіксовано збільшен-
ня фракції викиду ЛШ, тобто збільшення іноторопі-
зму у дітей основної групи. Індивідуальний аналіз 
показників у деяких дітей з основної групи показав 
збільшення КДО із збільшеним УО. Цю ситуацію 
можна пояснити наступним чином: в більшості ви-
падків УО збільшувався за рахунок збільшення 
ЧСС, за рахунок симпатичної стимуляції при змен-
шенні КСО, що призводило до повного опорожнен-
ня ЛШ при відносно стабільному КДО. Однак у да-
них дітей мав фактор переднавантаження, при 
якому може збільшуватись приріст легеневого кро-
вотоку, що, як правило, має місце у дітей з ПМК. 
Доведено, що при помірному фізичному наванта-
женні відкриваються капіляри в верхівках легень, 
що в свою чергу призводить до наповнення судин-
ного ложа та зниження тиску в легеневій артерії 
[11, 12]. Даний механізм і мав місце у дітей основ-
ної групи.  

Збільшення УО при збільшенні КДО та стабіль-
ному КСО, котрий мав місце у 13,3 % (12) дітей 
можна пояснити наступним чином. Так, зміна дано-

го показника відбувається за рахунок значного уко-
рочення діастоли під час тахікардії. Так, в дослі-
дженнях вказується, що УО корелює з його КДО, а 
не з тривалістю діастоли та серцевого циклу, в той 
час як тільки збільшення притоку крові до шлуноч-
ка сприяє збільшенню показників його УО. Дослі-
дження Rowland T. [13] вказують, що під час про-
гресуючого навантаження периферійна «м’язова 
помпа» підвищує венозне повернення до серця, а 
саме до лівого передсердя. Все це призводить до 
збільшення діатонічного градієнту тиску між перед-
сердям та шлуночком. Крім того, зниження КДО та 
КСО ЛШ призводить до підвищення еластичної 
відповіді та всмоктуючого ефекту ЛШ, що приско-
рює спорожнення лівого передсердя. Дані механіз-
ми забезпечують приріст об’ємного кровотоку че-
рез мітральний клапан, що в подальшому і формує 
УО, незважаючи на зниження часу діастолічного 
наповнення шлуночка. Було відмічено збільшення 
УО у пацієнтів з ПМК І-го ступеня. Механізм збіль-
шення УО в даному випадку відбувається за схе-
мою, що вище описана, тобто за рахунок нейрогу-
моральної реакції на фізичне навантаження. Крім 
того, при цьому має місце і результат оцінки веге-
тативного гомеостазу у обстежуваних дітей. У ді-
тей з ПМК І ступеня має місце напруження обох 
відділів ВНС, що було встановлено в наших попе-
редніх дослідженнях [12]. 

Висновки. Таким чином, виходячи з вищена-
веденого, можна зробити наступні висновки. У ді-
тей з ПМК І-го ступеня у відповідь на фізичне нава-
нтаження має місце збільшення ЧСС із зменшен-
ням КСР та КСО ЛШ та двома варіантами стану 
показників КДО у вигляді їх як збільшення, так і 
стабільності, збільшення фракції викиду для покра-
щення спорожнення ЛШ.  

Методика тестування дітей з ПМК фізичним 
навантаженням дозволяє за допомогою ЕхоКГ ви-
явити відповідь серця на навантаження, оцінити 
його стан та розробити відповідний алгоритм про-
філактичних заходів для попередження виникнен-
ня ускладнень.  

Перспективи подальших досліджень. Вико-
ристовуючи досить простий тест фізичного наван-
таження під контролем оцінки ехокардіографічних 
параметрів можна проводити вивчення стану сер-
цево-судинної системи у дітей з іншими видами 
малих серцевих аномалій (аномальне розташуван-
ня хорд, пролапс мітрального клапана ІІ ступеня, 
пролапс трикуспідального клапана, та ін..) 

Таблиця 1 – Показники ехокардіографії, контрактиль-
ної функції міокарда у дітей з ПМК Іст до та після  
фізичного навантаження (М±m) 

Показник В спокої Після наван-
таження 

Контрольна 
група 

ЧСС 73,21±1,15 110,45±2,29* 74,43±2,75 

КДР (мм) 45,57±0,61 42±0,82 44,82±1,23 

КДО (мл) 97,4±3,05 90,1±2,76 94,47±5,64 

КДІ (мл/м²)  61,82±1,83 55,3±1,5* 65,22±3,13 

КСР (мм) 28,91±0,56** 27,0±0,67* 26,8±0,79 

КСО (мл) 32,88±1,54 30,5±1,44 29,39±1,73 

КСІ (мл/м²)  20,61±0,94 18,2±0,64* 20,33±0,92 

EF(%) 66,97±0,69 72,3±1,18* 68,36±1,07 

FS (%) 36,56±0,87 38,42±0,94 37,41±1,83 

УО (мл)  64,27±1,89 70,9±1,9* 65,09±4,24 

УІ (мл/м²)  40,82±1,19 43,84±1,33 44,29±2,35 

ХО (л/хв)  4,69±0,16 6,26±0,26* 5,04±0,43 

СІ (л/хв/м²)  2,97±0,1 4,01±0,19* 3,39±0,26 

V1 max (м/с)  1,43±0,2 1,6±0,2 1,31±0,04 

Примітки: * - достовірні відмінності відносно вихідних 
даних (р<0,05); ** - достовірні відмінності відносно 
групи контролю (р<0,05). 
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УДК 616.126.32 
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ  
С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НА ФОНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
Кулешов А. В., Медражевская Я. А., Фик Л. А., Андрикевич И. И., Шаламай М. А. 
Резюме. Для оценки функционального состояния сердечнососудистой системы все большее распростра-

нение получают простые и достаточно информативные показатели, которые характеризуют механическую 
деятельность сердца и состояние аппарата кровообращения в целом. 

Цель исследования – изучить влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой сис-
темы у детей с пролапсом митрального клапана І степени. 

Нами было обследовано 90 детей возрастом 13-17 лет с пролапсом митрального клапана І степени. 
Контрольную группу составили 23 практически здоровых ребенка соответствующего возраста. У всех 
подростков проводилась оценка эхокардиографических показателей сердца в состоянии покоя и после 
выполнения физической нагрузки. Проводили ЭхоКГ в положении лежа на спине. Тест с дозированной 
физической нагрузкой применяли в виде подъема на ступеньку с заданным темпом в течение 1,5 и 3 ми-
нут. Подобные восхождения на ступеньку проводились в 4 этапа: подъем левой ноги, подъем правой 
ноги, спуск левой ноги, спуск правой ноги. Выходная ЧСС (73,21±1,15) существенно не отличалась от 
нормативных параметров аналогичной группы здоровых детей того же возраста. Фракция выброса лево-
го желудочка в покое составляла 66,97±0,69, тогда как фракция укорочения – 36,56±0,87 (%). При нагруз-
ке отмечалось существенное повышение данных показателей относительно исходных данных. При этом 
статистически значимо изменялись средние значения фракции выброса (72,3±1,18, р <0,05) и была отме-
чена тенденция к увеличению укороченной фракции левого желудочка (38,42±0,94) относительно исход-
ных данных. Ударный объем у пациентов также был увеличен после нагрузки (64,27±1,89 против 
70,9±1,9, р<0,05). 

У детей с пролапсом митрального клапана в ответ на физическую нагрузку имеет место увеличение 
ЧСС с уменьшением конечно-систолического объема левого желудочка и двумя вариантами состояния 
показателей конечно-диастолического объема в виде их как увеличения, так и стабильности, увеличение 
фракции выброса для улучшения опорожнения левого желудочка. Методика тестирования детей с  
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пролапсом митрального клапана физической нагрузкой позволяет с помощью ЭхоКГ выявить ответ серд-
ца на нагрузку, оценить его состояние и разработать соответствующий алгоритм профилактических ме-
роприятий для предупреждения возникновения осложнений.  

Ключевые слова: дети, пролапс митрального клапана, эхокардиография, физическая нагрузка. 
 
UDC 616.126.32 
Condition of Cardiovascular System in Children with Mitral Valve Prolapse  
and its Response to Physical Activity 
Kuleshov O., Medrazhevska Y., Fik L., Andrikevych I., Shalamai M. 
Abstract. Examination of functional condition of cardiovascular system in children with mitral valve prolapse 

is widely used in modern scientific studies. 
The purpose of the study was to examine the physical activity effect on the condition of cardiovascular sys-

tem in children with mitral valve prolapse of the first degree.  
Material and methods. We examined 90 children aged from 13 to 17 years with mitral valve prolapse of the 

1st degree. The control group consisted of 23 almost healthy children of the same age. All teenagers underwent 
the echocardiography with estimation of the main parameters before and after the physical activity test. Echo-
cardiography was performed when patients were lying on the back. Test with the physical activity was applied 
as the climbing a step with 1.5 and 3 minutes tempo. The test was carried out within 4 stages: raising the left 
leg, raising the right leg, lowering the left leg, lowering the right leg.  

Results and discussion. The original heart rate (73.21±1.15) did not significantly differ from the normative 
parameters of a similar group of healthy children of the same age. The left ventricular ejection fraction at the 
beginning was 66.97±0.69, while the shortening fraction of the left ventricular was 36.56±0.87 (%). During the 
physical activity there was a significant increase of these indicators, relative to the source data. In this case, the 
mean values of the left ventricular ejection fraction (72.3±1.18, p<0.05) changed statistically and significantly. In 
addition, there was a tendency to increasing of the shortening fraction of the left ventricular (38.42±0.94) relative 
to the initial data. The stroke volume in patients with mitral valve prolapse was also increased after exercises 
(64.27±1.89 vs 70.65±1.9, p<0.05).  

Conclusion. There was an increase in heart rate with a decrease of the terminal systolic volume and two 
variants of the terminal diastolic volume of the left ventricular (increasing and stability) and increasing of the left 
ventricular ejection fraction in children with mitral valve prolapse in response to physical activity. These mecha-
nisms provided improving of the left ventricular emptying. Method of testing children with mitral valve prolapse 
by exercises, using echocardiography, allows revealing the response of the heart to the physical activity, to as-
sess its condition and to create the appropriate algorithm of preventive measures for prevention of complica-
tions. 

Keywords: children, mitral valve prolapse, echocardiography, physical exercises. 
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Геморагічний васкуліт – імунопатологічне за-
хворювання, що характеризується системним за-
паленням дрібних судин з відкладанням імунних 
комплексів. Клінічна картина геморагічного васкулі-
та характеризується ураженням шкіри, суглобів, 
шлунково–кишкового тракту та нирок. Нирковий 
синдром спостерігається у 20–50 % хворих на ге-
морагічний васкуліт та призводить до ускладнень. 
Доведена імунокомплексна природа захворювання 
та залишається відкритим питання щодо специфіч-
них маркерів геморагічного васкуліта. 

Мета – вивчити компонентів системи компле-
менту та мембранатакуючого комплексу при гемо-
рагічному васкуліті у дітей у якості специфічних 
маркерів перебігу захворювання. 

Обстежено 83 хворих на геморагічний васкуліт 
у віці від 2 до 17 років, які знаходились на лікуванні 
у НКП «Харківська міська дитяча клінічна лікарня 
№16» Харківської міської ради. Пацієнти з гемора-
гічним васкулітом були розподілені на дві групи: 
група А (n = 58) – хворі на геморагічний васкуліт 
без ураження нирок і група Б (n = 25) – особи з по-
єднанням геморагічного васкуліта з нирковим синд-
ромом. До групи порівняння увійшли 20 здорових 
дітей Проводилися рутинні методи дослідження, 
визначення рівнів С3, С4 та мембранатакуючого 
комплексу у гострому періоді та в ремісії за загаль-
ноприйнятими методиками. Статистичний аналіз 
проводили за допомогою StatSoft STATISTICA Ver-
sion 8 (Tulsa, OK). 

Геморагічний васкуліт у дітей діагностувався 
переважно у віці до 12 років 86.6% ± 4.3% 
(р=0.003). Високий критерій H реєструвався для 
фракції С3 в гострий період і в ремісії (H=15.5870, 
p=0.0004 та H=14.5884, p=0.0007 відповідно) та 
мембранатакуючого комплексу у гострий період 
(H=13.78437, p=0.001), що достовірно вказує на 
різницю між медіанами в усіх групах. Рівень мем-
бранатакуючого комплексу у сироватці крові знач-
но підвищувався в групі А та Б в гострий період на 
відміну від групи порівняння (PAC =0.0000;  
PBC =0.0002 ) та залишався значно високим у обох 
групах щодо групи порівняння в період ремісії  
(PAC =0.0001;PBC =0.0002). Рівень фракцій С3 не 

змінився в динаміці в обох групах А і Б (T=204.5,  
p= 0.3940 та T= 44.0, p=0.9165 відповідно). На від-
міну від показників в гострий період рівень С4 був 
значно нижчим під час ремісії в обох групах А і Б 
(T=144.0, p= 0.0415 та T= 10.5, p=0.0253 відповід-
но). У період ремісії зафіксували достовірне зни-
ження рівню мембранатакуючого комплексу у сиро-
ватці крові у групі А (T= 47.0, p=0.0235) . 

Рівень С3 компонентів системи комплементу 
істотно знижується в гострій фазі у випадках з / без 
залучення нирок, що свідчить про те, що гіпокомп-
ліментемія не залежить від тяжкості процесу гемо-
рагічного васкуліта. А підвищення рівню мембрана-
такуючого комплексу незалежно від груп пацієнтів 
також свідчить про те, що система комплементу 
активується у рівній мірі в процесах без та з залу-
ченням нирок. 

Ключові слова: геморагічний васкуліт, систе-
ма комплементу, мембранатакуючий комплекс, 
нирки, діти. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами темами. Робота виконана відповідно до 
комплексної науково–дослідної роботи кафедри 
педіатрії Харківського національного медичного 
університету «Медико–біологічна адаптація дітей із 
соматичною патологією в сучасних умовах», № 
державної реєстрації 0114U003393. 

Вступ. Геморагічний васкуліт (ГВ), або пурпура 
Шенлейна–Геноха, – імунопатологічне захворю-
вання, що характеризується системним запален-
ням дрібних судин з відкладанням імунних компле-
ксів, що складаються переважно з імуноглобулінів 
класу А (IgA). Клінічна картина ГВ характеризуєть-
ся ураженням шкіри, суглобів, шлунково–
кишкового тракту та нирок. Довгостроковий прогноз 
залежить від залучення нирок [1]. Нирковий синд-
ром спостерігається у 20–50 % хворих на ГВ та 
призводить до ускладнень [2]. Перехід у хронічну 
ниркову недостатність спостерігається у 25–30% 
пацієнтів, які мали нефрит внаслідок перенесеного 
ГВ, що призводить до інвалідизації та можливого 
проведення діалізного лікування пацієнтів [3]. У 
зв’язку з цим впродовж останнього десятиріччя 
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продовжуються пошуки прогностичних маркерів 
прогресування ГВ, зокрема досліджували serum 
Gd–IgA1 та сечові IgA, IgG, IgM, IL–8, IL–10, 
IgA–IgG комплекси, p–крезол сульфат, and 3–
карбоксі–4–метил–5–пентил–2–фуранопропанова 
кислота [4], IL–6, сироватковий амілоїд A [5], роль 
оксиду азоту (NO), цитокінів, фактору некрозу пух-
лин α (TNFα). У цих дослідженнях встановлено 
певні зміни вищеперерахованих показників, але 
достовірного специфічного маркеру так і не знай-
дено.  

Враховуючи доведеність імунокомплексної 
природи ГВ і те, що в основі розвитку патологічно-
го процесу лежить активація системи комплементу, 
що призводить до підвищення проникності судин-
ної стінки, пошкодження ендотелію дрібних судин 
із залученням в процес системи гемостазу та роз-
витком гіперкоагуляції [6], то залишається відкри-
тим питання стану деяких компонентів системи 
комплементу при ГВ. 

Відомо, що С3 є білком гострої фази запален-
ня, рівень якого підвищується при запальних про-
цесах, а зниження його рівню спостерігається при 
гострому гломерулонефриті та деяких імунокомп-
лексних захворюваннях. Зниження рівню іншого 
компоненту системи комплементу – С4 – спостері-
гається при реакції антиген–антитіло, що супрово-
джується активацією комплемента. Компонент С4 
являється більш чутливим показником порівняно з 
С3. Мембраноатакуючий комплекс (МАК), що міс-
тить у собі п’ять компонентів (С5, С6, С7, С8, С9), 
проникаючи в мембрану власних клітин організму, 
руйнує її і саме цим обумовлено пошкодження тка-
нин при мембранозному нефриті [7]. При високій 
активності захворювання у значної кількості хворих 
спостерігається підвищення рівня МАК С5b9, який 
бере участь в пошкодженні ендотелію. Поряд із С3 
та IgA в ендотелію шкіри і гломерулярних капілярів 
виявляється МАК. Дані досліджень при червоному 
вовчаку вказують на те, що відбувається відкла-
дання МАК при нефриті й кліренс з клубочків відбу-
вається повільно, що і є надійним показником три-
валої активації С5 при пошкодженні нирок [8]. Дос-
ліджувався МАК при реакціїї на трансплантант пе-
чінки, проте при ГВ таких досліджень проведено не 
було.  

Мета дослідження. Вивчити компоненти сис-
теми комплементу та МАК при ГВ у дітей у якості 
специфічних маркерів перебігу захворювання. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня було проведено з 01 січня 2015 року по 1 листо-
пада 2018 року у Харківській міській клінічній дитя-
чій лікарні № 16. Всього було обстежено 83 хворих 
на ГВ у віці від 2 до 17 років (до 12 років 86.6% ±  
±4.3% (р=0.003)). Пацієнти з ГВ були розділені на 

дві групи: група А (n = 58) – хворі з ГВ без уражен-
ня нирок і група Б (n = 25) – особи з поєднанням ГВ 
з нирковим синдромом. Група А складалася з 35 
хлопчиків і 23 дівчаток, а група Б – 14 хлопчиків і 
11 дівчаток. До групи порівняння увійшли 20 здоро-
вих дітей подібних за віком та статтю, які проходи-
ли плановий медичний огляд або отримували вак-
цинацію у Харківській міській лікарні №16. 

Діагноз ГВ встановлено згідно з критеріями, 
визначеними Європейською Асоціацією проти рев-
матизму та дитячої ревматології Європейського 
товариства [9]. Критеріями входження в досліджен-
ня були встановлений діагноз ГВ, наявність інфор-
мативної згоди з боку пацієнтів та / або батьків. 
Критеріям виключення з дослідження була відмова 
пацієнтів та / або батьків від дослідження; наяв-
ність у пацієнтів спадкових захворювань системи 
крові та іншими гострими або хронічними запаль-
ними захворюваннями. 

Пацієнти були госпіталізовані протягом перших 
72 годин від початку захворювання. Основними 
методами обстеження були вивчення скарг, анам-
незу життя і хвороби, об'єктивні дані обстеження, 
клінічні, лабораторні та інструментальні дані. Фік-
сувалися клінічні симптоми, такі як шкірний висип, 
артралгія або артрит, болі в животі. Виявлення 
гематурії та / або протеїнурії, нефриту протягом 
першого місяця ГВ діагностували як нирковий син-
дром (кількість еритроцитів > 5 / мм3) та /або спів-
відношення протеінурії/ креатинінурії (≥0,5 г / г) та / 
або ШКФ <60 мл / хв у дітей (за формулою Швар-
ца) [10]. Стандартні тести включали клінічний ана-
ліз крові та сечі, білки гострого запалення, протро-
мбін, АЧТЧ. Клінічне обстеження проводили при 
надходженні в стаціонар (без наявності ниркового 
синдрому) та в період ремісії (після зникнення 
шкірного синдрому) на 14й день. Рівні фракцій ком-
плементу С3 і С4, МАК досліджувалися при надхо-
дженні у стаціонар та періоді ремісії у пацієнтів з 
ГВ і одноразово в групі порівняння. Компоненти 
системи комплементу C3, C4 визначали за допомо-
гою ELISA з використанням стандартних ELISA C3 і 
C4 наборів AssayPro, США (EC2101–1 і EC 2102–1), 
МАК набором Hycult Biotech Human Terminal Comp-
lement Complex (ТСС) HK328, Edition 08–18, Нідер-
ланди [11, 12]. Всі зразки сироватки заморожували 
при – 20 °(С3) та при – 60 ° (С4, МАК). 

Етичні аспекти. Всі учасники та/або їхні ба-
тьки були проінформовані про цілі, завдання та 
об’єм дослідження та надали письмову інформова-
ну згоду. Дослідження було затверджено комітетом 
з етики Харківського національного медичного уні-
верситету (протокол етичної комісії № 8, 
05.10.2016) і проводилося з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
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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. 

Статистичний аналіз. Статистичний аналіз 
проводили за допомогою StatSoft STATISTICA Ver-
sion 8 (Tulsa, OK). Перевірку розподілу за законом 
Гауса проводили за допомогою тесту Шапіро–
Вілка. Непараметричні змінні були представлені як 
медіана (Me), міжквартильний діапазон (Lq – ниж-
ній квартиль; Uq – верхній квартиль). Для визна-
чення статистично значущої різниці між медіанами 
серед усіх груп використовувався дисперсійний 
аналіз Крускала–Уолліса (ANOVA). Точку значущо-
сті визначали за допомогою поправки Бонферонні. 
При порівнянні груп з контролем поправка Бонфер-
роні розраховувалася за формулою p '= p / n–1, n – 
число груп в експерименті. Для порівняння двох 
незалежних виборок застосовували непараметрич-
ний тест Манна–Уітні; для порівняння двох залеж-
них виборок використовували непараметричний 
тест Вілкоксона (T). Усі Р–значення були двосто-
ронніми, а значення <0.05 вважалися статистично 
значущими.  

Результати дослідження. Обстежено 83 дити-
ни у віці від 2 до 17 років. У 68,67% дітей (57/83) 
гострі інфекційні захворювання пере-
дували розвитку ГВ. У 19,27 % дітей 
(16/83) захворювання почалося після 
порушення дієти. ГВ розвився після 
укусу комахи в 2,4 % дітей (2/83). Три-
герів не виявлено у 9,63% дітей (8/83) . 

Розподіл дітей за статтю серед за-
гальної кількості пацієнтів не виявив 
статистично значущої різниці: хлопчи-
ки – 49 (59,04 %), дівчата – 34 (40,96 %), 
р=0.714. ГВ у дітей діагностувався зна-
чною мірою у віці до 12 років 86.6% ±  
±4.3% (р=0.003), що говорить про 
«омолодження» захворювання. Відно-
шення хлопчиків до дівчаток становило 
1,4:1. Показники фізичного розвитку 
всіх хворих на ГВ відповідали віковим 
нормативам. Аналіз клінічних проявів 
та особливостей перебігу ГВ показав, 
що шкірні прояви – є основною діагнос-
тичною ознакою ГВ, що зареєстровано 
у 100% випадків і характеризувалися 
пальпаторною симетричною пурпурою. 
Значна більшість пацієнтів мали сугло-
бовий синдром –83,13% (69/83) у ви-
гляді артралгій та артритів. Абдоміна-
льний синдром реєструвався у 43,37% 
пацієнтів (36/83) та характеризувався 

нудотою, болями в животі. У 30,12 % пацієнтів 
(25/83) діагностований нирковий синдром. 

У пацієнтів з ГВ не було достовірної різниці між 
статтю, віком, рівнем лейкоцитів, тромбоцитів, фіб-
ріногеном (табл. 1). ШОЕ достовірно було нижче у 
групі Б порівняно з групою А (р= 0,009). 

Тест Краскала–Уоліса зафіксував високий кри-
терій H (табл. 2) для фракції С3 в гострий період 
та ремісії (H=15.5870, p=0.0004 та H=14.5884, 
p=0.0007 відповідно) та МАК у гострий період 
(H=13.78437, p=0.001), що достовірно вказує на 

Таблиця 1 – Клінічні та лабораторні дані дітей з ГВ у 
гострий період 

Показник Група А 
n=58 

Група Б 
n= 25 р 

Вік, роки 6.9 (3.2;15.5) 7.1 (3.8;9.8) 0.43 

Хлопчики/
Дівчатка 

35(60.34%)/ 
23(39.66%) 

14(56%)/ 
11(44%) 0.714 

Лейкоцити,  
×109/л 

6,5 
(5,3;9,6) 

6,3 
(5,0;10,3) 0.813 

Тромбоцити, 
×109/л 

211 
(187,0;253,5) 

194,5 
(161,0;280,0) 0.547 

ШОЕ, мм/год 15,0 
(9,0;20,0) 

9,0 
(5,0;15,0) 0.009 

Фібріноген, г/л 3,5 
(2,6; 4,0) 

3,9 
(2,4;4,4) 0.127 

Примітка: *– статистичні значення при p<0.05. 

Таблиця 2 – Рівні С3 та С4 фракцій, МАК * у гострий період та у 
період ремісії у дітей з ГВ та контрольної групи 

Показник 
Статис-
тичний 

показник 

Група A 
n=22 

Група Б 
n= 18 

Конт-
рольна  
група 
n= 20 

р 

Гострий період 

С3,(г/л) 
Me 
Lq 
Uq 

1.21 
1.04 
1.36 

1.18 
1.04 
1.35 

1.45 
1.32 
1.58 

PAC =0.000175 
PBC =0.004034 

PAB =0.9078 

С4,(г/л) 
Me 
Lq 
Uq 

0.37 
0.32 
0.42 

0.39 
0.35 
0.45 

0.38 
0.32 
0.44 

PAC =0.7647 
PBC =0.4606 
PAB =0.02075 

МАК, 
мУОд/мл 

Me 
Lq 
Uq 

1005,00 
840,90 
1118,80 

940,85 
790,90 
1070,0 

499,25 
490,80 
604,70 

PAC =0.0000 
PBC =0.0002 
PAB =0.4265 

Період ремісії 
С3,(г/л) Me 

Lq 
Uq 

1.14 
0.87 
1.37 

1.24 
0.93 
1.39 

1.45 
1.32 
1.58 

PAC =0.000197 
PBC =0.018296 
PAB =0.3544 

С4,(г/л) Me 
Lq 
Uq 

0.34 
0.28 
0.37 

0.35 
0.27 
0.38 

0.38 
0.32 
0.44 

PAC =0.005218 
PBC =0.1501 
PAB =0.9692 

МАК,  
мУОд/мл 

Me 
Lq 
Uq 

813,90 
620,0 

1000, 9 

808,90 
390,7 
930,0 

499,25 
490,80 
604,70 

PAC =0.0001 
PBC =0.0002 
PAB =0.9534 

Примітка: * – С3, С4, МАК досліджено у групі A (22 пацієнти), група Б 
(18 пацієнтів) 
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різницю між медіанами в усіх групах. Не було зафі-
ксовано достовірної різниці медіан у фракціях С4 в 
обидва періоди та МАК в період ремісії. На відміну 
від групи порівняння рівень C3 у сироватці був зна-
чно знижений у пацієнтів груп А та В у гострий пері-
од (pAC =0.000175, pBC= 0.004034 (p≤ 0.025 згідно з 
поправкою Банфероні)) та в період ремісіїї  
(PAC =0.000197, PBC =0.018296). Рівень С4 у сиро-
ватці був значно знижений у пацієнтів групи А про-
ти групи Б в гострий період (pAB= 0.02075) та в пе-
ріод ремісії на відміну від групи порівняння  
(pAC= 0.005218). Рівень МАК у сироватці крові 
значно підвищувався в групі А та Б в гострий пері-
од на відміну від групи порівняння (PAC =0.0000; 
PBC =0.0002 ) та залишався значно високим у обох 
групах на відміну від групи порівняння в період 
ремісії (PAC =0.0001;PBC =0.0002). Рівень фракцій 
С3 не змінився в динаміці в обох групах А і В
(T=204.5, p= 0.3940 та T= 44.0, p=0.9165 відповід-
но).Порівняно із гострим періодом рівень С4 був 
значно нижчим під час ремісії в обох групах А і Б 
(T=144.0, p= 0.0415 та T= 10.5, p=0.0253 відповід-
но), але не повертався до нормативних значень. У 
період ремісії зафіксували достовірне зниження 
рівню МАК у сироватці крові у групі А (T= 47.0, 
p=0.0235), у групі Б рівень МАК також мав тенден-
цію до зниження , але не було достовірно зафіксо-
вано. 

Обговорення результатів дослідження. Чис-
ленні дослідження показують, що ГВ не є самовилі-
ковною хворобою, як вважалося раніше, і може 
переходити у хронічне захворювання нирок (ХЗН) у 
дитинстві [13]. Патогенетичний механізм, який ле-
жить в основі ГВ, досі не вивчений до кінця. На цей 
час вважається, що саме порушення правильного 
харчування та інфекція являється тригерами імун-
ної відповіді [14]. Серед факторів, що провокують 
розвиток ГВ у дітей, частота гострих інфекційних 
захворювань посідає провідне місце. Таку тенден-
цію зафіксовано і в дослідженнях наших колег  
[15, 16].  

Оскільки ГВ являється однією із відомих при-
чин розвитку ХЗН у дітей [17], важливо знайти спе-
цифічні біомаркери розвитку ниркового синдрому у 
хворих на ГВ. Було виявлено, що сироваткові  
Gd–IgA1 і сечові IgA, IgG, IgM, IL–6, IL–8, IL–10 і 
IgA–IgG і IgA–sCD89 комплекси могли виявити ура-
ження нирок у пацієнтів з ГВ під час діагностики. 

Фібріноген та рівень лейкоцитів являються ва-
жливими показниками запалення, але у нашому 
дослідженні рівні цих маркерів достовірно не відо-
бражали гостроти процесу, що також доведено у 
попередніх роботах науковців [18, 19].  

Система комплементу є критичним компонен-
том вродженого імунітету і модулятора адаптивно-

го імунітету, особливо важливого для захисту від 
бактеріальних інфекцій і ефективного видалення 
токсинів [20]. MAК може мати глибокий вплив на 
функції ядерних клітин, що, ймовірно, сприяє як 
гомеостазу, так і патології. Система комплементу 
вже давно визнана такою, що відіграє роль в імун-
ному захворюванні гломерул. Докази активації ком-
плементу при гломерулонефриті походять від ха-
рактерних закономірностей зменшення концентра-
ції в сироватці специфічних компонентів, деякі з 
яких практично діагностують нефрит.  

Активація системи комплементу за класичним 
та альтернативним шляхами при ГВ реєструвалася 
у нашому дослідженні. 

Було зафіксовано, що у хворих з ГВ у гострому 
періоді захворювання спостерігалося зниження 
сироваткових значень C3 у групах A та Б. Аналогіч-
на ситуація – зниження рівня С3 – реєструється в 
обох групах протягом періоду ремісії ГВ. Рівень С4 
знижений в групі без ураження ниркового синдрому 
під час ремісії. Виявлені знижені рівні C3 і C4 у па-
цієнтів з ГВ узгоджуються з дослідженням Lin Q 
(2012) [21], який стверджував, що гіпокомплемен-
темія, пов'язана з ГВ, є тимчасовим явищем. Але 
ми не зафіксували це явище, оскільки досліджува-
ли рівні сироватки C3 і C4 після зникнення основ-
них клінічних особливостей ГВ переважно на 3–му 
тижні захворювання, що означає, що показники не 
поверталися до нормальних цифр. 

Зниження рівню компоненту С3 системи ком-
плементу було значно знижено в гострій фазі у 
випадках з або без залучення нирок, що доводило, 
що гіпокомпліментемія не залежить від тяжкості 
процесу ГВ, так само як і Motoyama O1, Iitaka K у 
дослідженні [22]. У деяких дослідженнях [23] ати-
пічний постінфекційний гломерулонефрит був 
зв`язаний із дефектами регуляції альтернативного 
шляху активації системи комплементу. Ці дефекти 
включають мутації в білках, що регулюють компле-
мент, і антитіла до С3 конвертази, відомі як С3 не-
фритні фактори. В результаті, активований альтер-
нативний шлях не піддається контролю навіть піс-
ля лікування інфекції. 

Згідно отриманим даним, активація компонентів 
комплементу за альтернативним шляхом, тобто 
утворенням МАК, значною мірою спостерігається в 
гострий період захворювання і характеризується 
масивним викидом комплексів у сироватку крові. 
Активація комплементу, що призводить до генера-
ції МАК, може бути залучена в патогенез пошко-
дження судин у значно більшій кількості уражень 
нирок при ГВ. Саме такі результати знаходять відо-
браження у працях науковців [24]. Каваса та автори 
[25] повідомили, що рівень МАКу був підвищений в 
крові у 83% пацієнтів у гострій фазі, і що він був 
пов'язаний з рецидивом під час спостереження, 
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але C3 і C4 показали нормальний або підвищений 
рівень. Проте також повідомляється, що неможли-
во довести, що активація комплементу бере участь 
у механізмі патогенезу ГВ у дітей [26]. 

Висновки 
1. У гострій фазі і ремісії ГВ зниження значення 

фракції С3 було зафіксовано в сироватці в гру-
пах хворих на ГВ без залучення нирок і в групі 
хворих з ГВ із залученням нирок на відміну від 
групи порівняння, та достовірне підвищення рів-
ню МАК у гострій фазі в обох групах на відміну 
від групи порівняння. 

2. Рівень С3 компонентів системи комплементу 
істотно знижується в гострій фазі у випадках з / 

без залучення нирок, що свідчить про те, що 
гіпокомпліментемія не залежить від тяжкості про-
цесу ГВ. А підвищення рівню МАК незалежно від 
розподілу хворих з ГВ на групу без ниркового і з 
нирковим синдромом також свідчить про те, що 
система комплементу активується у рівній мірі у 
процесах без та з залученням нирок. 
Перспективи подальших досліджень. Удо-

сконалення діагностики ускладнень геморагічного 
васкуліту у дітей (розвиток ниркового синдрому). 
Планується подальший пошук специфічних марке-
рів діагностики ГВ та подальшого прогнозування 
перебігу захворювання.  
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА У ДЕТЕЙ С ГЕМОРРАГИЧСКИМ ВАСКУЛИТОМ 
Макеева Н. И., Чайка К. 
Резюме. Геморрагический васкулит – иммунопатологическое заболевание, характеризующееся сис-

темным воспалением мелких сосудов с отложением иммунных комплексов. Клиническая картина гемор-
рагического васкулита характеризуется поражением кожи, суставов, желудочно–кишечного тракта и по-
чек. Почечный синдром наблюдается у 20–50% больных геморрагическим васкулитом и ведет к осложне-
ниям. Доказана иммунокомплексная природа заболевания и остается открытым вопрос о специфических 
маркерах геморрагического васкулита. 

Цель – изучить компонентов системы комплемента и мембранатакующего комплекса при геморраги-
ческом васкулите у детей в качестве специфических маркеров течения заболевания. 

Обследовано 83 больных геморрагическим васкулитом в возрасте от 2 до 17 лет ( до 12 лет 86.6% ± 
± 4.3% (р=0.003)), которые находились на лечении в НКП «Харьковская городская детская клиническая 
больница №16» Харьковского городского совета. Пациенты с геморрагическим васкулитом были разде-
лены на две группы: группа А (n = 58) – больные с геморрагическим васкулитом без поражения почек и 
группа Б (n = 25) – больные геморрагическим васкулитом в сочетании с почечным синдромом. В группу 
сравнения вошли 20 здоровых детей Проводились рутинные методы исследования, определение уров-
ней С3, С4 и мембранатакующего комплекса в остром периоде и в ремиссии по общепринятым методи-
кам. Статистический анализ проводили с помощью StatSoft STATISTICA Version 8 (Tulsa, OK). 

Геморрагический васкулит у детей диагностировался преимущественно в возрасте до 12 лет 86.6% ± 
± 4.3% (р = 0.003). Высокий критерий H регистрировался для фракции С3 в острый период и ремиссии 
(H = 15.5870, p = 0.0004 и H = 14.5884, p = 0.0007 соответственно) и мембранатакующего комплекса в 
острый период (H = 13.78437, p = 0.001), что достоверно указывает на разницу между медианами во всех 
группах. Уровень мембранатакующего комплекса в сыворотке крови значительно повышался в группе А 
и Б в острый период по сравнению с группой контроля (PAC = 0.0000; PBC = 0.0002) и оставался значи-
тельно высоким в обеих группах по сравнению с группой контроля в период ремиссии (PAC = 0.0001; 
PBC = 0.0002). Уровень фракций С3 не изменился в динамике в обеих группах А и Б (T = 204.5, 
p = 0.3940 и T = 44.0, p = 0.9165 соответственно). В сравнении с острым периодом уровень С4 был значи-
тельно ниже в период ремиссии в обеих группах А и Б (T = 144.0, p = 0.0415 и T = 10.5, p = 0.0253 соот-
ветственно). В период ремиссии зафиксировали достоверное снижение уровня мембранатакующего ком-
плекса в сыворотке крови в группе А (T = 47.0, p = 0.0235). 

Уровень С3 компонента системы комплемента существенно снижается в острой фазе в случаях с / 
без вовлечения почек, свидетельствует о том, что гипокомплиментемия не зависит от тяжести процесса 
геморрагического васкулита. А повышение уровня мембранатакующего комплекса независимо от групп 
пациентов также свидетельствует о том, что система комплемента активируется в равной степени в про-
цессах без и с вовлечением почек. 

Ключевые слова: геморрагический васкулит, система комплемента, мембранатакующий комплекс, 
дети. 
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Status of Complement System in Children with Henoch–Schonlein Purpura 
Makieieva N. I., Chaika K. 
Abstract. Henoch–Schonlein purpura is an immunopathological disease characterized by systemic inflam-

mation of small blood vessels with the immune complex deposition. Clinical presentation of Henoch–Schonlein 
purpura is characterized by skin corrosion, joint disease, gastrointestinal tract and kidneys. Nephrotic syndrome 
occurs in 20–50% of patients and lead to complications. The immunocomplex nature of the disease has been 
proved, but the question of specific markers of the Henoch–Schonlein purpura remains open. 

The purpose of the study was to define the components of the complement system and membrane attack 
complex in children with Henoch–Schonlein purpura as specific markers for the course of the disease. 

Material and methods. In total, 83 patients with Henoch–Schonlein purpura aged from 2 to 17 years were 
examined. They were treated at the Kharkiv City Children's Clinical Hospital №16. Patients with Henoch–
Schonlein purpura were divided into two groups: group A (n = 58) included patients with Henoch–Schonlein pur-
pura without kidney damage and group B (n = 25) had patients with combination of Henoch–Schonlein purpura 
and nephrotic syndrome. The control group included 20 healthy children. The routine study methods were con-
ducted, as well as the determination of the level C3, C4 and membrane attack complex in the acute period and 
in remission. A statistical analysis has been performed using StatSoftSTATISTICA Version 8 (Tulsa, OK). 

Results and discussion. The Henoch–Schonlein purpura in children was diagnosed to a significant extent at 
the age of up to 12 years, 86.6% ± 4.3% (p = 0.003). The high criteria H was recorded for the C3 fraction in the 
acute period and the remission (H = 15.5870, p = 0.0004 and H = 14.5884, p = 0.0007, respectively) and mem-
brane attack complex in the acute period (H = 13.78437, p = 0.001), which reliably points to the difference be-
tween median line in all groups. The membrane attack complex level in blood serum was significantly increased 
in the acute group A and B in the acute phase compared with the control group (PAC = 0.0000; PBC = 0.0002) 
and remained significantly higher in both groups compared to the control group during the remission period 
(PAC = 0.0001; PBC = 0.0002). The C3 fractions level did not change in dynamics in both groups A and B  
(T = 204.5, p = 0.3940 and T = 44.0, p = 0.9165, respectively). Compared to the acute period, the level of C4 
was significantly lower in remission in both groups A and B (T = 144.0, p = 0.0415 and T = 10.5, p = 0.0253, 
respectively). During the remission period, there was a significant reduction in blood serum membrane attack 
complex level in the group A (T = 47.0, p = 0.0235), in the group B the level of membrane attack complex also 
tended to decrease, but it wasn’t reliably recorded. 

Conclusions. Reduction of C3 components level of the complement system was significantly reduced in the 
acute phase in cases with / without kidney involvement, indicating that hypocomplementemia is independent of 
the severity of the Henoch–Schonlein purpura process. And, arise in the level of membrane attack complex, 
regardless of patient groups, also suggests that the complement system is activated equally in processes with-
out and with the involvement of the kidneys. 

Keywords: Henoch–Schonlein purpura, complement system, membrane attack complex, kidneys, children. 
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Було обстежено 75 дорослих пацієнтів з залізо-
дефіцитною анемією різної етіології і важкості. Вік 
хворих коливався від 21 до 63 років. Серед обсте-
жених переважали жінки (80 %). 20 пацієнтів мали 
важку ступінь анемії (гемоглобін нижче 70 г/л), 11 
пацієнтів – з легкою анемією (гемоглобін 90 г/л і 
вище), інші були с середнім ступенем важкості. 
Причинами анемії були як кровотечі, так і хронічні 
системні хвороби або пухлини. Між показниками 
червоної крові у хворих 1–ї і 2–ої груп на залізоде-
фіцитну анемію статистично достовірних розбіжно-
стей до лікування не виявили. Показники ферокіне-
тики між групами статистично відрізняються. Ста-
тистично достовірна менша відповідь хворих 2–ої 
групи на терапію препаратами заліза, ефективність 
якої значно залежить від компенсації стану відпові-
дної хронічної хвороби. 

Поряд зі стандартними методами клініко–
лабораторного обстеження проводили досліджен-
ня газорозрядного світіння пальців рук та ніг на 
рентгенівській плівці з використанням приладу 
«Кірліан–біоелектрограф». Типи корони світіння 
оцінювали за методикою П. Мандела. Вони віддзе-
ркалюють ступені енергометаболічних порушень в 
клітинах. Випадіння в короні стримерів свідчать 
про вегетативно–ендокринну дизрегуляцію, крап-
лини навколо корони є ознакою інтоксикаційного 
типу світіння при посиленні клітинного метаболіз-
му, збільшення щільності стримерів і площі корони 
свідчать про дистрофічні зміни із збільшенням ана-
еробного дихання.  

Було виявлено відмінності в типах світіння від-
носно патогенезу і перебігу анемії. Звертає увагу 
переваження ендокринного типу світіння у хворих 
першої групи при всіх ступенях анемії, в порівнянні 
з другою групою. Ознаки інтоксикації в короні газо-
розрядного світіння навколо пальців рук були час-
тіше, із значно рідшим дегенеративним типом сві-
тіння. Навпаки, у хворих другої групи, спостерігали 
менше хворих з інтоксикацією і більше з дегенера-
тивними змінами клітинного енергетичного стану, 

що віддзеркалює зниження у останніх компенсато-
рних реакцій при анемічному стані. На газорозряд-
ному світінні нижніх кінцівках при 1–й і 2–й ступе-
нях важкості анемії у хворих другої групи спостері-
гали, в порівнянні з першою, частіше інтоксикацію, 
з більш частішою дегенерацією. При анемії важко-
го ступеня у них інтоксикаційний тип газорозрядно-
го світіння зменшувався поряд із збільшенням зу-
стрічаємості дегенеративного типу, що свідчить 
про зниження компенсаторного резерву адаптацій-
них реакцій для збереження гомеостазу в організ-
мі. Встановлення перелічених змін енергетичного 
стану організму у пацієнтів з залізодефіцитною 
анемією, пов’язаного із змінами в клітинному мета-
болізмі віддзеркалює різну важкість соматичних 
розладів, що потребує індивідуалізації терапії їх в 
рамках уніфікованих протоколів надання медичної 
допомоги хворим на залізодефіцитну анемію. 

Ключові слова: залізодефіцитна анемія, кірлі-
анографія, енергетичний стан. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Теоретичне обґрунтування засад 
створення систем отримання оброблення та  
передавання медичних знань за допомогою інфор-
маційно–комунативних та інформаційно– когнітив-
них технологій», № державної реєстрації 
№0117U007598. 

Вступ. За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, отриманими впродовж 1993–2005 
рр., на анемію страждає близько 25 % дорослого 
населення планети. Більше 90 % анемій в світі 
припадає на залізодефіцитну анемію (ЗДА) [4, 7]. 
За даними Центра медичної статистики МОЗ Украї-
ни на залізодефіцитну анемію в країні припадало 
1 457,7 (90,35 %) на 100 000 населення в 2013 році 
та 1 372,8 (90,59 %) в 2014 році [14]. Тому, перед-
бачається постійне удосконалення заходів щодо 
діагностики та прогнозу перебігу ЗДА для індиві-
дуалізації протокольної терапії.  
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Відгук на терапію у пацієнтів досить різний, що 
залежить від причин і різноманітних особливостей 
компенсаторних реакцій і патогенезу при комор 
бідних станів, яка зараз все більш поширюється 
серед населення і не завжди своєчасно встановле-
ні. Результати численних досліджень патогенезу 
анемій демонструють складність і системність їх 
шкідливої дії в організмі. Механізми розвитку їх різ-
номанітні і індивідуальні при однакових етіологічних 
факторах. Основними провідними проявами пору-
шення компенсаторних реакцій адаптації регулюю-
чих систем при ЗДА є вегетативні розлади, інтокси-
кація, дистрофічні зміни тканин. ЗДА супроводжу-
ється формуванням вторинних оксидативних пору-
шень на фоні дефіциту заліза, ступень котрих зале-
жить від соматичного стану пацієнта і патофізіологі-
чних змін в організмі [3, 4]. Отже, терапія хворих на 
ЗДА буде більш ефективною при її корекції згідно 
встановленню ступеня важкості перелічених розла-
дів. Стандартні лабораторні методи їх діагностують 
лише при значної дизфункції органів і систем. Тому 
заслуговують уваги методи дослідження біофізич-
ного стану організму, зміни якого попереджають 
проявам патології на біохімічному рівні.  

У світлі викладеного актуальним є розробка 
об'єктивних критеріїв оцінки ступеню порушень 
електромагнітної складової організму.  

Експериментально було встановлено зниження 
енергетики еритроцитів крові при анеміях [12], зв'я-
зок між біоенергетикою крові і лабораторними по-
казниками [8]. На підставі великого обсягу дослі-
джень надслабкого світіння цільної нерозведеної 
крові людини було встановлено, що в крові безпе-
рервно протікають реакції, в ході яких генеруються 
електронно–збуджені стани. Енергія електронного 
збудження може випромінюватися [1]. Фотографу-
вання об’єктів в режимі збудження газорозрядного 
випромінювання (ефект Кірліан) має світіння на в 
ультрафіолетовій частини спектру електромагніт-
них коливань, які фіксує рентгенівська плівка. Нами 
було запропоновано визначення інтегрального ста-
ну енергетичних процесів в крові з використанням 
методу кірліанографії при патології крові [15]. 

Сьогодні встановлено факт випромінювання 
фотонів без зовнішньої стимуляції усіма живими 
клітинами – надслабка емісія фотонів (НЕФ), Вона 
формує біоелектромагнітні поля клітин і тканин в 
ході протікання метаболічних процесів [17], що 
вперше експериментально довів професор А. Гур-
вич [9]. Порушення фізичних параметрів клітинної 
мембрани призводить до зміни притаманних їй 
електромагнітних (ЕМ) властивостей. Саногенез 
трансформується в патогенез відповідного захво-
рювання. При виникненні захворювання способи 
усунення хвороб без урахування останнього поси-

люють біофізику і фізіологічну кібернетику клітини і 
мало сприяють повному і стабільному одужанню 
організму до вихідного рівня [1]. 

У сучасну практику охорони здоров'я активно 
впроваджуються інструментальні методи, заснова-
ні на біофізичних явищах в біологічних системах. 
До них може бути віднесена кірліанографія. В ос-
нові методу є посилення надслабкої емісії фотонів 
об’єкта в полі високої напруги і фотографування 
корони газорозрядного світіння (ГРС), яке виникає 
навколо нього [11]. Метод набув широкого поши-
рення у всьому світі, з'явилися різні його наймену-
вання, що відображають окремі механізми фізики 
процесу – плазмографія, газорозрядна візуалізація 
(ГРВ), електрофотоний аналіз енергетичних полів 
[13, 17]. Критерії порушень енергетичного стану 
клітинного метаболізму за ознаками дефектів в ко-
ронні світіння розробив доктор П. Мандел (ФРГ) 
[18]. Накопичений нами досвід проведення кірліано-
графічних досліджень в екологічних і медичних дос-
лідженнях демонструє високу чутливість та інфор-
мативність методу, простоту у виконанні [5, 6, 16]. 

Мета роботи – визначити можливості викорис-
тання методу кірліанографії у хворих на ЗДА для 
експрес–оцінки їх біоенергетичного стану за типом 
корони газорозрядного світіння в порівнянні із ста-
ндартними клініко–лабораторними методами.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежили 
75 дорослих пацієнтів з ЗДА різної етіології і важко-
сті. Вік пацієнтів коливався від 21 до 63 років. Се-
ред обстежених переважали жінки (80 %). 20 осіб 
було з важким ступенем анемії (гемоглобін нижче 
70 г/л), 11 осіб – з легкою анемією (гемоглобін 90 г/л 
і вище), інші були з середнім ступенем важкості. 
Залізодефіцитну анемію спричиняли такі фактори: 
прихована або явна втрата крові (32 хворих), пору-
шення накопичення заліза при гастроентерологіч-
ній патології (11 хв.), хронічні хвороби з хронічними 
запальними процесами (15 хв.), із зниженням 
функції нирок (13 хв..), онкопатологія (4 хв.). За 
даними лабораторних досліджень ферокінетики у 
першу групу увійшли пацієнти з фізіологічним залі-
зодефіцитом (43 хв.), у другу – з анемією хронічних 
хвороб (АХХ), або функціональним залізодефіци-
том (32 хв.)  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964–
2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС № 609 
(від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 
03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 
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Проводили стандартні методи клініко–
лабораторного обстеження загальний аналіз крові 
з визначенням гемоглобіну, еритроцитів з еритро-
цитарними індексами, гематокриту, лейкоцитів з 
лейкограмою, тромбоцитів, ретикулоцитів та швид-
кості зсідання еритроцитів. На функціональний 
залізо дефіцит вказували такі показники: зниження 
сивороткового заліза (СЗ), підвищення загальної 
залізозв’язуючої здібністі крові (ЗЗЗК), насичення 
трансферину, зниження рівня феритину. Біохімічні 
та ендоскопічні методи діагностики, терапію приз-
начали за уніфікованим протоколом для пацієнтів 
на ЗДА, затвердженим наказом МОЗ України [14]. 
Біоенергетичну активність клітинного метаболізму 
оцінювали за результатами кірліанографії пальців 
рук та ніг пацієнтів на рентгенівській плівці на при-

ладі «Кірліан–біоелектрограф». Аналіз корони сві-
тіння проводили за методикою П. Мандела [18]. 

В нормі – корона навколо пальців рук з чітким 
стримерним середнім шаром і зовнішньою люміне-
сценцією. При вегетативних розладах в короні з'яв-
ляються випадіння (ендокринний тип світіння – 
ЕТС) (рис. 1а). При підвищенні метаболічної актив-
ності клітин в короні з'являються додаткові проту-
беранці у вигляді крапок або випинань (токсичний 
тип світіння – ТТС) (рис. 1б). При розвитку дистро-
фічних змін в клітинах спостерігається збільшення 
щільності та площі корони (дегенеративний тип 
світіння– ДТС) (рис. 1в). 

Отримані результати досліджень оброблюва-
лись загальними методами варіаційної статистики 
з підрахуванням критерію Ст’юдента.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
В обох групах хворих на ЗДА спостерігалися скарги, 
пов’язані з гіпоксією тканин: запаморочення, слаб-
кість, головний біль, задишка, серцебиття. Крім 
того, в першій групі хворі мали відомі ознаки сиде-
ропенії – спотворення смаку і запаху, слабкість м’я-
зів. В другій групі спостерігались клінічні прояви 
хронічних супутніх хвороб. Розподіл хворих за сту-
пенем важкості в групах наведено в таблиці 1. 

У таблиці 2 представлені середні показники 
периферійної крові до і після лікування у хворих 
обох груп. 

Між показниками червоної крові у хворих 1–ї і  
2–ої груп на ЗДА статистично достовірних розбіжно-
стей до лікування і після лікування не виявили. В 
кожній групі вони 
статистично дос-
товірно поліпшу-
вались після те-
рапії. Показники 
ферокінетики між 
групами статис-
тично відрізня-

ються. Рівень феритину визначався до призначен-
ня терапії і складав у всіх хворих першої групи до 
20 нг/мл і в середньому дорівнював 8,0 нг/мл, у 
другій групі хворих він у всіх був вище 20 нг/мл і 
складав в середньому 82 нг/мл. Ці данні співвідно-
сяться з даними літератури з приводу патогенезу 
анемії хронічних хвороб. При помірно знижених 
або нормальних рівнях вмісту заліза в організмі 
мають місце труднощі його реутилізації. А саме, 
доказано відносний дефіцит заліза, обумовлений 
його тимчасовим перерозподілом при процесах за-
палення. Рівень прозапальних цитокінів корелював 
з активністю запального синдрому і ступенем анемії 
при хворобах суглобів, системних захворювань  
сполучної тканини. При анеміях хронічних запаль-

Таблиця 1 – Розподіл хворих за ступенем важкості в групах хворих на ЗДА 

Ступінь анемії 
  
Групи 

Легка  
(кількість 
хворих) 

Легка 
% 

Середня 
(кількість 
хворих) 

Середня 
% 

Важка 
(кількість 
хворих) 

Важка 
% 

Всього 
хворих 

1 група 8 19 26 60 9 20 43 

2 група 3 9 18 56 11 34 32 

Всього 11 15 44 59 20 26 75 

Рис. 1. Типи кірліанівського світіння навколо пальців рук 

б а в 
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Таблиця 2 – Показники периферійної крові у пацієнтів обох груп до і після терапії 

Показники   Ер. Нв КП Рет. СЗК ЗЗЗК % насичення  
трансферина 

1 гр. До. 2.47 69.97 0.84 1.48 7,41 78 9.51 

Після. 3.41 105.22 0.90 1.55 14,23 68 20.52 

P–value (Wilcox) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 > 0.05 < 0.001 

P–value (t–test) < 0.001 < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001 > 0.05 < 0.001 

2 гр. до терапії 2.78 83.25 0.86 1.16 9,18 58* 25,5* 

Після терапії 3.53 108.25 0.90 1.76 16,71 49* 30,2* 

P–value (Wilcox) < 0.001 < 0.001 < 0.001 > 0.05 > 0.05 >0.05 >0.05 

P–value (t–test) < 0.001 < 0.001 < 0.001 > 0.05 > 0.05 >  0.05 >0.05 

Примітка: * – різниця між показниками груп статистично достовірна. 

Таблиця 3 – Результати кірліанографічних досліджень у пацієнтів на ЗДА 

Тип ГРС 
Ендокринний 
тип світіння 
пальців рук 

Токсичний тип 
світіння 

пальців рук 

Дегенеративний 
тип світіння  
пальців рук 

Ендокринний 
тип світіння 
пальців ніг 

Токсичний 
тип світіння 
пальців ніг 

Дегенератив-
ний тип світіння 

пальців ніг 
Норма 

1 гр., % 72 81 16 12 56 16 32 

2 гр., % 66 62 68 12 93 62 0 

а 

них хвороб прозапальні цитокіни приводять до ін-
дукції мРНК гепсидина і його рівень підвищується і 
перешкоджає мобілізації заліза з ретикулоендоте-
ліальної системи і всмоктування з тонкої кишки. 

При анеміях запалення продукція гепсидина 
підвищується в 100 разів. Гепсидинова екскрекція 
корелює з рівнем заліза сироваткового феритина, 
який також підвищується. При неопластичних хво-
робах знижується чутливість попередників еритро-
поезу до еритропоетину, зменшена функція макро-
фагів [3, 4, 10]. 

Перелічені особливості АХХ пояснюють стати-
стично достовірно меншу відповідь хворих 2–ої 
групи на терапію препаратами заліза за відсутніс-
тю ретикулоцитоза і меншою різницею від показни-
ків перед терапією, на відміну від першої групи. 
Ефективність лікування у цій групі хворих значно 
залежить від компенсації стану відповідної хроніч-
ної хвороби. 

Результати кірліанографічних досліджень 
пальців кінцівок хворих обох груп представлені в 
таблиці 3. 

У половини обстежених осіб (37 хв., 49 %), час-
тіше в 1–й гр., були ознаки значної емоційної неврі-
вноваженності, не залежно від показників червоної 
крові. У 10 хворих (23 %) з них при дослідженні ніг 
виявлено, що світіння навколо них було нормаль-
ної інтенсивності і щільності, на відміну від пальців 
верхніх кінцівок (рис. 2). Ці пацієнти найскоріше 
покращували свій клініко–гематологічний стан. 

У 19 % пацієнтів з них на кірліанограмах паль-
ців рук були ознаки астенізації у вигляді незначних, 
але багатьох випадінь в короні світіння, що є більш 

стійкими вегетативно–депресивними розладами в 
організмі (рис. 3а). Анемія у них була середньої 
важкості, але ці хворі більш повільніше реагували 
на терапію, ніж перші. Підвищення ретикулоцитів в 
периферійній крові, як ознака активації еритропое-
зу на тлі стандартної за протоколом терапії, відбу-
валося не раніше 10–го дня лікування і було у се-
редньому менше, в порівнянні з першою групою 
(на 0,78 % і 0,54 %, відповідно). Кірліанограми ніг 
при астенії були різні – без значних порушень,  
або із зменшенням світіння, інтоксикацією. Згідно 

Рис. 2. ГРС пальців кінцівок при вегетативно–емоційних 
розладах 

Пальці рук Пальці ніг 

 

Пальці рук Пальці ніг 

Рис. 3. ГРС пальців рук при астенії і інтоксикація в коро-
ні навколо пальців верхніх і ніжних кінцівок 
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критеріям П. Мандела [18], для оцінки психоемо-
ційного стану мають значення дефекти в короні 
світіння пальців верхніх кінцівок.  

У більш ніж половини пацієнтів обох груп на 
кірліанограмах спостерігались ознаки інтоксикації 
навколо пальців рук і ніг різного ступеня. У хворих 
на хронічні хвороби крапки мало відступали від 
корони світіння, на відміну від хворих без них, що 
характерно для дегенеративного типу світіння і 
свідчить про значні дистрофічні зміни в клітинах із 
метаболічними змінами процесів дихання [1, 2, 16, 
17] (рис. 4). 

Отримані результати кірліанографічного дослі-
дження хворих в порівнянні із ступенем важкості 
анемій представленні в таблиці 4. 

Обговорення отриманих результатів. Звер-
тає увагу переваження ендокринного типу світіння 
у хворих першої групи при всіх ступенях анемії, в 
порівнянні з другою групою. Ознаки інтоксикації в 
короні ГРС навколо пальців рук були частіше, із 
значно рідшим дегенеративним типом світіння. 
Навпаки, у хворих другої групи, спостерігали мен-
ше хворих з інтоксикацією і більше з дегенератив-
ними змінами клітинного енергетичного стану, що 
віддзеркалює зниження у останніх компенсаторних 
реакцій до анемічного стану. На ГРС нижніх кінців-
ках при 1–й і 2–й ступенях важкості анемії у хворих 
другої групи спостерігали, в порівнянні з першою, 
частіше інтоксикацію, з більш частішою дегенераці-
єю. При анемії важкого ступеня у них інтоксикацій-
ний тип ГРС зменшувався поряд із збільшенням 
зустрічає мості дегенеративного типу, що свідчить 
про зниження компенсаторного резерву адаптацій-
них реакцій. Встановлення перелічених змін енер-
гетичного стану організму у пацієнтів з ЗДА, пов’я-
заного із змінами в клітинному метаболізмі, віддзе-
ркалює різну важкість соматичних розладів, що 
потребує індивідуалізації їх терапії в рамках уніфі-
кованих протоколів надання медичної допомоги 
хворим на ЗДА [4, 19]. 

 

Таблиця 4 – Порівняльна характеристика дефектів в короні світіння у хворих обох груп з урахуванням важкості 
анемії 

Тип ГРС 1 гр. легка 
% 

1 гр.  
середня 

% 

1 гр. важка 
% 

Всього 
% 

2 гр. легка 
% 

2 гр.  
середня 

% 

2 гр. важка 
% 

Всього 
% 

ЕТС руки 87 85 22 72 33 22 0 16 

ТТС руки 62 84 89 81 66 61 45 62 

ДТС руки 0 19 22 16 33 55 81 68 

ЕТС ноги 12 50 0 12 10 11 0 12 

ТТС ноги 12 54 100 56 100 89 63 93 

ДГС ноги 0 25 44 16 0 61 80 62 

Норма 75 50 0 32 0 0 0 0 

Рис. 4. Дегенеративний тип світіння навколо  
пальців рук і ніг 

Пальці рук Пальці ніг 

 

Висновки 
1. Типи дефектів в газорозрядній короні світіння 

навколо пальців кінцівок хворих на ЗДА віддзер-
калює важкість соматичних розладів, зв’язаних з 
патогенетичними механізмами залізодефіцита, 
не залежно від ступеню анемії.  

2. Використання кірліанографічного дослідження 
пальців кінцівок пацієнтів на ЗДА доцільно з ме-
тою експрес–оцінки енергетичного стану клітин-

ного метаболізму для призначення адекватної 
комплексної терапії. 
Перспективи подальших досліджень. Нако-

пичення бази даних кірліанограм пацієнтів на ЗДА 
з різними чинниками її розвитку з подальшою роз-
робкою комп’ютерного аналізу зображень для удо-
сконалення практичного використання методу в 
лікарняній практиці. 
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УДК 616.155.194.8+615.814.1 
ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА  
У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ  
Песоцкая Л. А., Лакиза Т. В., Кулькина Е. А., Лукьяненко Л. Н., Селезнева М. Л. 
Резюме. Обследовано 75 взрослых пациентов с железодефицитной анемией различной этиологии и 

тяжести. Возраст пациентов колебался от 21 до 63 лет. Среди обследованных преобладали женщины 
(80 %). 20 человек были с тяжелой степенью анемии (гемоглобин ниже 70 г/л), 11 человек – с легкой ане-
мией (гемоглобин 90 г/л и выше), остальные были со средней степенью тяжести. Причинами анемии бы-
ли как кровотечения, так и хронические системные болезни или опухоли. Между показателями красной 
крови у больных 1–й и второй групп статистически достоверных различий не обнаружили. Показатели 
феррокинетики между группами статистически достоверно отличались. Эти данные соотносятся с дан-
ными литературы по поводу патогенеза анемии хронических заболеваний. При умеренно пониженных 
или нормальных уровнях содержания железа в организме имеют место трудности его реутилизации. 
Статистически достоверно имеет место меньший ответ больных второй группы на терапию препаратами 
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железа, эффективность которой в значительной степени зависит от компенсации состояния соответст-
вующего хронического заболевания. 

Наряду со стандартными методами клинико–лабораторного обследования проводили исследования 
газоразрядного свечения пальцев рук и ног на рентгеновской пленке с использованием прибора 
«Кирлиан–биоэлектрограф». Типы короны свечения оценивали по методике П. Мандела. Они отражают 
степени энергометаболических нарушений в клетках. Выпадение стримеров в короне свечения свиде-
тельствует о вегетативно–эндокринной дизрегуляции, выпячивания короны и точки вокруг нее являются 
признаком интоксикации с усилением клеточного метаболизма, увеличение плотности стримеров и пло-
щади короны свидетельствуют о дистрофических изменениях в клетках с увеличением анаэробного ды-
хания. Было обнаружено различие в типах свечения относительно патогенеза и течения анемии. Обра-
щает внимание преобладание эндокринного типа свечения у больных первой группы при всех степенях 
анемии, по сравнению с второй группой. Признаки интоксикации у них в короне газоразрядного свечения 
вокруг пальцев рук были чаще, значительно реже встречался дегенеративный тип свечения. Напротив, у 
больных второй группы меньше было больных с интоксикацией, и больше – с дегенеративными измене-
ниями в короне газоразрядного свечения, что отражает снижение у последних компенсаторных реакций 
в анемическом состоянии. У больных второй группы, по сравнению с первой, на газоразрядном свечении 
нижних конечностей при 1–й и 2–й степенях тяжести анемии, наблюдали чаще интоксикацию и признаки 
дегенеративного типа свечения. При анемии тяжелой степени интоксикационный тип газоразрядного 
свечения уменьшался наряду с увеличением частоты дегенеративного, что свидетельствует о снижении 
компенсаторного резерва адаптационных реакций для сохранения гомеостаза в организме. Установле-
ние перечисленных изменений энергетического состояния клеточного метаболизма у пациентов с желе-
зодефицитной анемией, предусматривает соответствующую тяжесть соматических расстройств, что тре-
бует индивидуализации терапии в рамках унифицированных протоколов.  

Ключевые слова: железодефицитная анемия, кирлианография, энергетическое состояние. 
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Express Assessment of the Cell Metabolism Energy State  
in Patients with Iron Deficiency Anemia 
Pesotskaya L. A., Lakiza T. V., Kulkina O. A.,  
Lukyanenko L. M., Selezneva M. L. 
Abstract. The purpose of the work was to determine the possibility of using the method of kirlianography in 

patients with iron deficiency anemia for express assessment of their bioenergy status by the type of crown lumi-
nescence in comparison with standard clinical and laboratory methods. 

Material and methods. In this study we examined 75 patients with iron deficiency anemia of various etiology 
and severity. The age of patients ranged from 21 to 63 years. The majority of the examined patients were 
women (80 %). 20 people were diagnosed with severe anemia (hemoglobin below 70 g / l), 11 people had mild 
anemia (hemoglobin 90 g / l and above) and the others had the moderate severity. The causes of anemia were 
bleeding, chronic systemic diseases, and tumors. There were no statistically significant differences in treatment 
between patients of the 1st and 2nd groups with iron deficiency anemia. Indicators of ferrokinetics between 
groups differed statistically.  

Results and discussion. The level of ferritin was determined before treatment and was in the 1st group pa-
tients up to 20 ng / ml and was on average 8.0 ng / ml, in the 2nd group patients it was higher and averaged 82 
ng / ml. These data correlate with the literature regarding the pathogenesis of anemia in chronic diseases. At 
moderately reduced or normal levels of iron content in the body there are difficulties in its re–utilization. We used 
the standard methods of clinical and laboratory examination and studied X–ray film of the fingers and toes using 
the Kirlian–Bioelectrograph device. The types of crown luminescence were evaluated according to the method 
of P. Mandela.  

The study showed the degree of energy–metabolic disturbances in the cells. The criterion of vegetative–
endocrine dysregulation was the loss of the streamers in the crown indicates. Besides, the peculiarities of intoxi-
cation with increased metabolism were drops around the crown. Furthermore, an increase in the density of 
streamers indicated dystrophic changes with increased anaerobic respiration in the cells. We also paid attention 
to the difference between disorders in the crown luminescence around the fingers of the upper and lower limbs 
according to the recommendations of P. Mandela.  

The obtained results showed differences between the types of luminescence depending on the pathogene-
sis and course of anemia. We came to the conclusion that the use of a kirlianographic study for patients with 
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iron deficiency anemia is appropriate for assessing the prognosis of the course of the disease and predicting the 
effectiveness of treatment for restoring the metabolic and cellular homeostasis of the body.  

The prevalence of endocrine type of luminescence in patients of the 1st group in comparison with the 2nd 
group was noteworthy. Signs of intoxication in the coronary artery disease around the fingers were more fre-
quent, with a much rarer degenerative type of luminescence. In contrast, we observed fewer patients with intoxi-
cation and more with degenerative changes in the cellular energy state in the 2nd group, reflecting a decrease in 
recent compensatory responses to the anemic state. We observed the lower extremity of crown luminescence 
(the 1st and 2nd degrees of severity of anemia) in patients of the 2nd group compared with the 1st group with more 
frequent intoxication, and more frequent degeneration.  

Conclusion. The types of defects in the gas crown of luminescence around the fingers and toes in patients 
with iron deficiency anemia reflected the severity of somatic disorders associated with pathogenetic mecha-
nisms of iron deficiency, regardless of the degree of anemia. The use of a kirlianographic study of fingers and 
toes in patients with iron deficiency anemia is expedient for express assessment of the energetic state of cellular 
metabolism for the purpose of adequate complex therapy. 

Keywords: iron deficiency anemia, kirlianography, energy state. 
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Харківський національний медичний університет, Україна 

prosolenko2005@ukr.net 

На сьогоднішній день визнається факт, що неа-
лкогольна жирова хвороба печінки є поліморбід-
ним захворюванням. Зокрема є доведеними тісні 
взаємозв’язки між неалкогольною жировою хворо-
бою печінки та ураженням серця і нирок. 

Метою нашого роботи було дослідження стану 
ниркової функції у хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки та її коморбідністю з гіпертонічною 
хворобою або ренопаренхіматозною артеріальною 
гіпертензією з визначенням найважливіших чинни-
ків, що можуть впливати на прогресування цих за-
хворювань. 

Об’єктом дослідження були 329 пацієнтів, се-
ред них з неалкогольною жировою хворобою печін-
ки – 60 пацієнтів, з коморбідністю неалкогольної 
жирової  хвороби печінки та гіпертонічної хворо-
би – 121 пацієнт, з коморбідністю неалкогольної 
жирової хвороби печінки та ренопаренхіматозної 
артеріальної гіпертензії – 88 пацієнтів, 30 пацієнтів 
з гіпертонічною хворобою, та 30 пацієнтів з ренопа-
ренхіматозною артеріальною гіпертензією. Конт-
рольну групу склали 20 здорових осіб.  

Клінічне обстеження хворих включало оцінку 
параметрів об’єктивного огляду: зокрема антропо-
метричні дані та артеріальний тиск за стандартни-
ми методиками. Проводили ультразвукове дослі-
дження печінки та судин. Біохімічні показники крові 
визначалися за стандартними загальноприйнятими 
методиками, визначали: гама-глутамілтранспе-
птидазу, рівні інсуліну з визначенням індексу HOM-
A, креатинін, загальний холестерин, рівні адипоне-
ктину, малонового діальдегіду, концентрацію фак-
тору некрозу пухлин-альфа, швидкість клубочкової 
фільтрації за формулою CKD-EPI. У частини паціє-
нтів проводився тест «Фібромакс». 

Спостерігалося значне збільшення креатиніну 
крові та зменшення швидкості клубочкової фільт-
рації у всіх трьох групах пацієнтів з неалкогольною 
жировою хворобою печінки по відношенню до гру-
пи контролю (р<0,001). 

При порівняні показників ниркового ураження 
між групами хворих з гіпертонічною хворобою з та 

без коморбідності з неалкогольною жировою хворо-
бою печінки, виявилося, що за показниками мікро-
альбумінурії та швидкості клубочкової фільтрації не 
має достовірної різниці. Але креатинін крові був 
вищим у групі коморбідності. Аналогічною була си-
туація при порівнянні груп хворих з ренопаренхіма-
тозною артеріальною гіпертензією з та без коморбі-
дності з неалкогольною жировою хворобою печінки. 

Було зафіксовано наявність різної сили кореля-
ційних зв’язків у всіх трьох групах між швидкістю 
клубочкової фільтрації та тривалістю неалкоголь-
ної жирової хвороби печінки, індексом маси тіла, 
ендотелій залежною вазодилатацією, фактором 
некрозу пухлин-альфа, малоновим діальдегідом, 
фібротестом, пульсаційним індексом загальної 
печінкової артерії. За показниками артеріального 
тиску, гамма-глутамілтранспептідази, загального 
холестерину, індексу НОМА та адипонектину було 
виявлено важливу, на нашу думку, різницю між 
групами. 

Також за даними дисперсійного аналізу АNOVA 
було доведено значний вплив на функцію нирок 
окремо фактору «стеатоз печінки» та фактору 
«артеріальна гіпертензія». 

Ниркова функція порушується у пацієнтів з не-
алкогольною жировою хворобою печінки. Коморбі-
дність з гіпертонічною хворобою або ренопаренхі-
матозною артеріальною гіпертензією робить ці по-
рушення більш значними, що може мати суттєву 
обтяжуючу роль у патогенезі цієї коморбідності. 
Рівні креатиніну крові та швидкості клубочкової 
фільтрації мають кореляційні зв’язки з тривалістю 
неалкогольної жирової хвороби печінки та артері-
альної гіпертензії, ожирінням, показниками оксида-
тивного стресу та запалення, маркерами печінко-
вого ураження, артеріального тиску, дисліпідемією. 
Діапазон цих кореляцій є різним в залежності від 
наявності та типу коморбідності, що може суттєво 
впливати на патогенез цих станів.  

Ключові слова: порушення ниркової функції, 
неалкогольна жирова хвороба печінки, артеріальна 
гіпертензія. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано в рамках 
НДР кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ 
«Оптимізувати діагностику та корекцію судинних 
уражень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєд-
нанні з ожирінням на основі вивчення функціональ-
ного стану ендотелію та генетичних порушень», № 
держ. реєстрації 011U002385; та «Оптимізація ліку-
вання неалкогольної жирової хвороби печінки на 
тлі гіпертонічної хвороби з урахуванням метаболіч-
них, судинних аспектів та поліморфізму гена 
AGTR1» № держ. реєстрації 015U000236. 

Вступ. Загальновідомим фактом є широке роз-
повсюдження хронічних захворювань печінки в 
українській популяції. Згідно останніх даних провід-
не місце серед цих захворювань в Україні займає 
неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) 
[1]. У більшості випадків це захворювання асоційо-
ване з абдомінальним ожирінням, та іншими ком-
понентами метаболічного синдрому, у тому числі 
артеріальною гіпертензією (АГ) [1]. Також провідни-
ми спеціалістами - гепатологами визнається факт, 
що НАЖХП є поліморбідним захворюванням. Зок-
рема є доведеними тісні взаємозв’язки між НАЖХП 
та ураженням серця, нирок та ін. [3, 4, 5]. Розгля-
дається декілька патогенетичних чинників впливу 
НАЖХП на ниркову функцію, серед них: інсуліноре-
зистентність (ІР), дисліпідемія та депонування жи-
ру у нирках, вплив факторів запалення та адіпоци-
токінів тощо [6, 7]. Між тим загальновідомим є факт 
впливу АГ на ниркову функцію [2]. З одного боку, 
нирки є важливим таргетним органом при АГ, з 
іншого захворювання нирок часто призводять до 
вторинної АГ. 

Недостатньо дослідженим є стан ниркової 
функції у пацієнтів з коморбідним перебігом 
НАЖХП та АГ.  

Метою даної роботи було дослідження стану 
ниркової функції у хворих на НАЖХП та її коморбі-
дністю з гіпертонічною хворобою (ГХ) або ренопа-
ренхіматозною АГ (РПАГ) з визначенням найваж-
ливіших чинників, що можуть впливати на прогре-
сування цих захворювань. 

Матеріал та методи дослідження. На базі 
відділення гастроентерології та терапії, а також 
поліклініки ДУ «Національний інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України» було проведено дос-
лідження 329 хворих.  

Лабораторні дослідження проводились в кліні-
ко-діагностичній лабораторії ДУ «Національний 
інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» та 
лабораторії «Альфа Лабсервіс». Функціональні 
дослідження були виконані у відділенні функціона-
льної та ультразвукової діагностики. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964-
2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС № 609 
(від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 
03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Всіх пацієнтів було розділено на п’ять груп: 
група І – пацієнтів з НАЖХП (60 пацієнтів), гру-
па ІІ – пацієнти з коморбідністю НАЖХП та ГХ 
ІІ стадії, 2 ступеню (121 пацієнт), група ІІІ - пацієнти 
з коморбідністю НАЖХП та РПАГ ІІ стадії, 2 ступе-
ню (88 пацієнтів), група ІV – пацієнти з ГХ ІІ стадії, 
2 ступеню (30 пацієнтів), група V - пацієнти з РПАГ 
ІІ стадії, 2 ступеню (30 пацієнтів), які знаходилися 
на стаціонарному та амбулаторному лікуванні. Вік 
пацієнтів складав від 18 до 66 років. Середній вік 
пацієнтів складав 49,12±10,66 років. Розподіл хво-
рих за статтю був рівномірний. У всіх пацієнтів 
РПАГ діагностовано як наслідок хронічного пієлоне-
фриту, який на момент дослідження був у ремісії.  

У дослідження не входили пацієнти із цукровим 
діабетом 1 та 2 типу та ішемічною хворобою серця 
(ІХС). 

Контрольну групу склали 20 здорових осіб ана-
логічної вікової категорії чоловічої та жіночої статі. 
Статевий розподіл був реципрокним.  

Клінічне обстеження хворих включало оцінку 
параметрів об’єктивного огляду: зокрема антропо-
метричні дані та артеріальний тиск (АТ) за стан-
дартними методиками. 

Для діагностики неалкогольного стеатозу вико-
ристовували ультразвуковий метод дослідження, на 
ультразвуковій діагностичній системі «GE», США. 
Визначали краніо-каудальні розміри правої та лівої 
частин печінки, довжину та ширину жовчного міху-
ра, довжину та ширину селезінки. Визначали 3 сту-
пеня стеатозу печінки. Ступінь стеатозу печінки 
встановлювали за даними ультразвукового дослі-
дження: ступінь I – незначне підвищення ехогеннос-
ті паренхіми печінки, нормальна візуалізація внутрі-
шньопечінкових судин і діафрагми; ступінь II – помі-
рне дифузне підвищення ехогенності паренхіми 
печінки, незначне порушення візуалізації внутріш-
ньопечінкових судин та діафрагми; ступінь III – ви-
ражене підвищення ехогенності паренхіми печінки, 
візуалізація внутрішньопечінкових судин, діафрагми 
та задньої частини правої долі значно порушена 
або взагалі відсутня. Також визначали пульсаційний 
індекс загальної печінкової артерії (РІ ЗПА). 

У 212 пацієнтів груп І-ІІІ ступінь стеатозу печін-
ки було підтверджено за допомогою тесту «Фібро-
макс» «Biopredictive» (Франція). У цих хворих також 
визначався рівень фіброзу печінки.  
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З метою вивчення ендотелійзалежної вазоди-
лятації (ЕЗВД) проводили пробу з реактивною гіпе-
ремією за методикою Celermajer D.S. в модифікації 
Іванової О.В. 

Біохімічні показники крові визначалися за стан-
дартними загальноприйнятими методиками, визна-
чали рівні гама-глутамілтранспептидази (ГГТП), 
загального холестерину (ЗХС), креатиніну, інсулі-
ну. Для кількісної оцінки ступеня вираженості інсу-
лінорезистентності (ІР) використовували матема-
тичну модель гомеостазу (Homeostasis Model As-
sesment – HOMA) з визначенням індексу HOMA. 

При визначенні рівнів адипонектину використо-
вували тест-систему «Avi Bion Human Adiponectin 
(Acrp30) Elisa Kit» («Ani Biotech Oy Orgenium Labo-
ratories Busines Unit», Фінляндія).  

Шляхом проведення імуноферментного аналі-
зу з використанням наборів «Вектор-Бест» (Росія) 
визначали концентрацію ФНП-α. 

За допомогою спектрофотометрії визначали 
прооксидантний показник - малоновій діальдегід 
(МДА). 

Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) визна-
чали за формулою CKD-EPI. Мікроальбумінурію 
(МАУ) визначали за допомогою набору BioSystems 
(Іспанія). У наших пацієнтів не було значного зни-
ження ШКФ (не нижче 45 мл/хв/1,73 м2). Пацієнти 
розподілялися на підгрупи згідно показника ШКФ 
(KDIGO, 2013): С1- нормальна або висока  
(ШКФ ≥90 мл/хв/1,73 м2), С2- незначно знижена 
(ШКФ 60-90 мл/хв/1,73 м2); С3а- помірно знижена 
(ШКФ 45-59 мл/хв/1,73 м2). 

Статистичну обробку результа-
тів проводили за допомогою ком-
п’ютерних програм Microsoft Excel 
та STATISTICA з використанням 
стандартних методів варіаційної 
статистики. Для оцінки достовірнос-
ті різниці при парних змінах показ-
ників використовували критерій t – 
Стьюдента (M±σ). Різницю вважали 
статистично достовірною при  
р < 0,05.  

Результати дослідження та їх 
обговорення. На першому етапі 
аналізували показники креатиніну 
та ШКФ у пацієнтів з НАЖХП та її 
коморбідності з ГХ/РПАГ (групи І-
ІІІ). При аналізі показника креатині-
ну визначалося високо достовірне 
його збільшення у всіх трьох групах 
по відношенню до групи контролю 
(р<0,001), в якій він складав 
74,30±7,93 мкмоль/л. Найвищим 
креатинін крові був у групі ІІІ і скла-

дав 98,32±11,85 мкмоль/л, у групі ІІ - 87,10±9,50 
мкмоль /л, а в групі І був достовірно найнижчим - 
82,90±8,65 мкмоль/л (табл. 1). Тобто НАЖХП і без 
АГ призводить до достовірного підвищення креати-
ніну крові. 

Далі розраховували ШКФ за формулою CKD-
EPI. У групі контролю цей показник становив 
98,44±10,40 мл/хв/1,73 м2 та достовірно відрізнявся 
від групи І – 90,11±13,90 мл/хв/1,73 м2 (р<0,05) та 
груп коморбідності НАЖХП з ГХ/РПАГ (р<0,001). У 
групі ІІІ цей показник становив 69,48±12,33 мл/
хв/1,73 м2 та був найнижчим.  

Всі пацієнти групи ІІІ мали витончення паренхі-
ми нирок та/або МАУ. Витончення паренхіми однієї 
або обох нирок було виявлено у 84 осіб (95,45%), а 
МАУ у 71 пацієнтів (80,68%). У групі ІІІ всі пацієнти 
з МАУ мали витончення паренхіми однієї або обох 
нирок. Хронічну хворобу нирок (ХХН) І стадії було 
діагностовано у 8 осіб (9,09%), ІІ стадії у 63 осіб 
(71,59%), та ІІІ а стадії у 17 пацієнтів (19,32%). 

Інший розподіл стосовно ступеню зниження 
ШКФ було зафіксовано у групі ІІ (табл. 2). Ступінь 
С1 зафіксовано у 28 осіб (23,14%), ступінь С2 – у 
88 осіб (72,73%), ступінь С3а – у 5 осіб (4,13%). У 
групі І 46,67% хворих мали незначно знижену ШКФ 
(С2). У інших 53,33% вона була нормальною або 
високою. Розподіл пацієнтів у групі І достовірно 
відрізнявся від груп ІІ (р<0,001) та ІІІ (р<0,001). Сту-
пінь зниження ШКФ у групі ІІІ також достовірно від-
різнялася від другої групи (р<0,01). 

Далі порівнювали показники ниркового ура-
ження між групами хворих з ГХ з (група ІІ) та без 

Таблиця 1 – Деякі показники ниркової функції у пацієнтів з НАЖХП в 
залежності від наявності коморбідності з ГХ/РПАГ 

Показник 
ГРУПИ р  

між І та 
ІІ 

р 
між І та 

ІІІ 

р 
між ІІ 
та ІІІ 

Група І, 
n = 60 

Група ІІ, 
n = 121 

Група ІІІ, 
n = 88 

Креатинін, 
мкмоль/л 

82,90± 
±8,65 

87,10± 
±9,50 

98,32± 
±11,85 р<0,01 р<0,001 р<0,001 

ШКФ,  
мл/хв/1,73м2 

90,11± 
±13,90 

78,90± 
±13,46 

69,48± 
±12,33 р<0,001 р<0,001 р<0,001 

МАУ 4  
(6,67%) 

46 
(38,02%) 

71  
(80,68%) р<0,001 р<0,001 р<0,001 

Таблиця 2 – Розподіл пацієнтів з НАЖХП в залежності від наявності 
коморбідності на ГХ/РПАГ за показником ШКФ 

Градація 
ШКФ 

ГРУПИ 
р між  
І та ІІ 

р між 
 І та ІІІ 

р між 
 ІІ та ІІІ Група І, 

n = 60 
Група ІІ, 
n = 121 

Група ІІІ, 
n = 88 

с1 32 
(53,33%) 

28 
(23,14%) 

8 
(9,09%) 

р<0,001 р<0,001 р<0,01 с2 28 
(46,67%) 

88 
(72,73%) 

63 
(71,59%) 

с3а – 5 
(4,13%) 

17 
(19,32%) 
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коморбідності з НАЖХП (група IV). Виявилося, що 
за показниками МАУ та ШКФ не має достовірної 
різниці (табл. 3). Але креатинін крові був вищим у 
групі коморбідності 87,10±9,50 мкмоль/л проти 
,70±6,79 мкмоль/л у пацієнтів групи IV (р<0,05). 
Достовірної різниці за градацією ШКФ не виявлено. 

Аналогічна оцінка проводилася між групами IІІ 
та V (табл. 4). Достовірної різниці між показниками 
МАУ та ШКФ також виявлено не було. А показник 
креатиніну достовірно був вищим у групі ІІІ – 
98,32±11,85 мкмоль/л проти 93,12±6,73 мкмоль/л у 
групі V (р<0,05).  

Стосовно розподілу за градацією ШКФ – у групі 
V всі пацієнти відносилися до підгруп с2 та с3а. У 
групі ІІІ 8 осіб (9,09%) мали градацію 
с1, а відсоток осіб у підгрупі с2 був 
достовірно нижчим 71,59% проти 
90% (р<0,05). 

Далі проводили аналіз кореля-
ційних зв’язків між ШКФ та 14 основ-
ними анамнестичними, лабораторни-
ми та інструментальними показника-
ми у пацієнтів груп І-ІІІ (табл. 5).  

Було зафіксовано наявність різ-
ної сили кореляційних зв’язків у всіх 
трьох групах між ШКФ та: тривалістю 
НАЖХП, індексом маси тіла (ІМТ), 
ЕЗВД, ФНП-альфа, МДА, фібротес-
том, РІ зпа (табл. 5). Так, стосовно 
пари показників ШКФ - ІМТ було ви-
явлено середньої сили зворотній 
зв'язок: у групі І -0,402 (р<0,01), у 
групі ІІ -0,287 (р<0,01), у групі ІІІ -
0,273 (р<0,01). Слід відмітити вияв-
лену залежність показника ШКФ від 
фіброзу печінки, особливо у групах І і 
ІІ. 

За показниками САТ, ДАТ, ГГТП, ЗХС, НОМА 
та адипонектину було виявлено важливу на нашу 
думку різницю між групами. Так зворотній сильний 
зв'язок між САТ та ШКФ був зафіксований тільки у 
групі ІІ -0,465 (р<0,001). ДАТ та ШКФ мали зворотні 
кореляційні зв’язки у групах ІІ та ІІІ. ГГТП, як інфор-
мативний та, що важливо, доступний маркер ура-
ження печінки, був зворотно пов'язаний з ШКФ у 
групах І –0,314 (р<0,05) та ІІІ -0,282 (р<0,01). У гру-
пі ІІ такого кореляційного зв’язку не було виявлено, 
хоча ШКФ був пов'язаний з іншими маркерами ура-
ження печінки: показником фібротесту та РІ зпа.  

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика за деякими 
параметрами ураження нирок між групами хворих на 
ГХ з та без коморбідності з НАЖХП 

Показник 
ГРУПИ Статистична 

значущість 
різниці 

ІІ 
n = 121 

IV 
n = 30 

МАУ 46 (38,02%) 11 (36,67%)   

Креатинін 
крові 87,10±9,50 82,70±6,79 р<0,05 

ШКФ CKD-EPI 78,90±13,46 79,77±13,42 р=0,751 

градація ШКФ 
с1 

28 чел 
(23,14%) 

5 чел 
(16,67%) 

  градація ШКФ 
с2 

88 чел 
(72,73%) 

25 чел 
(83,33%) 

градація ШКФ 
с3а 

5 чел 
(4,13%) – 

Таблиця 4 – Порівняльна характеристика за деякими 
параметрами ураження нирок між групами хворих на 
РПАГ з та без коморбідності з НАЖХП 

Показник 
ГРУПИ Статистична 

значущість 
різниці 

III 
n = 88 

V 
n=30 

МАУ 71 (80,68%) 21 (70,00%)   

Креатинін 
крові 98,32±11,85 93,12±6,73 р<0,05 

ШКФ 
CKD-EPI 69,48±12,33 69,39±7,78 р=0,97 

ХХН       

градація 
ШКФ с1 

8 чел 
(9,09%) –   

градація 
ШКФ с2 

63 чел 
(71,59%) 

27 чел 
(90,00%) р<0,05 

градація 
ШКФ с3а 

17 чел 
(19,32%) 

3 чел 
(10,00%) – 

Таблиця 5 – Кореляції показників ШКФ з основними клініко-
біохімічними показниками у пацієнтів з НАЖХП 

Показники 
ШКФ 

у групі І РЗ у групі ІІ РЗ у групі ІІІ РЗ 

Тривалість 
НАЖХП -0,352 р<0,01 -0,188 р<0,05 -0,319 р<0,01 

Тривалість 
ГХ або РПАГ - - -0,282 р<0,01 -0,353 р<0,01 

ІМТ -0,402 р<0,01 -0,287 р<0,01 -0,273 р<0,01 

САТ н/з - -0,465 р<0,001 н/з - 

ДАТ н/з - -0,309 р<0,001 -0,288 р<0,01 

ЕЗВД 0,415 р<0,01 0,241 р<0,01 0,284 р<0,01 

ГГТП -0,314 р<0,05 н/з - -0,282 р<0,01 

ЗХС н/з - н/з - -0,242 р<0,05 

НОМА  н/з - -0,223 р<0,05 -0,291 р<0,01 

Адипонектин 0,386 р<0,01 0,279 р<0,001 н/з - 

ФНП-альфа -0,278 р<0,05 -0,350 р<0,001 -0,279 р<0,01 

МДА -0,318 р<0,05 -0,407 р<0,001 -0,266 р<0,05 

фібротест -0,474 р<0,001 -0,391 р<0,001 -0,217 р<0,05 

РІ зпа -0,284 р<0,05 -0,330 р<0,001 -0,263 р<0,05 

Примітка: РЗ – рівень значущості; н/з – не достовірні кореляції. 
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Досить сильним виявився зв'язок між адипоне-
ктином та ШКФ та ШКФ (видалити) у групах ІІ та ІІІ, 
при цьому у групі І такого зв’язку виявлено не було. 
Це може свідчити про певні патогенетичні особли-
вості саме у групах коморбідності. Негативні коре-
ляційні взаємозв’язки було виявлено між НОМА та 
ШКФ, але лише у групах коморбідності. Можливо 
за рахунок того, що цей фактор вагомо впливає на 
функцію нирок лише у пацієнтів з повним МС, за 
наявності АГ тощо. Негативний кореляційний зв'я-
зок ниркової дисфункції з дісліпідемією зафіксова-
но лише для групи ІІІ -0,242 (р<0,05). 

У цілому, найменшу кількість кореляційних 
зв’язків виявлено у групі І. Враховуючи певну спе-
цифіку кореляційних зв’язків у групах пацієнтів з 
НАЖХП, це може свідчити про різні механізми по-
рушення ниркової функції при різних варіантах ко-
морбідності.  

За для більшого розкриття ступеня впливу на 
креатинін та ШКФ окремих нозологій, які ми вивчає-
мо було проведено однофакторний дисперсійний 
аналіз ANOVA. Визначали 2 фактори: 1 – фактор 
«Діагноз» - наявність ГХ/РПАГ та 2 - фактор 
«Стеатоз». 

Було виявлено суттєвий вплив окремо кожного 
фактора на показники креатиніну та ШКФ. Так 
вплив фактору «діагноз» на креатинин становив 
F=49,02 (р<0,001), а фактору «стеатоз» F=15,63 
(р<0,001) – рис. 1.  

Подібна ситуація спостерігалося стосовно по-
казника ШКФ (рис. 2). Вплив фактору «діагноз» на 
ШКФ становив F=43,74 (р<0,001), а фактору 
«стеатоз» F=24,45 (р<0,001).  

Ці розрахунки свідчать про суттєвий вплив як 
наявності ГХ/РПАГ з одного боку та ступеню стеа-
тозу печінки з іншого боку на показники ниркової 
функції. 

Таким чином, наші дані співпадають з даними 
Musso G., Mantovani A. та інших авторів стосовно 
мультіморбідності НАЖХП, зокрема стосовно зни-
ження ниркової функції [6, 7]. Дійсно ниркова функ-
ція при НАЖХП знижується та залежить від різних 
факторів при різних типах коморбідності. Зв'язок 
маркерів печінкового ураження з порушеннями 
ниркової функції є підтвердженим у нашому дослі-
джені та співпадає з даними інших авторів [3, 5]. 
Цей зв'язок на нашу думку може бути асоційований 
з тим, що для пацієнтів з більш серйозними мета-

Рис. 1. Вплив фактору «Діагноз» та фактору «Стеатоз» на показник «креатинін крові» 

Рис. 2. Вплив фактору «діагноз» та фактору «стеатоз» на показник «ШКФ» 
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болічними розладами (ІР, дисліпідемія, рівень за-
палення та оксидативного стресу тощо) є характе-
рними як ознаки більш значного ураження печінки, 
так і ознаки більш суттєвого зниження ниркової 
функції. При цьому більш суттєве ураження одного 
органу може потенціювати більш значні зміни у 
іншому, що підтверджується наявністю відповідних 
кореляційних зв’язків. При коморбідності з АГ, вра-
ховуючи той факт, що одним з основних таргетних 
органів АГ є нирка, ці ефекти посилюються [2, 4], 
що доведено у нашому досліджені. При РПАГ, при 
якій є тривалий анамнез ХХН, яка і викликала АГ, а 
показники хронічного запалення і оксидативного 
стресу є вищими, ці ефекти сумуються та ще біль-
ше погіршують стан нирок. Нами досліджено які 
саме фактори мали взаємозв’язки при НАЖХП та 
при її коморбідності з ГХ або РПАГ.  

Висновки 
1. Ниркова функція порушується у пацієнтів з 

НАЖХП. Коморбідність з ГХ/РПАГ робить ці по-
рушення більш значними, що може мати суттєву 
обтяжуючу роль у патогенезі цієї коморбідності. 

2. Рівні креатиніну крові та ШКФ мають кореляційні 
зв’язки з тривалістю НАЖХП та АГ, ожирінням, 
показниками оксидативного стресу та запален-
ня, маркерами печінкового ураження, АТ, дислі-
підемією. Діапазон цих кореляцій є різним в за-
лежності від наявності та типу коморбідності, що 
може суттєво впливати на патогенез цих станів.  

3. При коморбідності НАЖХП та ГХ/РПАГ порушен-
ня показників ниркової функції пов’язано як з 
наявністю АГ так і наявністю ураження печінки. 
Перспективами подальших досліджень ста-

не розробка та вивчення ефективності комплекс-
них схем корекції мультисистемних порушень, асо-
ційованих з коморбідністю НАЖХП та ГХ/РПАГ. 
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ФУНКЦИЯ ПОЧЕК ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  
И ПРИ ЕЕ КОМОРБИДНОСТИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Просоленко К. А. 
Резюме. На сегодняшний день признается факт, что неалкогольная жировая болезнь печени являет-

ся полиморбидным заболеванием. В частности доказаны тесные взаимосвязи между неалкогольной жи-
ровой болезнью печени и поражением сердца и почек. 

Целью работы было исследование состояния почек у больных неалкогольной болезнью печени и ее 
коморбидностью с гипертонической болезнью или ренопаренхиматозной артериальной гипертензией с 
определением важнейших факторов, которые могут влиять на прогрессирование этих заболеваний. 

Объектом исследования были 329 пациентов, из них с неалкогольной жировой болезнью печени 60 
пациентов, с коморбидностью неалкогольной жировой болезни печени и гипертонической болезни – 121 
пациент, с коморбидностью неалкогольной жировой болезни печени и ренопаренхиматозной артериальной 
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гипертензии – 88 пациентов, 30 пациентов с гипертонической болезнью и 30 пациентов с ренопаренхима-
тозной артериальной гипертензией. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. 

Клиническое обследование больных включало оценку параметров объективного осмотра: в частно-
сти антропометрические данные и артериальное давление по стандартным методикам. Проводили ульт-
развуковое исследование печени и сосудов. Биохимические показатели крови определялись по стан-
дартным общепринятым методикам, определяли: гамма-глутамилтранспептидазу, уровни инсулина с 
определением индекса HOMA, креатинина, общего холестерина, адипонектина, малонового диальдеги-
да, концентрацию фактора некроза опухолей-α, скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI. 
У части пациентов проводился тест «Фибромакс». 

Наблюдалось значительное увеличение креатинина крови и уменьшение скорости клубочковой 
фильтрации во всех трех группах пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени по отношению к 
группе контроля (р <0,001). 

При сравнении показателей функции почек между группами больных с гипертонической болезнью с и 
без коморбидности с неалкогольной жировой болезнью печени, оказалось, что по показателям микроаль-
буминурии и скорости клубочковой фильтрации достоверной разницы нет. При этом креатинин крови 
был выше в группе коморбидности. Аналогичной была ситуация при сравнении групп больных с ренопа-
ренхиматозной артериальной гипертензией с и без коморбидности с неалкогольной жировой болезнью 
печени. 

Было зафиксировано наличие различной силы корреляционных связей во всех трех группах между 
скоростью клубочковой фильтрации и: длительностью неалкогольной жировой болезни печени, индексом 
массы тела, эндотелий зависимой вазодилатацией, фактором некроза опухолей-альфа, малоновым ди-
альдегидом, ФиброТест, пульсационным индексом общей печеночной артерии. По показателям арте-
риального давления, гамма-глутамилтранспептидазы, общего холестерина, индекса НОМА и адипонек-
тина было обнаружено важную, по нашему мнению, разницу между группами. 

Также по данным дисперсионного анализа АNOVA было доказано значительное влияние на функцию 
почек отдельно фактора «стеатоз печени» и фактора «артериальная гипертензия». 

Почечная функция нарушается у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Коморбид-
ность с гипертонической болезнью или ренопаренхиматозной артериальной гипертензией делает эти 
нарушения более значительными, что может иметь существенное отягчающее значение в патогенезе 
этой коморбидности. Уровень креатинина крови и скорости клубочковой фильтрации имеют корреляци-
онные связи с длительностью неалкогольной жировой болезнью печени и артериальной гипертензии, 
ожирением, показателями оксидативного стресса и воспаления, маркерами печеночного поражения, ар-
териальным давлением, дислипидемией. Диапазон этих корреляций является различным в зависимости 
от наличия и типа коморбидности, что может существенно влиять на патогенез этих состояний. 

Ключевые слова: нарушение функции почек, неалкогольная жировая болезнь печени, артериаль-
ная гипертензия 
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Renal Function in Non-Alcoholic Liver Disease  
and in its Combority with Arterial Hypertension 
Prosolenko K. O. 
Abstract. Today, it is recognized that non-alcoholic fatty liver disease is a polymorbid disease. In particular, 

close relationships between non-alcoholic fatty liver disease and heart and kidney damage have been demon-
strated. 

The purpose of the work was to study the status of renal function in patients with non-alcoholic fatty liver 
disease and its comorbidity with hypertension or renoparechymal arterial hypertension, with determination of the 
most important factors that may influence the progression of these diseases. 

Material and methods. The study object was 329 patients, including non-alcoholic fatty liver disease in 60 
patients, co-morbidity non-alcoholic fatty liver disease and essential hypertension in 121 patients, co-morbidity 
non-alcoholic fatty liver disease and renoparechymal arterial hypertension in 88 patients, 30 patients with 
renoparenchymal arterial hypertension, 30 patients with essential arterial hypertension. The control group con-
sisted of 20 healthy individuals. 

Clinical examination of patients included evaluation of objective examination parameters, including anthro-
pometric data and blood pressure by standard methods. We also conducted ultrasound examination of the liver 
and blood vessels. Blood biochemical parameters were determined by standard conventional methods. In the 
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course of study we determined: gamma-glutamyltranspeptidase, insulin levels with determination of HOMA in-
dex, creatinine, total cholesterol, adiponectin levels, malondialdehyde, tumor necrosis factor-α. Fibromax test 
was performed in some patients. 

Results and discussion. A significant increase in blood creatinine and a decrease in glomerular filtration rate 
were observed in all three groups of patients with non-alcoholic fatty liver disease relative to the control group  
(p <0.001). 

When comparing the renal impairment between groups of patients with essential hypertension with and 
without comorbidity with non-alcoholic fatty liver disease, we found out that there was no significant difference in 
microalbuminuria and glomerular filtration rate. But blood creatinine was higher in the comorbidity group. The 
situation was similar when comparing groups of patients with renoparenchymal arterial hypertension with and 
without comorbidity with non-alcoholic fatty liver disease. 

We detected the presence of different strengths of correlation in all three groups between the speed of 
glomerular filtration and duration of non-alcoholic fatty liver disease, body mass index, endothelium-dependent 
vasodilation, tumor necrosis factor-alpha, malondialdehyde, FibroTest. We found a significant difference be-
tween the groups in terms of blood pressure, gamma-glutamyltranspeptidase, total cholesterol, HOMA index 
and adiponectin. 

ANOVA analysis proved the significant influence of factor “liver steatosis” and factor “arterial hyperten-
sion”on renal function.  

Conclusion. Renal function is impaired in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Comorbidity with 
essential hypertension or renoparenchymal arterial hypertension makes these disorders more significant, which 
can have an important aggravating role in the pathogenesis of this comorbidity. Blood creatinine levels and 
glomerular filtration rates are correlated with the duration of non-alcoholic fatty liver disease and hypertension, 
obesity, oxidative stress and inflammation, markers of hepatic impairment, blood pressure, dyslipidemia. The 
range of these correlations varies depending on the presence and type of comorbidity that can significantly af-
fect the pathogenesis of these conditions. 

Keywords: renal dysfunction, non-alcoholic fatty liver disease, hypertension. 
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Діагностика гастроезофагеальної рефлюксної 
хвороби, зокрема при наявності супутніх захворю-
вань, утруднена через відсутність «золотого стан-
дарту» обстеження, а також існування багатьох 
позастравохідних «масок». Поєднання гастроезо-
фагеальної рефлюксної хвороби та гіпотиреозу 
призводить до змін в перебігу захворювання, кліні-
чної картини, знижує ефективність терапії та погір-
шує прогноз. Гастроезофагеальну рефлюксну хво-
робу у коморбідності з гіпотиреозом обтяжує пере-
біг захворювання та призводить до частого розвит-
ку лужного рефлюксу. Метою дослідження було ви-
значити основні патоморфологічні особливості пе-
ребігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 
за умов коморбідності з гіпотиреозом. В результаті 
роботи було обстежено 100 хворих на гастроезо-
фагеальну рефлюксну хворобу у коморбідності з 
гіпотиреозом (основна група). Середній вік хворих 
склав 49,9 років. Чоловіків було 18 (18 %), жінок – 
82 (82 %). Контрольну групу становили 30 хворих 
на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (з кис-
лими рефлюксами). Комплексне дослідження 
включало опитування, огляд, лабораторне та ін-
струментальне дослідження. Характер гістологіч-
них змін слизової оболонки стравоходу оцінювали 
за допомогою шкали оцінки морфологічних змін 
стравоходу та езофагопатичного індексу. У пато-
морфологічній картини при лужному рефлюксі від-
мічено переважання гіперрегенераторних змін над 
запальними, тоді як при кислому рефлюксі, навпа-
ки, запальна інфільтрація епітелію та підслизового 
шару оболонки стравоходу переважала над гіпер-
регенераторними змінами. Езофагопатичний  
показник при лужному рефлюксі становив 
EPI=2,29±0,08, а при кислотному рефлюксі значно 
нижчий EПI=1,94±0,19 (р<0,05). У хворих на гастро-
езофагеальну рефлюксну хворобу із гіпотиреозом 
з лужним рефлюксом (5 %) виявляли циліндрич-
ну шлункову і спеціалізовану кишкову метапла-
зію спостерігали переважно на фоні потовщено-
го, із спонгіозом багатошарового плоского епіте-

лію. У випадках із стравоходом Барретта у пацієн-
тів гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із кис-
лим рефлюксом (30 %) при шлунковій та спеціалі-
зованій кишковій метаплазії багатошарового плос-
кого епітелію виявляли субепітеліальну запальну 
поліморфно-клітинну інфільтрацію; багатошаровий 
плоский епітелій у цих випадках також був потов-
щений, із спонгіозом.  

Ключові слова: гастроезофагеальна реф-
люксна хвороба, гіпотиреоз, коморбідність, морфо-
логічні зміни. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Клінічні, патогенетичні та фармакоте-
рапевтичні особливості коморбідного перебігу за-
хворювань внутрішніх органів», № держ. реєстрації 
0119U101344. 

Вступ. Гастроезофагеальна рефлюксна хворо-
ба (ГЕРХ) – одне з найбільш поширених хронічних 
гастроентерологічних захворювань. Має чітку тен-
денцію до постійного зростання захворюваності не 
тільки у розвинених країнах Європи і США, але й у 
країнах Азії [1]. ГЕРХ характеризується високим 
рівнем рецидивів, суттєвим негативним впливом 
на якість життя пацієнтів [2]. Не дивлячись на оче-
видні успіхи, досягнуті у вивченні цієї патології, 
діагностика й лікування ГЕРХ залишається акту-
альним питанням сьогодення [3]. За даними дослі-
джень, проведених у різних країнах, кількість лю-
дей, що страждають від печії, коливається від 30 
до 60 % населення, спостерігається однаково час-
то у чоловіків і жінок. Проте печія являє собою 
один з основних симптомів захворювання, пов’яза-
ного із закиданням шлункового вмісту у стравохід, і 
не тільки погіршує якість життя пацієнтів і пов’яза-
на з ризиком розвитку ерозійних (у тому числі і пух-
линних) уражень стравоходу [4].  

Деталізуючи проблему ГЕРХ та беручи до ува-
ги мультифакторність як провідний етіологічний 
чинник у розвитку захворювання, можна дійти  
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висновку, що ГЕРХ являє собою доволі актуальне 
питання сьогодення і виступає як одне з найпоши-
реніших захворювань шлунково-кишкового тракту, 
в тому числі у пацієнтів старшого віку з коморбід-
ною патологією [5, 6]. В Україні статистична реєст-
рація ГЕРХ почалася з 2009 р. і, на жаль, дані ще не 
є повними і становлять 10 випадків на 1000 населен-
ня. Аналіз епідеміологічних даних свідчить, що поши-
реність ГЕРХ в Україні становить 11,1 %. Розповсю-
дженість ГЕРХ зростає зі збільшенням віку респон-
дентів, що призводить до зміни структури клінічної 
картини захворювання та домінування позастраво-
хідних проявів захворювання [5, 7]. 

Тиреоїдна патологія у теперішній час стала 
однією з найбільш розповсюджених у структурі 
ендокринних захворювань. В структурі зобної енде-
мії одне з вагомих місць займає як маніфестний, 
так і субклінічний гіпотиреоз, який є клінічним мар-
кером автоімунного тиреоїдиту [8, 9]. Розповсю-
дженість маніфестного первинного гіпотиреозу 
складає 0,2-2 %, субклінічного – до 10 % у жінок і 
до 3% у чоловіків. Одними з найбільш характерних 
клінічних проявів гіпотиреозу є зміни з боку травно-
го каналу. Останні є результатом недостатньої дії 
тиреоїдних гормонів і, як правило, зникають після 
досягнення еутиреозу. Поєднання ГЕРХ та гіпоти-
реозу обтяжує перебіг захворювання, клінічної кар-
тини, знижує ефективність терапії та погіршує про-
гноз. 

Мета дослідження – визначити основні патомо-
рфологічні особливості перебігу гастроезофагеаль-
ної рефлюксної хвороби за умов коморбідності з 
гіпотиреозом. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 
100 хворих на ГЕРХ зі зниженою функцією щитопо-
дібної залози (основна група). Середній вік хворих 
склав 49,9 років. Чоловіків було 18 (18 %), жінок – 
82 (82 %). Контрольну групу становили 30 хворих 
на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (з кис-
лими рефлюксами). Комплексне дослідження 
включало опитування, огляд, лабораторне та ін-
струментальне дослідження.  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

У всіх хворих оцінювали характер патоморфо-
логічних змін слизової оболонки верхніх відділів 
травного тракту за даними езофагогастродуодено-

скопії та гістологічного дослідження біоптатів сли-
зової оболонки нижньої третини стравоходу в зоні 
Z-лінії, на 1 см вище та нижче за неї. Репрезента-
тивними вважали гістологічні препарати, що місти-
ли не менше трьох сосочків та базальний шар сли-
зової оболонки в полі зору при збільшенні х100, що 
вказує на достатню кількість біоптату та правильну 
орієнтацію його у процесі виготовлення зрізів. Дос-
товірність розбіжностей (р) оцінювали за t-кри-
терієм Ст’юдента, відмінності вважали вірогідними 
при р < 0,05. 

Результати дослідження. Причинами, що 
сприяють розвитку ГЕРХ, є: зниження тонусу ниж-
нього стравохідного сфінктера; зниження здатності 
стравоходу до самоочищення (стравохідного кліре-
нсу); пошкоджуючі властивості вмісту шлунка та/
або дванадцятипалої кишки, що закидається в 
стравохід; нездатність слизової оболонки страво-
ходу протистояти пошкоджуючій дії кислоти і пеп-
сину – порушення структурної цілісності, кровопос-
тачання, недостатня продукція факторів епітелі-
ального захисту стравоходу слинними залозами і 
залозами підслизового шару стравоходу; порушен-
ня випорожнення шлунка, підвищення інтрагаст-
рального тиску за рахунок спазму воротаря і гіпер-
тонусу шлунка (виразкова хвороба); підвищення 
внутрішньочеревного тиску (метеоризм).  

Зростання ІМТ у хворих на ГЕРХ провокує роз-
виток значних змін у слизовій оболонці стравоходу, 
що проявляється у гіперплазії базальних клітин, 
більш частої інфільтрації нейтрофілами, появою 
ерозивно-некротичного ураження стравоходу; ри-
зик ерозивного ураження слизової оболонки стра-
воходу зростає при перевищенні ІМТ 24,6 кг/м2 
[10]. 

На тлі зниження функції щитоподібної залози 
відбуваються порушення ліпідного обміну із розви-
тком ожиріння, функціональної активності травного 
каналу: уповільнення шлункової евакуації, розви-
ток хронічного дуоденостазу, дуоденогастрального 
рефлюксу, що, в свою чергу, призводить до підви-
щення внутрішньошлункового тиску і провокує гас-
троезофагеальний рефлюкс. У хворих зі зниженою 
функцією щитоподібної залози відбувається зни-
ження секреторної активності слизової оболонки 
шлунка, що проявляється гіпо- чи ахлоргідрією, 
яка, в свою чергу, спричинює зниження тонусу пі-
лоруса та нижнього стравохідного сфінктера. 

При проведенні рН-метрії стравоходу виявле-
но, що у 63 пацієнтів значення рН було у межах 
норми і в середньому склало 6,8±0,2. А у інших 37 
пацієнтів відмічено підвищення рівня рН до 
7,6±0,2. Під час ендоскопічного дослідження ката-
ральний езофагіт діагностовано у 36 (36,4 %) хво-
рих, ерозивний – у 17 (17,2 %), у 47 (47,5 %) хворих 
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змін зі сторони слизової оболонки шлунка не вияв-
лено. При рентгеноскопічному обстеженні виявле-
но сповільнення шлункової евакуації у 87 пацієнтів, 
дуоденогастральний рефлюкс діагностовано у 75 
хворих, а гастроезофагеальний рефлюкс виявлено 
у 100 %.  

При оцінці характеру гістологічних змін слизо-
вої оболонки стравоходу використовували шкали 
оцінки морфологічних змін стравоходу та введений 
нами езофагопатичний індекс (ЕПІ), отриманий при 
суммації двох вказаних бальних систем. У кожній 
групі встановлювали абсолютну та відносну (з дос-
товірністю 95 %) частоту таких гістологічних ознак, 
як гіперплазія поверхневого та базального шарів 
епітелію, його набряк та розшарування; ектазія 
судин та крововиливи; подовження сосочків, акан-
тоз, паракератоз; інфільтрація епітелію еозинофі-
лами та/або нейтрофільними лейкоцитами.  

Алгоритм оцінки гістологічних змін в слизовій 
оболонці стравоходу, в основу якого закладено 
товщину базального шару, висоту сосочків, ступінь 
запальної інфільтрації епітелію, запальну інфільт-
рацію власної пластинки слизової оболонки, шири-
ну міжклітинних просторів. Відповідно до поставле-
них завдань при аналізі даних морфометричного 
дослідження слизової оболонки стравоходу в гру-
пах хворих з лужним (І група) та кислим (ІІ група) 
рефлюксом було встановлено, що найбільш вира-
жені гістологічні зміни спостерігаються у хворих I 
групи. Езофагопатичний індекс при лужному реф-
люксі склав ЕПІ=2,29±0,08. Цей індекс був істотно 
нижчий при кислому рефлюксі II групи ЕПІ=1,94± 
±0,19 (р<0,05). При порівнянні ступеня вираженості 
різних компонентів гістологічної картини слизової 
оболонки стравоходу, встановлено, що особливіс-
тю морфологічної картини в I групі є переважання 
гіперрегенераторних змін над запальними (р<0,01), 
тоді як в II групі (кислий рефлюкс), навпаки, запаль-
на інфільтрація епітелію та підслизового шару обо-
лонки стравоходу переважала над регенераторни-
ми змінами (табл. 1). Ступінь вираженості розши-
рення міжклітинних просторів при кислому та луж-
ному рефлюксі не мала достовірних відмінностей. 

У пацієнтів І групи із лужним рефлюксом у біль-
шості випадків епітелій був значно потовщений, з 
акантозом, помірно вираженими гіперкератозом і 
лейкоплакією. Також спостерігали збільшення ви-
соти сосочків, їх потовщення; субепітеліально у 
стромі відмічено вогнищеві помірні інфільтрати з 
лімфоцитів, гістіоцитів, плазматичних клітин. У по-
товщеному покривному багатошаровому плоскому 
епітелії також відмічали помірне розширення міжк-
літинних просторів. 

Слід зазначити, що у досліджуваних групах із 
100 пацієнтів у 14 пацієнтів було діагностовано 

стравохід Барретта. У хворих І групи з лужним 
рефлюксом циліндричну шлункову і спеціалізо-
вану кишкову метаплазію спостерігали переваж-
но на фоні потовщеного, із спонгіозом багатоша-
рового плоского епітелію. У пацієнтів ІІ групи з 
кислим рефлюксом були відмічені переважно запа-
льні та деструктивні зміни слизової оболонки. 

У випадках із стравоходом Барретта у групі 
пацієнтів із кислим рефлюксом при шлунковій та 
спеціалізованій кишковій метаплазії багатошарово-
го плоского епітелію виявляли субепітеліальну за-
пальну поліморфно-клітинну інфільтрацію; багато-
шаровий плоский епітелій у цих випадках також 
був потовщений, із спонгіозом.  

У пацієнтів ІІ групи з кислим рефлюксом на 
фоні запальних та деструктивних змін слизової 
оболонки виявлено більше випадків стравоходу 
Барретта (30 %) порівняно до групи пацієнтів із 
лужним рефлюксом (5 %). 

Обговорення отриманих результатів. Важ-
ливе значення має не тільки вивчення морфофунк-
ціонального стану слизової оболонки стравоходу, а 
й її регенераторної здатності, що може бути підста-
вою для оцінки тяжкості захворювання і розробки 
лікувальних заходів. Типові для ГЕРХ зміни слизо-
вої оболонки стравоходу виявляють під час як ен-
доскопічного дослідження стравоходу (гіперемія, 
ерозії, зіяння кардії, закиди шлункового вмісту в 
стравохід тощо), так і гістологічного (потовщення 
базального шару багатошарового плоского епіте-
лію, видовження сосочків епітелію, лейкоцитарна 
інфільтрація). Однак часто візуально не виявляють 
змін слизової стравоходу, незважаючи на типову 
клініку та безперечні гістологічні зміни [11]. Діагнос-
тика ГЕРХ, зокрема при наявності супутніх захво-
рювань, утруднена через відсутність “золотого 
стандарту” обстеження, а також існування багатьох 
позастравохідних “масок”. 

Таблиця 1 – Морфометричні показники гістологічних 
змін слизової оболонки стравоходу в балах у різних 
групах 

Морфометричні  
показники 

І група ІІ група 

М±m М±m 

Гіперплазія клітин  
базального шару 1,83±0,02** # 0,9±0,03 

Збільшення висоти  
сосочків 1,71±0,03** 0,7±0,03 

Запальні інфільтрація 
епітелію 1,1±0,04 1,89±0,02** 

Запальна інфільтрація 
власної пластинки 0,42±0,02 1,76±0,03** # 

Ширина міжклітинних 
просторів 2,04±0,04 1,98±0,03 

Примітки: ** - р<0,01 при порівнянні груп; # - р<0,01 
при порівнянні у середині групи. 
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На підставі визначених патогенетичних механі-
змів асоційованого перебігу ГЕРХ та гіпотиреозу 
розробка прогностичних маркерів прогресування 
та ускладнення ГЕРХ, поєднаного з гіпотиреозом, 
дозволить прогнозувати розвиток прогресування та 
розробити заходи профілактики. Таким чином, у 
факторах ризику, клінічних проявах ГЕРХ та гіпоти-
реозу є ознаки, що обтяжують перебіг обох захво-
рювань, а у патогенетичних механізмах – спільні 
моменти, що обумовлюють спрямування дослі-
джень при поєднанні ГЕРХ та гіпотиреозу.  

Висновки. Виникнення ГЕРХ на тлі гіпотиреозу 
обтяжує перебіг захворювання та призводить до 

частого розвитку лужного рефлюксу. Встановлено, 
що особливістю морфологічної картини при лужно-
му рефлюксі є переважання гіперрегенераторних 
змін над запальними (р<0,01), тоді як при кислому 
рефлюксі, навпаки, запальна інфільтрація епітелію 
та підслизового шару оболонки стравоходу пере-
важала над гіперрегенераторними змінами. 

Перспективи подальших досліджень. Акту-
альним є подальше вивчення патофізіологічних 
особливостей перебігу гастроезофагеальної реф-
люксної хвороби із поєднаним гіпотиреозом з ме-
тою покращення ранньої діагностики та ефектив-
ного лікування. 
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УДК 616.329-002-02:616.33-008.17]-092-07:616.441-008.64 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ С ГИПОТИРЕОЗОМ 
Рева Т. В., Трефаненко И. В., Шумко Г. И., Шупер В. А., Рева В. Б. 
Резюме. Диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в частности при наличии сопутст-

вующих заболеваний, затруднена из-за отсутствия «золотого стандарта» обследования, а также сущест-
вование многих внепищеводных «масок». Сочетание гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипо-
тиреоза приводит к изменениям в течении заболевания, клинической картины, снижает эффективность 
терапии и ухудшает прогноз. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в коморбидности с гипотирео-
зом отягощает течение заболевания и приводит к частому развитию щелочного рефлюкса. Целью иссле-
дования было определить основные патоморфологические особенности течения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни в условиях коморбидности с гипотиреозом. Результаты. В результате работы бы-
ло обследовано 100 больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в коморбидности с гипотирео-
зом (основная группа). Средний возраст больных составил 49,9 лет. Мужчин было 18 (18 %), женщин – 
82 (82 %). Контрольную группу составили 30 больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (с 
кислыми рефлюксами). Комплексное исследование включало опрос, осмотр, лабораторное и инструмен-
тальное исследование. Характер гистологических изменений слизистой оболочки пищевода оценивали 
при помощи шкалы оценки морфологических изменений пищевода и эзофагопатического индекса. В пато-
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морфологической картине при щелочном рефлюксе отмечено преобладание гиперрегенераторных измене-
ний над воспалительными, тогда как при кислом рефлюксе, наоборот, воспалительная инфильтрация эпи-
телия и подслизистого слоя оболочки пищевода преобладала над гиперрегенераторными изменениями. 
Эзофагопатический индекс при щелочном рефлюксе был ЭПИ=2,29±0,08, а при кислотном рефлюксе зна-
чительно ниже ЭПИ=1,94±0,19 (р<0,05). У больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с гипотире-
озом с щелочным рефлюксом (5 %) обнаруживали цилиндрическую желудочную и специализированную 
кишечную метаплазию наблюдали преимущественно на фоне утолщенного, с спонгиозом многослойного 
плоского эпителия. В случаях с пищеводом Барретта у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью с кислым рефлюксом (30 %) при желудочной и специализированной кишечной метаплазии много-
слойного плоского эпителия обнаруживали субэпителиальную воспалительную полиморфно-клеточную 
инфильтрацию; многослойный плоский эпителий в этих случаях также был утолщенный, со спонгиозом. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гипотиреоз, коморбидность, морфо-
логические изменения. 
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Pathomorphological Aspects of Gastroeshophagal Reflex Disease Diagnostics  
in Condition of Comorbidity with Hypothyroidism 
Reva Т. V., Trefanenko I. V., Shumko G. I., Shuper V. O., Reva V. B. 
Abstract. The current paradigm of gastroesophageal reflux disease diagnosis hinges on the identification of 

oesophageal mucosal lesions or troublesome symptoms caused by gastro-oesophageal reflux. The primary de-
terminant of mucosal injury is excessive oesophageal acid exposure attributable to anatomical or physiological 
defects of the oesophagogastric junction and oesophageal peristalsis. Gastroesophageal reflux disease symp-
toms, however, have multiple potential determinants including the number of reflux episodes, the proximal extent 
to which the refluxate migrates, the acidity of the refluxate, oesophageal hypersensitivity and cognitive hypervigi-
lance. Consequently, depending on the clinical context, the defining features of gastroesophageal reflux disease 
can be pathology, physiology or symptomatology. The morphology of gastroesophageal reflux disease depends 
on the duration of contact between the esophageal mucosa and refluxed stomach contents. Consequently, the 
amount of refluxed material, frequentсy of reflux occurrence, and quickness of refluxed material clearance are all 
variables. Endocrine disorders are common, and the effects of endocrine disorders present with a wide range of 
clinical manifestations. Digestive symptoms or signs may also reveal signs of thyroid disease and, when ignored 
or underestimated, diagnosis may be delayed and serious consequences may occur. Patients with adult gland 
thyroid deficiency may cause gastrointestinal manifestations, such as gastroesophageal reflux disease. 

The purpose of the study was to determine the main pathomorphological features of the course of gastroe-
sophageal reflux disease in the conditions of comorbidity with hypothyroidism. 

Material and methods. The study the characteristics of morphological changes of the esophageal mucosa in 
patients with gastroesophageal reflux disease on the background of hypothyroidism. Nature of the histological 
changes of the esophageal mucosa was assessed using a rating scale of morphological changes of the esopha-
gus and the esophagopatic index.  

Results and discussion. The combination of gastroesophageal reflux disease and hypothyroidism leads to 
changes in the course of the disease and the clinical picture, reduces efficiency of treatment and worsens the 
prognosis. The occurrence of gastroesophageal reflux disease in comorbidity with hypothyroidism complicates 
the course of the disease and leads to the frequent development of alkaline reflux. In the pathomorphological 
picture gastroesophageal reflux disease with alkaline reflux marked predominance of hyperregenerative 
changes over inflammatory of the esophageal mucosa, but when acid reflux, on the contrary, inflammatory infil-
tration of the epithelium and submucosal layer of the esophagus prevailed over the hyperregenerative changes. 
The esophagopathic index at alkaline reflux was EPI=2.29 ± 0.08 and at acidic reflux significantly lower EPI = 
1.94 ± 0.19 (р<0.05). In patients with gastroesophageal reflux disease with hypothyroidism with alkaline reflux 
(5 %), cylindrical gastric and specialized intestinal metaplasia were observed mainly on the background of thick-
ened, with spongiosis, stratified squamous epithelium.  

Conclusion. In cases with Barrett's esophagus, patients with gastroesophageal reflux disease with acid re-
flux (30 %) with gastric and specialized intestinal metaplasia of stratified squamous epithelium showed subepi-
thelial incendiary polymorphic cell infiltration; stratified squamous epithelium in these cases was also thickened, 
with spongiosis. 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, hypothyroidism, comorbidity, morphological changes. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ–6 У ЛІКВІДАТОРІВ  
АВАРІЇ НА ЧАЕС, ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ  

З СУПУТНЬОЮ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ  
ХВОРОБОЮ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ 
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З метою визначення та оцінки показників інтер-
лейкіну–1 бета (ІЛ–1 бета) та інтерлейкіну–6 (ІЛ–6) 
в сироватці крові до та після лікування, з додатко-
вим включенням до стандартної терапії препарату 
актовегін ® «Такеда Австрия ГмбХ» було обстеже-
но 62 ліквідаторів аварії на ЧАЕС хворих на гіпер-
тонічну хворобу з супутньою гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою, із них 87,1% чоловіків та 
12,9% жінок. В залежності від терапії, що була про-
ведена, хворі були розподілені на наступні групи: 
перша група – 31 пацієнт, середній вік яких склав 
59,5±0,8 років, одержували стандартну терапію 
(відповідно до нозологічної форми); друга група – 
31 пацієнт, середній вік яких склав 58,5±0,9 років, 
одержували стандартну терапію (відповідно до 
нозологічної форми) та додатково отримували пре-
парат актовегін по 200 мг 1 раз на добу внутріш-
ньовенно. У хворих на гіпертонічну хворобу з су-
путньою гастроезофагеальною рефлюксною хво-
робою, як першої так і другої групи після проведе-
ного лікування рівень ІЛ–1 бета статистично досто-
вірно знизився, порівняно з показником до лікуван-
ня. Аналізуючи показник ІЛ–6 в сироватці крові хво-
рих на гіпертонічну хворобу з супутньою гастроезо-
фагеальною рефлюксною хворобою встановлено 
що, середній рівень показника ІЛ–6 хворих, першої 
групи до отримання стандартної терапії складав 
48,08±0,63 пг/мл та був статистично достовірно 
нижче, відповідно до показника ІЛ–6 у хворих дру-
гої групи, 51,41±0,76 пг/мл. У хворих на гіпертоніч-
ну хворобу з супутньою гастроезофагеальною ре-
флюксною хворобою, як першої так і другої групи 
після проведеного лікування рівень ІЛ–1 бета ста-
тистично достовірно знизився, порівняно з показ-
ником до лікування.  

Таким чином, доведено, що після проведеного 
лікування, як за стандартної схемою, так і з додат-
ковим включенням актовегіну, у хворих на гіперто-

нічну хворобу з супутньою гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою показники ІЛ–1 бета та  
ІЛ–6 статистично достовірно знизилися порівняно з 
показниками до лікування, р≤0,001, при цьому від-
мічалася дещо краща тенденцією до зменшення на 
фоні проведення стандартного лікування з дода-
ванням актовегіну.  

Ключові слова: ліквідатори аварії на ЧАЕС, 
інтерлейкін–1 бета, інтерлейкін–6, гіпертонічна 
хвороба з супутньою гастроезофагеальною реф-
люксною хворобою. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР Харківської медичної академії післядипломної 
освіти МОЗ України, а саме колективної науково–
дослідної роботи кафедри терапії, ревматології і 
клінічної фармакології «Механізми формування 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супут-
ньою патологією та розробка методів її патогенети-
чної корекції у студентів», № держ. реєстрації 
0110U002441. 

Вступ. За даними чисельних досліджень, в 
останні роки, у структурі захворюваності, на етапі 
віддалених наслідків серед ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС переважають захворювання серцево–
судинної системи [1]. Особливістю розвитку сучас-
ної клінічної медицини є факт того, що різні захво-
рювання втрачають свій мононозологічний харак-
тер та набувають статусу коморбідності [2]. Одним 
з найбільш частих коморбідних станів є поєднання 
гіпертонічної хвороби (ГХ) та гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Причинами полімор-
бідності є анатомічна близькість уражених органів, 
спільний патогенез, причинно–наслідковий зв’язок 
або випадкове поєднання захворювань [3]. В пато-
генезі ГХ відводиться важлива роль інтерлейкінам, 
які регулюють стан судинного тонусу, що відіграє 
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роль і в патогенезі ГЕРХ [4]. Інтерлейкін–1 бета  
(ІЛ–1 бета) відноситься до ключових прозапальних 
цитокінів, представляє собою поліпептид с молеку-
лярною масою 15 кДа. ІЛ–1 бета ініціює і регулює 
запальні, імунні процеси, активує нейротрофіли, Т– 
і В–лімфоцити, стимулює синтез білків гострої фа-
зи, цитокінів, молекул адгезії, простогландінів. Інте-
рлейкін–6 (ІЛ–6) – мультифункціональний, плейот-
ропний прозапальний цитокін з молекулярною ма-
сою 26 кДа, синтезується різними типами лімфоїд-
них і нелімфоїдних клітин, включаючи Т– і В–
лімфоцитами, фібробластами, ендотеліальними 
клітинами, макрофагами/моноцитами. ІЛ–6, так 
само як і ІЛ–1 бета, ініціює синтез білків гострої 
фази. Підвищення рівнів ІЛ–1 бета та ІЛ–6 асоцію-
ється з повторними коронарними подіями у хворих 
на ГХ [5].  

Мета дослідження – визначити та оцінити по-
казники ІЛ–1 бета та ІЛ–6 в сироватці крові у лікві-
даторів аварії на ЧАЕС, хворих на ГХ з супутньою 
ГЕРХ до та після лікування, з додатковим включен-
ням до стандартної терапії препарату актовегін ® 
«Такеда Австрия ГмбХ». 

Матеріал та методи дослідження. Було об-
стежено 62 пацієнта – хворих на гіпертонічну хво-
робу (ГХ) з супутньою гастроезофагеальною реф-
люксною хворобою (ГЕРХ), із них 87,1% чоловіків 
та 12,9% жінок. Всі хворі перебували на стаціонар-
ному лікуванні в терапевтичному та спостерігалися 
амбулаторно у поліклінічному відділеннях КЗОЗ 
«Обласний клінічний спеціалізований диспансер 
радіаційного захисту населення» м. Харкова. Для 
подальшого вирішення завдань дослідження хворі 
на ГХ з супутньою ГЕРХ в залежності від терапії, 
що була проведена, були розподілені на наступні 
групи: 

− перша група – 31 пацієнт (27 (87,0%) чолові-
ків, 4 (13,0%) жінки), від 49 до 69 року, сере-
дній вік яких складав 59,5±0,8 років, одержу-
вали стандартну терапію (відповідно до но-
зологічної форми); 

− друга група – 31 пацієнт (27 (87,0%) чолові-
ків, 4 (13,0%) жінки), від 49 до 68 років, сере-
дній вік яких склав 58,5±0,9 років, одержува-
ли стандартну терапію (відповідно до нозо-
логічної форми) та додатково отримували 
препарат актовегін по 200 мг 1 раз на добу 
внутрішньовенно. 

До контрольної групи входило 20 практично 
здорових людей, які за віком і статтю відповідали 
пацієнтам основної групи та групи порівняння. Від-
бір осіб проводили шляхом детального збору ана-
мнезу та обстеження із використанням стандарт-
них клінічних, лабораторно–інструментальних ме-
тодів дослідження. До даної групи були включені 
особи, результати об’єктивного та загально–

клінічного обстеження яких не виявили патологіч-
них змін з боку серцево–судинної та шлунково–
кишкової систем. 

З метою визначення та оцінки показників ІЛ–1 
бета та ІЛ–6 використовувався набір реагентів. 
Набір «ІНТЕРЛЕЙКІН–1 бета–ІФА–БЕСТ», (Росія) 
призначений для імуноферментного визначення 
концентрації людського ІЛ–1–бета в біологічних 
рідинах людини і культуральних середовищах. 
Принцип методу: метод визначення заснований на 
тристадійному «сендвіч»–варіанті твердофазного 
імуноферментного аналізу з використанням моно– 
і поліклональних антитіл до ІЛ–1–бета. Для визна-
чення ІЛ–6–бета використовувався набір реагентів 
«ІНТЕРЛЕЙКІН–6–ІФА–БЕСТ», (Росія). Також ме-
тод визначення оснований на твердофазному 
«сендвіч»–варіанті імуноферментного аналізу. 
Специфічними реагентами набору є моноклональні 
антитіла до ІЛ–6, які сорбовані на поверхні лунок 
розбірного полістирольного планшету, кон’югат 
поліклональних антитіл до ІЛ–6 з біотином і каліб-
ровочні зразки, які містять ІЛ–6. 

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково–медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожного учасника дослідження і вжиті всі захо-
ди для забезпечення анонімності пацієнтів. 

При порівнянні двох незалежних груп викорис-
товувався t–критерій Стьюдента для ознак з гаус-
совським розподілом і U–критерій Манна – Уїтні 
(МУ) для ознак з ненормальним розподілом [6]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При госпіталізації до стаціонару були оцінені показ-
ники середнього рівня ІЛ–1 бета до проведення 
терапії у хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ, відповід-
но до контрольної групи. У групі хворих на ГХ з 
супутньою ГЕРХ середній рівень ІЛ–1 складав 37-
,46±0,61 пг/мл, різниця показника відповідно здоро-
вих – р≤0,001. В залежності від статі також встано-
влено статистично достовірну різницю в показни-
ках (р≤0,001), як хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ 
чоловіків так і жінок, відповідно до контрольної гру-
пи; 37,55±0,69 пг/мл та 36,99±1,11 пг/мл; 
15,96±0,66 пг/мл та 16,07±0,88 пг/мл. Таким чином, 
середній рівень ІЛ–1 бета в контрольній групі ста-
тистично нижче, ніж у хворих на ГХ з супутньою 
ГЕРХ, як в цілому, так і залежно від статі. Аналізу-
ючи показник ІЛ–1 бета сироватки крові хворих на 
ГХ з супутньою ГЕРХ, встановлено що, середній 
рівень показника ІЛ–1бета у хворих першої групи 
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до отримання стандартної терапії складав 
37,65±0,32 пг/мл та був без статистично достовір-
ної різниці (р>0,05) відповідно до показника ІЛ–1 
бета хворих другої групи, 37,26±1,18 пг/мл.  

Через 3 міс після проведеного лікування в ам-
булаторно–поліклінічних умовах повторно було 
взято кров на визначення ІЛ–1 бета. Так, середній 
рівень ІЛ–1 бета у хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ 
першої групи після проведеного стандартного ліку-
вання статистично достовірно знизився, 32,04± 
±0,27 пг/мл, в порівнянні з показником ІЛ–1 бета до 
лікування, за критерієм МУ, (Т=355,0; Z=6,104; 
р=0,000). Середній показник рівня ІЛ–1 хворих на 
ГХ з супутньою ГЕРХ другої групи після проведено-
го лікування складав 32,09±1,21 пг/мл та був стати-
стично достовірно нижче, ніж показник до лікуван-
ня, за критерієм МУ, (Т=6534,5; Z=2,818; р=0,005). 
Отже, у хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ, як першої 
так і другої групи після проведеного лікування рі-
вень ІЛ–1 бета статистично достовірно знизився, 
порівняно з показником до лікування.  

Також, при госпіталізації у хворих визначали 
рівень ІЛ–6 в сироватці крові. Початково, були оці-
нені показники середнього рівня ІЛ–6 до проведен-
ня терапії у хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ, відпо-
відно до контрольної групи. Середній рівень ІЛ–6 
складав 49,74±0,54 пг/мл, різниця показника відпо-
відно здорових – р≤0,001. В залежності від статі 
також встановлена статистично достовірна різниця 
в показниках (р≤0,001), як хворих на ГХ з супут-
ньою ГЕРХ чоловіків так і жінок, відповідно до конт-
рольної групи; 49,94±0,59 пг/мл та 48,65±1,40 пг/
мл, 22,94±0,88 пг/мл та 19,68±0,38 пг/мл. Таким 
чином, середній рівень ІЛ–6 в контрольній групі 
статистично нижче, ніж у хворих на ГХ з супутньою 
ГЕРХ, як в цілому, так і залежно від статі.  

Аналізуючи показник ІЛ–6 в сироватці крові 
хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ встановлено що, 
середній рівень показника ІЛ–6 хворих, першої гру-
пи до отримання стандартної терапії складав 

48,08±0,63 пг/мл та був статистично достовірно 
нижче, відповідно до показника ІЛ–6 хворих другої 
групи, 51,41±0,76 пг/мл.  

Через 3 міс після проведеного лікування в амбу-
латорно–поліклінічних умовах повторно було взято 
сироватку крові для оцінки рівня показника ІЛ–6.  

Так, середній рівень ІЛ–6 у хворих на ГХ з су-
путньою ГЕРХ першої групи статистично достовір-
но знизився, порівняно з показниками ІЛ–6 до ліку-
вання, та складав 41,28±0,67 пг/мл, р≤0,001, за 
критерієм МУ, (Т=411,0; Z=5,079; р=0,000). Серед-
ній показник рівня хворих на ГХ з супутньою ГЕРХ 
другої групи після проведеного лікування складав 
44,55±0,95 пг/мл та був також статично нижче, за 
критерієм МУ, (Т=418,0; Z=4,951; р=0,000), порівня-
но з показником до лікування, р≤0,001. Отже, у хво-
рих на ГХ з супутньою ГЕРХ, як першої так і другої 
групи після проведеного лікування рівень серед-
нього показника ІЛ–6 сироватки крові статистично 
достовірно знизився порівняно з показниками до 
лікування, р≤0,001. Значима роль прозапальних 
цитокінів в виникненні серцево–судинних захворю-
вань з супутньою патологією підтверджується і 
іншими авторами [7].  

Висновки. Доведено, що після проведеного 
лікування, як за стандартної схемою, так і з додат-
ковим включенням актовегіну у хворих на ГХ з супу-
тньою ГЕРХ показник ІЛ–1 бета та ІЛ–6 статистично 
достовірно знизився порівняно з показниками до 
лікування, р≤0,001, при цьому відмічалася дещо 
краща тенденція до зменшення на фоні проведення 
стандартного лікування з додаванням актовегіну.  

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується подальше вивчення та оцінка показників в 
сироватці крові ІЛ–1 бета та ІЛ–6 у ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС, хворих на гіпертонічну хворобу з 
супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хво-
робою в динаміці, що надасть можливість вдоско-
налити та покращити стандартні схеми терапії да-
ної категорії хворих.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕРЛЕЙКИНА 1–БЕТА  
И ИНТЕРЛЕЙКИНА–6 У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС,  
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ  
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 
Ткаченко Н. А., Синельник В. П., Проценко Е. С. 
Резюме. С целью определения и оценки показателей ИЛ–1 бета и ИЛ–6 в сыворотке крови до и по-

сле лечения, с дополнительным включением к стандартной терапии препарата актовегин® «Такеда Ав-
стрия ГмбХ» было обследовано 62 ликвидатора аварии на ЧАЭС больных гипертонической болезнью с 
сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Из них 87,1% мужчин и 12,9% женщин. В 
зависимости от проводимой терапии, больные были разделены на следующие группы: первая группа – 
31 пациент, средний возраст которых составил 59,5 ± 0,8 лет, получали стандартную терапию (в соответ-
ствии с нозологической формой), вторая группа – 31 пациент, средний возраст которых составил 58,5 ± 
± 0,9 лет, получали стандартную терапию (в соответствии с нозологической формой) и дополнительно 
получали препарат актовегин по 200 мг 1 раз в сутки. У больных гипертонической болезнью с сопутст-
вующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, как первой, так и второй группы после проведен-
ного лечения уровень ИЛ–1 бета статистически достоверно снизился по сравнению с показателем до 
лечения. Анализируя показатель ИЛ–6 в сыворотке крови больных гипертонической болезнью с сопутст-
вующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью установлено, что средний уровень показателя ИЛ–6 
у больных первой группы до получения стандартной терапии составлял 48,08±0,63 пг/мл и был статистиче-
ски достоверно ниже, в соответствии с показателями ИЛ–6 больных второй группы, 51,41±0,76 пг/мл. У 
больных гипертонической болезнью с сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, как 
первой, так и второй группы после проведенного лечения уровень ИЛ–1 бета статистически достоверно 
снизился по сравнению с показателем до лечения. 

Таким образом, доказано, что после проведенного лечения, как при стандартной схеме лечения, так 
и с дополнительным включением актовегина у больных гипертонической болезнью с сопутствующей га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью показатели ИЛ–1 бета и ИЛ–6 статистически достоверно сни-
зились по сравнению с показателями до лечения, р≤0,001, при этом отмечалась несколько лучше тен-
денция к уменьшению на фоне проведения стандартного лечения с дополнительным включением акто-
вегина. 

Ключевые слова: ликвидаторы аварии на ЧАЭС, интерлейкин–1 бета, интерлейкин–6, гипертониче-
ская болезнь с сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

 
UDC [616.12–008.331.1:616.33–008.17]–058.66–078:57.083.3 
Analysis of Indicators of Interleukin 1–Beta and Interleukin–6 in Liquidators  
of Accident at the Chernobyl Nuclear Power Station, Patients with Hypertensive Diseases  
Associated with Gastroesophageal Reflux Disease in Dynamics of Treatment 
Tkachenko N. A., Sinelnik V. P., Protsenko E. S. 
Abstract. The purpose of the study was to determine and evaluate the IL–1 beta and IL–6 indices in the 

serum of Chernobyl disaster liquidators with concomitant gastroesophageal reflux disease before and after 
treatment, with additional inclusion of actovegin ® Takeda Austria GmbH into the standard therapy. 

Material and methods. We examined 62 liquidators of accident at the Chernobyl nuclear power station with 
hypertensive disease associated with gastroesophageal reflux disease. There were 87.1% men and 12.9% 
women. Depending on the therapy performed, they were divided into the following groups: the first group in-
cluded 31 patient (27 (87.0%) men, and 4 (13.0%) women), from 49 to 69 years old, mean age was 59.5 ± 0.8 
years, who received standard therapy (according to the nosological form). The second group had 31 patients 
(27 (87.0%) males, and 4 (13.0%) females), aged from 49 to 68, whose average age was 58.5 ± 0.9 years, and 
who received standard therapy (according to nosological form) and additionally received the drug aktovegin 200 
mg 1 time per day intravenously.  
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Results and discussion. The results showed that in patients with hypertensive disease associated with gas-
troesophageal reflux disease, both in the first and second groups, after the treatment, the level of IL–1 beta was 
statistically significantly lower compared with the indicator before treatment, p≤ 0.001. A similar trend in the re-
duction of IL–6 in serum compared to the reatment before was observed in patients with hypertensive disease 
associated with gastroesophageal reflux disease, both in the first and second groups after treatment (p≤ 0.001). 

The level of IL–6 in the serum was determined in patients during hospitalization. Initially, mid–level IL–6 
values were assessed for therapy in patients with hypertensive disease with concomitant gastroesophageal re-
flux disease, according to the control group. The average level of IL–6 was 49.74 ± 0.54 pg / ml. Depending on 
the gender, a statistically significant difference in the indices (p≤0.001) of both hypertensive disease patients 
with concomitant gastroesophageal reflux disease was also established in men and women compared with the 
control group; 49.94 ± 0.59 pg / ml and 48.65 ± 1.40 pg / ml, 22.94 ± 0.88 pg / ml and 19.68 ± 0.38 pg / ml. 
Thus, the mean IL–6 level in the control group was statistically higher than in patients with hypertensive disease 
and in patients with hypertensive disease with concomitant gastroesophageal reflux disease, on the whole and 
by gender. 

Conclusion. Thus, the study proved that after treatment, according to the standard procedure, and with the 
additional inclusion of Actovegin in patients with hypertensive disease associated with gastroesophageal reflux 
disease, the IL–1 beta and IL–6 statistically significantly decreased compared to the pre–treatment rates, p≤ 
0.001. This was marked by a slightly better tendency towards a decrease on the background of standard treat-
ment with the addition of Actovegin. 

Keywords: liquidators of accident at the Chernobyl nuclear power station, interleukin–1 beta, interleukin–6, 
hypertensive disease associated with gastroesophageal reflux disease. 
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Одним з аспектів, що ускладнює якість прове-
дення дистанційної променевої терапії при раку 
передміхурової залози є її зміщення в малому тазі 
між сеансами лікування. Інтерфракційний рух є 
причиною помилок при лікуванні простати через 
систематичні неточності та анатомічні зміни в ма-
лому тазі в результаті фізіологічного наповнення 
порожнистих органів. У даній статті представлені 
результати застосування методу індивідуалізова-
ного планування лікування і контролю положення 
обсягу опромінення при конформной променевої 
терапії (3D CRT) місцево-поширеного неметастати-
чного раку передміхурової залози. Даний метод 
передпроменевої підготовки вперше апробований 
в Державній Установі «Інститут медичної радіології 
ім. С. П. Григор'єва НАМН України» і використову-
ється для підготовки пацієнтів з місцево-
поширеним неметастатичним раком передміхуро-
вої залози до курсу дистанційної променевої тера-
пії, а також для контролю положення обсягу опро-
мінення в інтерфракційному періоді. Ефективність 
лікування оцінювалася за допомогою критеріїв 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumours 
(RECIST v.1.1, 2009р) за даними комп'ютерної то-
мографії, шляхом оцінки динаміки відповіді первин-
ної пухлини, а також за шкалою токсичності Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events (СТСАЕ 
5.00, 2018р) у вигляді визначення небажаних ефек-
тів методу конформной дистанційної променевої 
терапії (зміни картини крові, небажані реакції з бо-
ку прямої кишки і сечового міхура, а також шкірні 
порушення). Порівняння проводилося з конвенцій-
ним методом планування променевої терапії. Інди-
відуальний метод підготовки до конформної про-
меневої терапії показав значне збільшення відсот-
ка регресії пухлини з 51,0% до 74,7%. Також, ста-
тистично достовірно зафіксовано зниження часто-
ти найбільш поширених і обтяжливих токсичних 

наслідків лікування - променевих циститів і прокти-
тів, 39,6% в досліджуваній групі проти 71,4% у кон-
трольній. 

Ключові слова: рак передміхурової залози, 
конформная променева терапія, передпроменева 
підготовка, обсяг опромінення. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том дисертаційної роботи. 

Вступ. Сучасна тривимірна конформна радіо-
терапія (3D-CRT) дозволяє доставляти високі дози 
до мішені, одночасно знижуючи променеве наван-
таження на структури, що її оточують. Об’єм висо-
кої дози на органи ризику (пряма кишка і сечовий 
міхур), покриті 90% ізодозою, може бути зменше-
ний більш ніж на 40 % в порівнянні з традиційними, 
конвенціональними методами [1-2], що призводить 
до різкого зниження токсичності [3-4]. Одним зі 
складних технічних аспектів променевої терапії 
раку передміхурової залози є зміщення простати в 
малому тазу. Інтерфракційний рух є причиною не-
точностей при лікуванні простати через система-
тичні помилки й анатомічні зміни в малому тазі в 
результаті фізіологічного наповнення сечового мі-
хура [5]. Він був ретельно вивчений з використан-
ням фідуціальних маркерів [6], багаторазового КТ-
сканування [7] й ультразвукових досліджень [8]. З 
метою врахування помилок укладки й інтерфрак-
ційного руху мішені та невизначеності положення 
передміхурової залози від сеансу до сеансу опро-
мінення межі планованого об’єму мішені (PTV) за-
лишаються досить великими, що є фактором, який 
лімітує оптимізацію 3D-CRT [9-10]. 

Обґрунтування дослідження. Незмінність 
положення органу-мішені й органів ризику є важли-
вим принципом променевої терапії раку передміху-
рової залози (РПЗ). При променевій терапії хворих 
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на рак даної локалізації може виникати підвищене 
променеве навантаження на навколишні критичні 
органи і тканини внаслідок зміщення залози в ма-
лому тазі, що відбувається через зміну обсягу се-
чового міхура. Також обмежуючим фактором для 
збільшення сумарної осередкової дози при проме-
невій терапії передміхурової залози є токсичність з 
боку оточуючих її критичних органів. У даних умо-
вах 3D-CRT, спланована на основі запропоновано-
го нами індивідуального конформного способу, 
гарантує набагато надійніший контроль над симп-
томами захворювання, що проявляються на різних 
стадіях раку простати. З метою зниження токсично-
сті та підвищення ефективності променевої терапії 
раку передміхурової залози зменшуються межі 
планованого об’єму опромінення шляхом прове-
дення щоденного контролю стану опромінюваного 
об’єму перед кожним сеансом лікування. 

Мета дослідження — підвищити ефективність 
лікування хворих місцево-поширеним неметаста-
тичним раком простати за допомогою методу інди-
відуального планування конформної променевої 
терапії з подальшим контролем положення опромі-
нюваного об’єму в інтерфракційному періоді. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дження було включено 63 хворих РПЗ T2-Т3b,  
N0-1NM0 стадій. Вік пацієнтів, які увійшли дослі-
дження, варіював від 50 до 78 років, в середньому 
він склав 63 роки, медіана віку - 63,5 років. Перева-
жна більшість пацієнтів були старше 60 років. Піс-
ля проведення комплексу необхідних діагностич-
них процедур, які підтвердили неоперабельність 
пухлини в зв’язку з місцевою поширеністю раку 
простати, а також відсутність віддалених метаста-
зів, ці пацієнти стали кандидатами для проведення 
неоад’ювантної променевої терапії. Вона проводи-
лася в умовах клініки ДУ «Інститут медичної радіо-
логії ім. С. П. Григор’єва НАМН України» в період з 
2012 р. по 2016 р. Передпроменева підготовка про-
водилася шляхом сканування пацієнта на комп'ю-
терному томографі з повним сечовим міхуром і 
вдруге - після його спорожнення. Референсними 
були КТ-скани з повним сечовим міхуром. Далі, 
після контурування обсягу опромінення та органів 
ризику в плануючої системі, було визначено змі-
щення передміхурової залози і математично дове-
дено залежність її зміщення від наповнюваності 
сечового міхура. Перед кожним сеансом опромі-
нення, використовуючи ультразвуковий метод візу-
алізації, визначався обсяг сечового міхура і вико-
ристовуючи формули проводився розрахунок змі-
щення органу мішені в трьох напрямках з подаль-
шим корегуванням його положення, для відповід-
ності референсному (патенти на корисну модель 
«Спосіб передпроменевої підготовки хворого на 

рак передміхурової залози» № 97417 і № 106050). 
Лікування проводилося на лінійному прискорювачі 
Clinac 600C з енергією фотонів 6 МеВ. До групи 
порівняння були включені пацієнти, які проходили 
планування до конвенційної дистанційної промене-
вої терапії, а після відбувалося лікування на апара-
ті РОКУС-АМ з енергією 1,25 МеВ. 

Оцінка відповіді утворення передміхурової за-
лози на проведене лікування проводилася за допо-
могою критеріїв RECIST v.1.1. Для цього проводи-
лося комп’ютерно-томографічне дослідження до 
початку лікування і за місяць після його завершен-
ня. Ступінь тяжкості променевих реакцій з боку 
органів ризику, локальна та гематологічна токсич-
ність оцінювалися згідно зі шкалою токсичності 
Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(СТСАЕ v. 5.0, 2018 рік). 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Отримані дані оброблені в статистичному про-
грамному забезпеченні Statistica v. 12.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Оцінюючи ефективність розроблених протоколів, 
бралися до уваги наступні критерії: токсичність за 
критеріями CTCAE 5.0 та ступінь регресії пухлини. 

Планування курсу терапії було проведено дво-
ма способами: традиційним (конвенціональним) і 
розробленим конформним індивідуалізованим ме-
тодом. 

Чи не головною проблемою, з якою стикається 
медик в процесі лікування раку простати, можна 
вважати недостатній локальний контроль над пух-
линою. Низька толерантність критичних органів і 
тканин викликає суттєві обмеження до ескалації 
СОД променевої терапії. У зв’язку з цим основна 
мета цього дослідження двоєдина: досягти підви-
щення ефективності променевої терапії при ліку-
ванні раку простати і в той же час знизити ризики 
можливих ускладнень. Це можливо при ретельно-
му плануванні курсу радіотерапії — передпромене-
вій топометричній підготовці, що включає в себе 
високоточне індивідуалізоване визначення опромі-
нюваного об’єму з подальшим контролем його по-
ложення без порушення функціонування здорових 
органів. 

Щоб досягти поставленої мети, було розробле-
но детальний протокол рентгено-топометричної 
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підготовки пацієнтів до проведення конформной 
променевої терапії, а також оцінена ефективність, 
головними критеріями якої доцільно вважати оцін-
ку динаміки пухлини, а також кількість променевих 
реакцій з боку критичних органів. 

Крім техніко-топометричних аспектів, серед 
яких можна назвати ступінь зміщення об’ємів опро-
мінення між сеансами ПТ, рівномірність розподілу 
запропонованої сумарної осередкової дози опромі-
нення та ін., були проаналізовані й інші параметри, 
серед яких відповідь первинної пухлини і небажані 
ефекти запропонованого методу індивідуальної 
конформної променевої терапії. 

Оцінка динаміки пухлини відповідала критеріям 
RECIST 1.1 (2009 г.) і проводилася двічі: до почат-
ку радіотерапії та за 1 місяць після її завершення. 
Токсичність оцінювалася за шкалою СТСАЕ 5.00 
(2018 г.) і також проводилася двічі: в процесі про-
меневої терапії і після її закінчення (термін не пе-
ревищував 3 місяці). Оцінити результати спостере-
жень можна на рисунку 1, де представлені основні 
показники динаміки первинної пухлини. 

Результати спостережень виглядали наступ-
ним чином. В основній групі в середньому діаметр 
первинного осередка становив 18,2 мм до лікуван-
ня і 4,6 мм — після лікування. При цьому макси-
мальний діаметр коливався від 7,2 мм до 36,8 мм 
до лікування, а після лікування цей параметр варі-
ювався в межах від 1,8 мм до 5,95 мм. Регресія 
пухлини, як видно з діаграми, склала 74,7 %. 

Що стосується контрольної групи, то тут в се-
редньому діаметр первинного осередка становив 
19,2 мм до лікування і 9,4 мм — після лікування. 
Максимальний же діаметр знаходився в діапазоні 
7,4-34,9 мм до лікування, після лікування діаметр 
скоротився до 2,4-13,3 мм. Регресія пухлини скла-
ла 51 %. 

Таким чином, проведений аналіз динаміки мак-
симального діаметра первинного осередку дає всі 
підстави стверджувати, що ступінь регресії пухли-
ни значно вищий в разі застосування індивідуаль-
ного методу підготовки до конформної променевої 
терапії (в середньому на 23,7 %). Продемонстрова-
на різниця, безумовно, може вважа-
тися статистично значущою (р <0,05, 
ККУ). 

Нагадаємо, що головним критері-
єм ефективності отриманого лікуван-
ня можна вважати зміну розміру пух-
лини кожного пацієнта. Саме тому 
особливо наочними виглядають ре-
зультати, представлені в таблиці 1. 
У ній ви можете знайти порівняння 
кількісних показників, пов’язаних з 
динамікою конкретної пухлини, на 

двох етапах: до початку лікування променевою 
терапією та за 1 місяць після її завершення. Оцінка 
проводилася згідно з критеріями RECIST 1.1. 

Симптоматично, що в основній групі значно 
підвищилася кількість пацієнтів, у яких спостеріга-
ється часткова регресія пухлини. У таблиці чітко 
видно, наскільки значною виявилася різниця, яку 
забезпечує традиційне і індивідуальне конформне 
планування. Так, часткова регресія в разі конформ-
ної радіотерапії була помічена у 38 пацієнтів (що 
становить 60,3 %). У той час як в контрольній групі 
цей показник склав 28,6 % (10 пацієнтів). Ці дані 
досягають рівня статистичної значущості. У той же 
час стабілізація стану пацієнтів в обох групах оці-
нюється приблизно однаково: в межах від -30 % до 
+20 % референтних даних. Крім того, в контроль-
ній групі було помічено два випадки прогресування 
захворювання (що становить 5,7 %). В основній 
групі погіршення стану пацієнтів не виникло. Таким 
чином, статистична достовірність переваг розроб-
леної методики планування ПТ щодо локального 
контролю пухлин простати цілком доведена. 

Не менш важливим аспектом даного дослі-
дження можна вважати аналіз небажаних ефектів 

Таблиця 1 –Відповідь первинного осередку на променеве лікування в 
залежності від способу передпроменевої підготовки відповідно до 
критеріїв RECIST 1.1 

Протокол лікування / 
загальна оцінка динамі-

ки пухлини 

Часткова 
регресія 

Повна 
регресія 

Стабіліза-
ція 

Прогресу-
вання 

n % n % n % n % 

Конформна індивідуалі-
зована за об’ємом ПТ 
(основна група, n=63) 

38 60,3* – – 25 39,7* – – 

Конвенціональна ПТ 
(контрольна група, n=35) 10 28,6 – – 23 65,7 2 5,7 

Примітка: * — достовірна різниця в порівнянні з контролем. 

Рис. 1. Відповідь пухлини на лікування раку простати в 
залежності від протоколу передпроменевої підготовки 
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лікування. Саме він дозволив найбільш доказово 
відповісти на питання ефективності запропонова-
ного способу застосування індивідуалізованого 
методу підготовки до конформному лікування у 
хворих на рак простати. 

Для аналізу було обрано шкалу токсичності 
СТСАЕ 5.0, згідно з якою реєструвалися і врахову-
валися різні ускладнення: гематологічні (в тому чис-
лі анемія, лейкопенія, нейтропенія, лімфопенія, тро-
мбоцитопенія); реакції з боку сечового міхура 
(цистит); реакції з боку прямої кишки (променевий 
проктит); шкірні порушення (променевий епідерміт). 

У таблиці 2 представлені результати оцінки 
токсичності проведеної радіотерапії. Слід підкрес-
лити, що ступінь вираженості порушень, зафіксова-
них в результаті променевої терапії, у пацієнтів в 
обох групах була на рівні 1-2 балів. Нагадаємо, що, 
відповідно до сучасних стандартів, подібний рівень 
токсичності в цілому вважається прийнятним. Від-
повідно, нами не проводився розподіл за ступеня-
ми токсичності, а аналізу піддавалося тільки зага-
льне число небажаних реакцій. 

Загальна кількість пацієнтів, які брали участь в 
дослідженні, становила 98 осіб. Небажані ефекти 
лікування були виявлені в 50 випадках, причому в 
основній групі таких порушень було 25 (що складає 
39,6 % від загальної кількості токсичних ефектів, 
викликаних радіотерапією), а в контрольній — 25 
(що відповідає 71,3 %). 

Абсолютно відсутні небажані ефекти у 28 паці-
єнтів основної групи, що складає 53,6 % від загаль-
ного числа хворих. У контрольній же групі цей по-
казник значно нижчий: не виявилося негативних 
ефектів тільки в 10 випадках, що відповідає 28,6 % 
пацієнтів. Отримана різниця, без сумніву, є статис-
тично значущою (р <0,05, ККУ) та служить наочним 
і переконливим аргументом на користь вибору ін-
дивідуалізації планованого об’єму опромінення. 

Таким чином, застосовувана технологія не 
тільки виявляється більш ефективною в порівнянні 
з попереднім традиційним способом, але ще й га-
рантує меншу токсичність. Використання індивідуа-
лізованої за обсягом 3D CRT дозволяє по можли-
вості уникнути розвитку небажаних ефектів радіо-
терапії. 

Наступним етапом аналізу можна вважати час-
тоту і ступінь вираженості окремих проявів токсич-
ності в розглянутих групах. Важливо підкреслити, 
що в жодній групі не було помічено важких токсич-
них реакцій, відповідних III і IV ступеням. Відповід-
но, це дає повні підстави припустити, що як тради-
ційне, так і індивідуалізоване конформне плануван-
ня радіотерапії характеризуються дуже задовіль-
ною толерантністю, оскільки рівень небажаних 
ефектів не піднімався вище I або II ступенів. 

Розглянемо конкретні негативні реакції на про-
меневу терапію з боку різних органів і систем. Так, 
у хворих основної групи спостерігався трохи мен-
ший вияв гематологічних реакцій в порівнянні з кон-
трольною групою: 9,5 % в основній та 11,4 % в кон-
трольній. Ця різниця, втім, не може вважатися ста-
тистично значущою, але фіксує певну тенденцію. 
Що стосується променевих епідермітів, то вони 
розвивалися нечасто в обох групах (всього 6,3 % і 
8,5 % випадків). Нагадаємо, що ці небажані ефекти 
не могли й не можуть вважатися лімітуючим факто-
ром для проведення радіотерапії. Променевих 
проктитів в основній групі було зафіксовано значно 
менше, ніж у контрольній. Так, в разі індивідуалізо-
ваної конформної терапії у пацієнтів спостерігалося 
15,8 % променевих проктитів, а в разі традиційної 
терапії ця цифра сягала 28,6 %. Різниця приблизно 
в 1,8 рази досить показова (p = 0,0028, КП). 

Найбільш демонстративним виявився вплив 
різних способів планування радіотерапії на розви-
ток променевого циститу. В основній групі цей не-
гативний ефект від променевої терапії був поміче-
ний лише у 5 пацієнтів з 63 (що відповідає 7,9 %). У 
той час як у випадку конвенційної променевої тера-
пії ознаки променевого циститу відзначалися вже у 
8 осіб, що відповідає 22,8 %. Достовірність отрима-
ної різниці була підтверджена при статистичному 
аналізі (p = 0,0023, КП). 

Наше дослідження підтверджуються дослі-
дженнями ряда авторів [11, 12] котрі показали зни-
ження проявів променевої токсичності до 37,5% від 
загальної їх кількості, та підвищення рівню локаль-
ного контролю пухлини у вигляді зменшення ново-
утворення на 81% від його первинного стану при 
використанням методів контролю положення ізо-
центру обсягу опромінення.  

Таким чином, при використанні аналізованого 
способу планування променевої терапії статистично 

Таблиця 2 – Токсичність під час отримання промене-
вої терапії у хворих неоперабельним раком простати 
в залежності від способу передпроменевої підготовки 

Показник 
Основна група, 

n=63 
Контрольна 
група, n=35 

n % n % 

Немає токсичності 38 53,6* 10 28,6 

Гематологічні реакції 6 9,5 4 11,4 

Проктит 10 15,8* 10 28,6 

Епідерміт 4 6,3 3 8,5 

Цистит 5 7,9* 8 22,8 

Всього випадків ток-
сичності 1–2 ст. 

25 39,6 25 71,3 

Примітка: * — достовірна різниця в порівнянні з конт-
ролем (р <0,05, ККУ). 
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достовірно зафіксовано зниження частоти най-
більш поширених і обтяжливих токсичних наслідків 
лікування — променевих циститів і проктитів. Поді-
бні небажані ефекти можуть вважатися лімітуючи-
ми, причому не тільки на ранніх термінах, але і в 
значно більш віддаленому періоді, коли променеве 
лікування вже закінчено.  

Висновки. Розроблена система індивідуально-
го конформного планування і контролю положення 
ізоцентра опромінюваного об’єму дозволяє домог-
тися видимого ефекту зниження токсичності. При 
оцінці ефективності лікування за допомогою крите-
ріїв RECIST v.1.1, а також за шкалою токсичності 
СТСАЕ 5.00, в порівнянні з конвенціональним ме-
тодом планування променевої терапії, розробле-
ний метод показав збільшення відсотка регресії 

пухлини з 51,0 % до 74,7 %, а також зниження кіль-
кості променевих реакцій (39,6 % в досліджуваній 
групі проти 71,4 % у контрольній). Саме такі досяг-
нуті результати при застосуванні індивідуального 
конформного методу променевої терапії наочно 
демонструють переваги описаного способу плану-
вання радіотерапії. В цьому випадку якість життя 
пацієнтів, безумовно, поліпшується на кожному 
етапі променевого лікування.  

Перспективи подальших досліджень. Про-
блема контроля положення обсягу опромінення 
потребує подальшого вивчення у зв’язку з тим, що 
з вдосконаленням парку апаратів дистанційної про-
мененевої терапії підвіщуються вимоги до її плану-
вання терапії та контролю якості її проведення. 
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УДК 615.849:616.65-006.6 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ ОБЪЕМА ОБЛУЧЕНИЯ  
ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОМ НЕМЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ПРОСТАТЫ 
Трофимов А. В., Старенький В. П., Свинаренко А. А. 
Резюме. Одним из аспектов, усложняющим качество проведения дистанционной лучевой терапии 

при раке предстательной железы является ее смещение в малом тазу между сеансами лечения. Интер-
фракционное движение является причиной ошибок при лечении простаты из-за систематических неточ-
ностей и анатомических изменений в малом тазу в результате физиологического наполнения полых ор-
ганов. В данной статье представлены результаты применения метода индивидуализированного плани-
рования лечения и контроля положения объема облучения при конформной лучевой терапии (3D CRT) 
местно-распространенного неметастатического рака предстательной железы. Данный метод предлуче-
вой подготовки впервые апробирован в Государственном Учреждении «Институт медицинской радиоло-
гии им. С. П. Григорьева НАМН Украины» и используется для подготовки пациентов с местно-
распространенным неметастатическим раком предстательной железы к курсу дистанционной лучевой 
терапии, а также для контроля положения облучаемого объема в интерфракционном периоде. Эффек-
тивность лечения оценивалась при помощи критериев Response Evaluation Criteria in Solid Tumours 
(RECIST v.1.1, 2009 г) по данным компьютерной томографии, путем оценки динамики ответа первичной 
опухоли, а также по шкале токсичности Common Terminology Criteria for Adverse Events (СТСАЕ 5.00, 
2018 г) в виде определения нежелательных эффектов метода конформной дистанционной лучевой тера-
пии (изменения картины крови, нежелательные реакции со стороны прямой кишки и мочевого пузыря, а 
также кожные нарушения). Сравнение проводилось с конвенциональным методом планирования луче-
вой терапии. Индивидуальный метод подготовки к конформной лучевой терапии показал значительное 
увеличение процента регрессии опухоли с 51,0% до 74,7%. Также, статистически достоверно зафиксиро-
вано снижение частоты наиболее распространенных и обременительных токсических последствий лече-
ния — лучевых циститов и проктитов, 39,6% в исследуемой группе против 71,4% в контрольной. 

Ключевые слова: рак предстательной железы, конформная лучевая терапия, предлучевая подго-
товка, объем облучения. 
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Immediate Results of the Efficacy Evaluation  
of Conformal Radiotherapy using Individual Planning  
of the Treatment Volume for Locally Advanced Non-Metastatic Prostate Cancer 
Trofymov A., Starenkiy V. Svynarenko A. 
Abstract. Displacement of the prostate in the pelvis is one of the aspects that negatively affect the quality of 

external-beam radiotherapy for prostate cancer. The interfractional movement accounts for errors during the 
treatment of the prostate due to systematic inaccuracies and anatomical changes in the pelvis caused by the 
physiological filling of the hollow organs. 

This article presents the results of personalized treatment planning and monitoring of the treatment volume 
position during conformal radiotherapy (3D CRT) of locally advanced non-metastatic prostate cancer. 

Material and methods. This method of radiation treatment pre-planning was first tested at the State Institu-
tion “Grigoriev Institute for medical Radiology NAMS of Ukraine” and is used for treatment planning in patients 
with locally advanced non-metastatic prostate cancer undergoing a course of external-beam radiotherapy, as 
well as to monitor the position of the treatment volume in the interfractional period. 

Results and discussion. Treatment efficacy was evaluated using the Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors (RECIST v.1.1, 2009) based on CT findings, by assessing the response dynamics of the primary tumor, 
by determining the adverse effects of conformal external-beam radiotherapy (changes in the blood count, gas-
trointestinal and urinary disorders, as well as skin disorders) according to the Common Terminology Criteria for 
Adverse Events toxicity scale (CTCA 5.00, 2018). 

We considered specific negative reactions to radiation therapy from different organs and systems. Thus, in 
patients of the main group there was a slightly lower manifestation of hematological reactions in comparison 
with the control group: 9.5% in the main and 11.4% in the control. This difference, however, cannot be consid-
ered statistically significant, but it captures a certain trend. As for the radial epidermis, they did not develop infre-
quently in both groups (only 6.3% and 8.5% of cases). We should keep in mind that these undesirable effects 
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could not and cannot be considered a limiting factor for radiotherapy. Radiation proctitis was significantly less in 
the main group than in the control group. Thus, in the case of individualized conformal therapy in patients, 
15.8% of radiation proctitis was observed, and in the case of traditional therapy, this figure reached 28.6%. The 
difference of about 1.8 times is quite indicative (p = 0.0028, CP). 

Conclusion. The comparison was done with the method of conventional radiation therapy planning. Person-
alized conformal radiotherapy pre-planning demonstrated a significant increase in tumor regression from 51.0% 
to 74.7%. Besides, a significant decrease was recorded in the frequency of the most common and burdensome 
toxic effects of treatment – radiation cystitis and proctitis, 39.6% in the study group versus 71.4% in the control 
group. 

Keywords: prostate cancer, conformal external beam radiation therapy, radiotherapy planning, target vol-
ume. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ,  
ЩО МІСТЯТЬ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ  
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Засоби побутової хімії є безперечним досяг-
ненням сучасної цивілізації. Однак, суттєво недоо-
цінюється шкода, яку ці хімічні сполуки здатні за-
вдавати організму людини, особливо в дитячому 
віці. Відомо, що діти раннього віку мають найнижчу 
бар'єрну епідермальну функцію, саме тому мило 
та миючі засоби, які діють як поверхнево-активні 
речовини, можуть спровокувати пошкодження шкі-
ри, викликаючи сухість, еритему та набряк. Метою 
дослідження було вивчення впливу засобів побуто-
вої хімії, що містять поверхнево активні речовини 
на стан здоров’я дітей. 

За спеціально розробленими анкетами прове-
дено моніторинг використання засобів побутової 
хімії, що містять поверхнево-активні речовини у 
196 батьків практично здорових дітей віком від 
1 міс до 6 років. За аналізом результатів анкету-
вання встановлено, що 158 батьків (80,6 %) вико-
ристовували звичайні засоби побутової хімії, 
12 батьків (6,1 %), які застосовували екологічні та 
натуральні засоби органічного виробництва та  
26 батьків (13,3 %), які користувалися лише альте-
рнативними засобами (господарське мило, сода та/
або гірчиця) при догляді за дитиною. Проте, резуль-
тати анкетування свідчать, що алергічні реакції піс-
ля використання, так званих «дитячих засобів» при 
догляді за дитиною мала кожна п'ята дитина. Так, 
було встановлено, що більшість батьків під час до-
гляду за дітьми раннього віку використовують спе-
ціальні «дитячі» миючі засоби, орієнтуючись при 
його виборі на виробника, реклама якого найбільш 
часто зустрічається в засобах масової інформації. 
При виборі засобу з догляду за дитиною батьки не 
звертають уваги на склад продукції, наявність сер-
тифікату якості та термін його придатності. 

Найбільш часто алергічні реакції на шкірі та/або 
слизових оболонках очей та носа виникають при ви-
користанні звичайних засобів побутової хімії. 

Під час догляду за дитиною раннього віку реко-
мендується використовувати засоби, які мають в 

своєму складі амфотерні поверхнево активні речо-
вини, як менш агресивні до організму дитини. По-
мітка «дитячий» на засобі догляду не гарантує від-
сутності небажаних реакцій під час його викорис-
тання, в тому числі й алергічних.  

Ключові слова: діти, стан здоров’я, засоби 
побутової хімії, поверхнево активні речовини.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукове дослідження проведе-
но в межах загальної планової науково-дослідної 
роботи Харківського національного медичного 
університету «Наукове обґрунтування медіко-
соціальної клінічної концепції з охорони громадсь-
кого здоров’я населення індустріального мегаполі-
са від екологічної патології хімічного ґенезу», № 
державної реєстрації 0115U000233, 2018-2020 рр. 

Вступ. Засоби побутової хімії (ЗПХ) є безпе-
речним досягненням сучасної цивілізації. Однак, 
суттєво недооцінюється шкода, яку ці хімічні сполу-
ки здатні завдавати організму людини, особливо в 
дитячому віці. Це питання є надзвичайно актуаль-
ним в умовах сьогодення, оскільки в Україні ще й 
досі відсутні чіткі критерії для вибору небезпечних 
миючих засобів.  

Основними компонентами засобів побутової 
хімії іноземного та вітчизняного виробництва є: 
фосфати, фосфонати, поверхнево активні речови-
ни (ПАР) (син.: детергенти, сурфактанти), трикло-
зани, хлор, нафтові дистиляти, феноли, формаль-
дегіди, тощо. Відомості про їх токсичність обмежу-
ються окремими дослідженнями, в яких переважно 
приділяється увага подразнюючому та алергенно-
му потенціалу, тобто тим ефектам, які легко діагно-
стувати візуально [1, 2]. Через застарілі стандарти 
безпеки, брак наукових досліджень та інформації 
щодо впливу цих компонентів на організм людини, 
відсутні вірогідні статистичні дані щодо поширеності 
захворюваності, яка обумовлена їх дією. У 2013 р. 
Постановою Кабінету Міністрів України було 
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затверджено нову редакцію Технічного регламенту 
мийних засобів в якій надані нормативи щодо вміс-
ту ПАР у мийних засобах [3]. Основною метою 
прийняття нової редакції Технічного регламенту є 
приведення положень Технічного регламенту у 
відповідність до стандартів Регламенту Європейсь-
кого Парламенту про мийні засоби, зокрема щодо 
обмеження використання фосфатів при виробницт-
ві мийних засобів [4]. З березня 2018 р. в Україні 
очікує розгляду законопроект «Про державне регу-
лювання у сфері мийних засобів», норми якого 
мають заборонити застосування небезпечних фос-
фатовмісних та синтетичних миючих засобів.  

Відомо, що організм дитини реагує навіть на 
невелику концентрацію токсичних речовин і підпа-
дає під більш сильний вплив забруднювачів у пові-
трі, воді, їжі та хімічних складових косметичних 
засобів. Проте, в торгових мережах України біль-
шість миючих засобів, які позиціонуються як 
«дитячі» містять фосфати та агресивні ПАР. 

ПАР – це хімічні сполуки нафтохімічного синте-
зу, що зменшують поверхневе натяжіння води та 
містяться в будь-якій миючий рідині. Молекула 
ПАР має сферичну форму, один полюс якої з'єдну-
ється з жирами (ліпофільний), а інший - вступає в 
зв'язок з молекулами води (гідрофільний). Відомо, 
що захисний шар шкіри є жировою плівкою, що 
піддається руйнувальній дії ПАР та після застосу-
вання миючого засобу за нормами ДСТУ повинен 
відновитися протягом 4 годин до, як мінімум, 60 %. 
Проте тривале використання ПАР викликає подра-
знення шкіри і призводить до її пошкодження різної 
ступені тяжкості. Після потрапляння в організм лю-
дини детергенти пошкоджують активність фермен-
тів і, таким чином, порушують фізіологічні функції 
організму [5]. Є дані, що ПАР можуть поступово 
накопичуватися в мозку, печінці, серці, підшкірній 
клітковині, тим самим продовжуючи вплив на орга-
нізм людини протягом досить тривалого часу [6]. 
Тобто вони впливають на людину не тільки на рівні 
шкіри, але й організму в цілому. Проблема усклад-
няється також їх поступовим накопиченням у наслі-
док неспроможності значної більшості очисних спо-
руд нашої країни до якісного видалення ПАР.  

Залежно від хімічної природи ПАР виділяють: 
аніонні, катіонні, амфотерні і неіонні (неіоногенні).  

Аніонні ПАР (АПАР) – найбільш широко вико-
ристовуються в косметичних та миючих засобах. 
Основною їх перевагою є відносно невисока вар-
тість, гарний миючий ефект як в холодній, так і в 
гарячій воді та хорошу розчинність та біорозклад-
ність (на 80-98 %). Проте разом з цим вони є най-
більш агресивними по відношенню до організму 
людини, і, навіть десятикратне полоскання в гаря-
чій воді не звільняє від них повністю. Експеримен-

тально доведено, що вони здатні викликати пору-
шення функції імунітету, алергічні реакції, уражен-
ня мозку, печінки, нирок та легень. З метою змен-
шення їх шкідливого впливу рекомендується вико-
ристовувати засоби, в яких вміст ПАР не переви-
щує 5 %.  

Катіонні ПАР (КПАР) – як миючі речовини сла-
бші за аніонні; погано спінюються. Проте вони доб-
ре проявляють себе у якості кондиціонуючих речо-
вин, знімають негативний заряд з волосся, чим 
забезпечують антистатичний ефект. КПАР най-
більш часто зустрічаються в кондиціонерах і мас-
ках для волосся, так само їх можна зустріти в дитя-
чих шампунях «без сліз», оскільки не викликають 
подразнення очей. 

Амфотерні ПАР (АмфПАР) – менш агресивні, 
ніж АПАР з добрими мийними властивостями, тому 
їх використовують у складі очищувальних космети-
чних засобів для зниження подразнюючого потен-
ціалу АПАР. В залежності від рН виділяють катіонні 
АмфПАР – при більш низьких значеннях рН та ані-
онні – при більш високих значеннях рН. Вони вхо-
дять до складу шампунів для дітей, спеціальних 
шампунів для пошкодженого та тонкого волосся, 
окиснювачів, масок і кондиціонерів для волосся. 

Неіонні ПАР (НПАР) останнім часом активно 
впроваджуються в рецептури косметичних засобів; 
мають слабкі очищуючи та піноутворюючі властиво-
сті, але є хорошими співемульгаторами, тобто під-
вищують мийні властивості інших сурфактантів, що 
дозволяє знизити рівень АПАР. Серед усіх ПАР во-
ни найбільш «м’які» і мають менш подразнюючі вла-
стивості. Проте існують дані, що НПАР змінюють 
шар ліпідів шкіри більше ніж аніонні, оскільки мо-
жуть солюбілізувати жирні кислоти та холестерин 
шкіри [7]. Серед НПАР найбільш затребувані діета-
ноламіди жирних кислот та алкілполіглікозиди, які 
мають 100 % біорозкладність та входять практично 
у всі косметичні засоби з догляду за волоссям.  

Фосфати та фосфонати – солі та ефіри фос-
форних кислот, продукти нафтоперероблення, 
найдешевші та найефективніші компоненти для 
пом'якшення води та досягнення гарної мийної 
здатності. Входять до більшості пральних порошків 
у якості пом'якшувачів води. Що до впливу на здо-
ров’я людини, фосфати посилюють здатність ПАР 
проходити через шкіру людини та потрапляти в 
кров, при цьому руйнуються дуже довго. Можуть 
сприяти виникненню онкологічних та дерматологіч-
них захворювань. Також відомо, що фосфати та їх 
сполуки запускають процес цвітіння води, розвиток 
синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), які під 
час своєї життєдіяльності утворюють токсини, що 
погіршують якість питної води, зменшують загаль-
ну тривалість життя та спричиняють патологічний 
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розвиток водних тварин та мікроорганізмів (один 
грам фосфатів сприяє росту 5-10 кг синьо-зелених 
водоростей) [8]. На тепер багато виробників відмо-
вляються від введення в засоби побутової хімії 
фосфатних добавок, замінюючи їх більш екологіч-
ними речовинами – цеолітами і полікарбоксилата-
ми. Майже в усіх розвинених країнах світу забороне-
но використання фосфатів у миючих засобах або 
зведено до мінімуму їх використання (2-7 % у країнах 
Європи, проте як в Україні – 22 %).  

Хлор – одна з найбільш небезпечних хімічних 
сполук, яка зазвичай використовується в засобах 
побутової хімії для дезінфекції. Відомо, що хлор 
(гіпохлорид натрію) незалежно від концентрації 
його у розчинах та під час довготривалого викорис-
тання призводить до порушень роботи щитоподіб-
ної залози, захворювань серцево-судинної систе-
ми, сприяє виникненню атеросклерозу, гіпертонії, 
різних алергічних реакцій, руйнує білки в організмі 
людини, негативно впливає на волосся та шкіру й 
підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань 
[9].  

Відомо, що діти раннього віку мають найнижчу 
бар'єрну епідермальну функцію, саме тому атопіч-
ний дерматит вважається захворюванням змінено-
го епідермального бар'єру [10]. Трансепідермальна 
втрата води викликається зменшенням ліпідів у 
роговому шарі шкіри. Ліпідні шари складаються з 
керамідів, холестерину та жирних кислот з довгим 
ланцюгом і перешкоджають проникненню ліпофіль-
них та гідрофільних речовин. Саме тому мило та 
миючі засоби, які діють як ПАР, можуть спровоку-
вати пошкодження шкіри, викликаючи, сухість, ери-
тему та набряк [11].  

Існують вірогідні дані щодо загострення атопіч-
ного дерматиту після контакту з ПАР у складі мию-
чих засобів і досягненні повної ремісії після відмо-
ви від їх використання [12]. Науковці припускають, 
що видалення ліпідів рогового шару шкіри ПАР у 
складі миючих засобів є тісно пов’язаним з патоге-
незом виникнення атопічного дерматиту. Відомо, 
що використання мила та миючих засобів призво-
дить до підвищення рН рогового шару шкіри, а 
стійке підвищення pH посилює активність деграда-
ційних протеаз і знижує активність ферментів, що 
синтезують ліпіди. Окрім того, нормальна мікроф-
лора шкіри сприяє підтримці поверхневого гомеос-
тазу, який може порушуватися під впливом миючих 
та косметичних засобів. 

Не зважаючи на те, що в практичній діяльності 
лікар-педіатр/сімейний лікар досить часто стика-
ється з проявами контактного дерматиту у дітей, 
особливо раннього віку, в науковій літературі існу-
ють лише поодинокі роботи, що присвячені цьому 
важливому актуальному питанню сьогодення. На 

нашу думку це пояснюється певними труднощами 
в визначенні тригерних факторів під час діагности-
ки даного стану. Так, у 2013 було представлено 
результати клінічного спостереження за дітьми, які 
мали алергічний контактний дерматит в періораль-
ній та періанальній ділянках внаслідок використан-
ня дитячих вологих серветок, у складі яких був me-
thylisothiazolinone, який є консервантом та відно-
ситься до «м’яких ПАР» [13, 14]. У 2013 р Амери-
канським товариством контактного дерматиту 
Methylisothiazolinone був визнаний алергеном року.  

Все вищезазначене обумовило актуальність 
виконання даної роботи.  

Мета дослідження: вивчення впливу засобів 
побутової хімії, що містять ПАР на стан здоров’я 
дітей. 

Матеріал та методи дослідження. За спеціаль-
но розробленими анкетами проведено моніторинг 
використання засобів побутової хімії, що містять 
ПАР у 196 батьків практично здорових дітей віком від 1 
місяцю до 6 років. Дослідження проведено з ураху-
ванням основних принципів Гельсінської деклара-
ції з біомедичних досліджень та положень GCH 
ICH, згідно з біоетичними нормами, після 
підписання батьками форми інформованої згоди 
на участь у дослідженні. 

Результати дослідження. За аналізом результа-
тів анкетування встановлено, що при догляді за дити-
ною 158 батьків (80,6 %) використовували звичайні 
засоби побутової хімії, 12 батьків (6,1 %) – екологі-
чні та натуральні засоби органічного виробництва 
та 26 батьків (13,3 %) користувалися лише альтер-
нативними засобами (господарське мило, сода та/
або гірчиця).  

Аналіз результатів анкетування показав, що, 
під час придбання засобів побутової хімії батьки 
орієнтуються не на їхню безпеку, а, перш за все, на 
популярність бренду (92,0 % опитаних), рекламу в 
ЗМІ (62,8 %), ціну товару (86,2 %) та можливість 
придбання в магазинах "крокової доступності" (78,6 
%). Про можливий негативний вплив ЗПХ не зами-
слюються більш ніж 86,2 % опитаних батьків і біль-
шість з них зазвичай не звертають уваги на склад 
цих засобів, 98,0 % батьків ніколи не запрошують 
сертифікат якості під час покупки того чи іншого 
засобу.  

Особливої уваги заслуговує використання син-
тетичних миючих засобів (СМЗ) для прання білиз-
ни під час догляду за дітьми грудного та раннього 
віку. Занепокоєність викликає той факт, що 45 % 
батьків для прання дитячої білизни використову-
ють популярний на вітчизняному ринку СМЗ, склад 
якого не відрізняється від складу професійного 
порошку для прання.  
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Виключно пральні порошки з поміткою «дитячі» 
використовували 96,2 % батьків протягом 1-го року 
життя дитини, 56,3 % – на 2-му році життя, 
34,8 %  – на 3-му році життя. Додаткове полоскан-
ня білизни використовували 73,4 % батьків, які за-
стосовували звичайні засоби побутової хімії та  
25,0 % опитаних батьків, які користувалися екологі-
чними засобами органічного виробництва.  

Для миття посуду 50,8 % родин використову-
ють засоби з поміткою «дитячі», але про їх можли-
вий токсичний вплив на дитину замислюються тіль-
ки 11,5 % опитаних. При догляді за дитиною 
"дитячі" шампуні та гелі для душу використовують 
75,8 % батьків, 100,0 % опитаних – «дитяче» мило, 
з них 58,2 % – рідке мило.  

«Дитячі» вологі серветки для догляду за дітьми 
використовують 73,5 % батьків, з них у 20,0 % дітей 
після їх використання виникають прояви ксерозу 
шкіри. Креми з поміткою «дитячий» регулярно нано-
сять на шкіру дітей раннього віку 93,4 % батьків.  

Проте, результати анкетування свідчать, що 
алергічні реакції після використання, так званих 
«дитячих засобів» при догляді за дитиною має кож-
на п'ята дитина.  

Найбільш часто батьки пред'являють скарги на 
сухість та подразнення шкіри у дітей та реакцію 
слизової оболонки очей та носа відразу після ку-
пання звичайним милом – 20,3 %, органічним ми-
лом – 16,6 %, «дитячим» милом – 3 %; алергічний 
висип на шкірі після використання свіжовипраної 
білизни виникає у 5,1 % дітей опитаних, які засто-
совували звичайні засоби побутової хімії, з них  
2,3 % з поміткою «дитячий»; 3,3 % дітей опитаних 
батьків, які користуються екологічними засобами 

органічного виробництва, та 2,1 % – лише альтер-
нативними засобами.  

Цікавим є факт, що 27,2 % мам, які застосову-
ють звичайні засоби побутової хімії відмічають по-
червоніння та свербіж шкіри після миття посуду, 
прасування та/або прибирання, 16,6 % мам, які 
користуються екологічними засобами органічного 
виробництва та 11,5% мам – при користуванні ли-
ше альтернативними засобами. 

Висновки 
1. Більшість батьків під час догляду за дітьми раннього 

віку використовують спеціальні "дитячі" миючі засо-
би, орієнтуючись при його виборі на виробника, 
реклама якого найбільш часто зустрічається в засо-
бах масової інформації.  

2. При виборі засобу з догляду за дитиною батьки не 
звертають уваги на склад продукції, наявність сер-
тифікату якості та термін його придатності.  

3. Найбільш часто алергічні реакції на шкірі та/або 
слизових оболонках очей та носа виникають при 
використанні звичайних засобів побутової хімії 

4. Під час догляду за дитиною раннього віку рекомен-
дується використовувати засоби, які мають в своє-
му складі амфотерні поверхнево активні речовини, 
як менш агресивні до організму дитини. 

5. Помітка «дитячий» на засобі догляду не гарантує 
відсутності небажаних реакцій під час його викорис-
тання, в тому числі й алергічних.  

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані результати свідчать про гостру необхідність 
проведення подальших досліджень з метою дифе-
ренціювання впливу різних видів ПАР на організм 
дитини та розробки профілактичних заходів щодо 
уникнення їх шкідливої дії з урахуванням існуючих 
сучасних експериментальних досліджень.  
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УДК 616-053.4-099:543.395 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ БЫТОВОЙ ХИМИИ,  
СОДЕРЖАЩИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Фролова Т. В., Мясоедов В. В., Атаманова Е. В.,  
Синяева И. Р., Стенковая Н. Ф. 
Резюме. Средства бытовой химии являются бесспорным достижением современной цивилизации. 

Однако существенно недооценивается вред, который эти химические соединения способны наносить 
организму человека, особенно в детском возрасте. Известно, что дети раннего возраста имеют самую 
низкую барьерную функцию эпидермиса, поэтому мыло и моющие средства, которые действуют как по-
верхностно-активные вещества, могут спровоцировать повреждения кожи, вызывая сухость, эритему и 
отёк. Целью исследования было изучение влияния средств бытовой химии, содержащих поверхностно-
активные вещества на состояние здоровья детей.  

По специально разработанным анкетам проведён мониторинг использования средств бытовой хи-
мии, содержащих поверхностно-активные вещества у 196 родителей практически здоровых детей в воз-
расте от 1 мес. до 6 лет. По анализу результатов анкетирования установлено, что при уходе за ребёнком 
158 родителей (80,6 %) использовали обычные средства бытовой химии, 12 (6,1 %) – экологические и 
натуральные средства органического производства и 26 (13,3 %) – альтернативные средства 
(хозяйственное мыло, сода и / или горчица). Однако результаты анкетирования свидетельствуют, что 
аллергические реакции после использования, так называемых «детских средств» при уходе за ребёнком 
имел каждый пятый ребёнок. Так, было установлено, что большинство родителей во время ухода за 
детьми раннего возраста используют специальные «детские» моющие средства, ориентируясь при его 
выборе на производителя, реклама которого наиболее часто встречается в средствах массовой инфор-
мации. При выборе средства по уходу за ребёнком родители не обращают внимания на состав продук-
ции, наличие сертификата качества и срок его годности. Наиболее часто аллергические реакции на коже 
и / или слизистых оболочках глаз и носа возникают при использовании обычных средств бытовой химии.  

Пометка «детский» на средстве ухода не гарантирует отсутствия побочных эффектов при его ис-
пользовании, в том числе и аллергических. Таким образом, при уходе за ребёнком раннего возраста ре-
комендуется использовать средства, которые имеют в своём составе амфотерные поверхностно-
активные вещества с менее агрессивными свойствами.  

Ключевые слова: дети, состояние здоровья, средства бытовой химии, поверхностно-активные ве-
щества. 
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The Effect of Household Chemicals Containing Surfactants on Children's Health 
Frolova T., Myasoedov V., Atamanova O., Siniaieva I., Stenkova N. 
Abstract. Household chemicals are the indisputable achievement of modern civilization. However, the harm 

that these chemical compounds can cause to human body, especially in childhood, is significantly underesti-
mated. The main components of household chemicals of foreign and domestic production are: phosphates, 
phosphonates, surfactants, triclosans, chlorine, petroleum distillates, phenols, formaldehyde, etc. Information on 
their toxicity is limited and mainly focuses on irritant and allergic effects that are easy to diagnose visually. 
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It is known that young children have the lowest barrier function of the epidermis, so soaps and detergents 
that act as surfactants can cause skin damage, causing dryness, erythema and edema. Despite the fact that in 
practice, the pediatricians / family physicians are often faced with manifestations of contact dermatitis in chil-
dren, especially at an early age, in the scientific literature there are only a few works dealing with this important 
pressing issue of today. In our opinion, this is due to some difficulties in determining the trigger factors during 
the diagnosis of this condition. 

The purpose of the work was to study the effect of household chemicals containing surfactants on children's 
health.  

Material and methods. Using specially designed questionnaires, the use of household chemicals containing 
surfactants was monitored in 196 parents of healthy children from 1 month of age up to 6 years.  

Results and discussion. The analysis of the survey results showed that when caring for a child, 158 parents 
(80.6 %) used conventional household chemicals, 12 (6.1 %) used natural organic products, and 26 (13.3 %) 
used alternative means (laundry soap, soda and / or mustard). However, the results of the survey indicated that 
every fifth child had allergic reactions after using the so-called "children's products" when caring for the child. 
Thus, it was proved that most parents used special “children's” detergents when caring for young children, fo-
cusing on the manufacturer whose advertising was most often found in the media. When choosing a child care 
product, parents do not pay attention to the composition of the product, the availability of a quality certificate and 
expiration date. More often, allergic reactions to the skin and/or mucous membranes of the eyes and nose oc-
curred when using conventional household chemicals.  

Conclusion. Thus, when caring for a young child, it is recommended to use products that incorporate am-
photeric surfactants with less aggressive properties. Marking “baby” on the care product does not guarantee the 
absence of side effects when using it, including allergy. The results showed an urgent need for further research 
to differentiate the effects of different types of surfactants on the child's organism and to develop preventive 
measures to avoid their harmful effects, taking into account current modern experimental studies. 

Keywords: children, health condition, household cleaning products, surfactants. 
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Мета дослідження – вивчити стан системи 
фібринолізу та протеолізу, гомеостазу монооксиду 
нітрогену, плазмового та тромбоцитарного гемос-
тазу у хворих на неалкогольний стеатогепатит в 
залежності від наявності коморбідної ішемічної 
хвороби серця. 

Обстежено 120 хворих на неалкогольний стеа-
тогепатит: 30 хворих на неалкогольний стеатогепа-
тит із ожирінням І-ІІ ступеня (1 група), 90 хворих на 
неалкогольний стеатогепатит із коморбідним ожи-
рінням І-ІІ ступеня та ішемічну хворобу серця 
(стабільна стенокардія напруження І-ІІ ФК) (2 гру-
па). Середній вік обстежених хворих склав 56,81 ± 
8,38 роки. В 1 групі чоловіків було 16 (53,37 %), 
жінок – 14 (46,63 %). В 2 групі чоловіків було 48 
(53,35 %), жінок – 42 (46,65 %). Групу контролю 
склали 30 практично здорових осіб віком від 40 до 
60 років. 

У переважної більшості хворих з неалкоголь-
ним стеатогепатитом на тлі ожиріння за коморбід-
ності з ішемічною хворобою серця встановлено 
зниження фібринолітичного потенціалу плазми 
крові (сумарної (р<0,05), ферментативної фібрино-
літичної активності (р<0,05), посилення процесів 
згортання крові (достовірне зниження протромбіно-
вого часу (р<0,05) та підвищення вмісту фібриноге-
ну (р<0,05) в крові), дефіцит вмісту NO (р<0,05), 
посилення агрегаційної здатності тромбоцитів 
(вірогідне зростання спонтанної (р<0,05) та індуко-
ваної агрегації тромбоцитів (р<0,05)).  

Причиною виявлених порушень реології та зсі-
дання крові при неалкогольному стеатогепатиті є 
накопичення в системному кровообігу токсичних 
субстанцій, які створюють високий рівень ендоток-
сикозу, сприяють вивільненню біологічно активних 
речовин, цитокінів, активації калікреїн-кінінової 
системи, утворенню плазміну та тромбіну з по-
дальшим порушенням рівноваги між ними, розвит-

ку стазу, сладж-феномену, еритроцитарних агрега-
тів у розширеній портальній системі з низькою 
швидкістю кровотоку. Сповільнення кровообігу в 
печінці за рахунок утворення мікротромбів у мікро-
циркуляторному руслі сприяє поглибленню гіпоксії 
органа, процесів перекисного окиснення ліпідів з 
подальшим ушкодженням клітинних мембран і за-
миканню порочного кола патогенезу прогресування 
неалкогольного стеатогепатиту та ішемічної хворо-
би серця. 

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, 
ішемічна хвороба серця, фібриноліз, протеоліз, 
агрегація тромбоцитів. 

 
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.  

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки 
(НАЖХП) в наш час визнана у всьому світі розпо-
всюдженим хронічним захворюванням печінки [1-4]. 
У зв’язку з метаболічними факторами ризику, спіль-
ними для НАЖХП і кардіоваскулярних захворювань, 
у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом 
(НАСГ) підвищений ризик розвитку і печінкової ен-
цефалопатії, і кардіоваскулярної смерті [5-8]. 
НАЖХП є маркером патологічного накопичення ек-
топічного жиру в поєднанні з хронічним запаленням, 
що супроводжується низкою патофізіологічних про-
цесів, включаючи аномальний обмін глюкози, жир-
них кислот та ліпопротеїнів, підвищення інтенсивно-
сті оксидативного стресу, порушення адипокінового 
профілю, гіперкоагуляцію, дисфункцію ендотелію 
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та прискорення прогресування атеросклерозу [1-3, 
5 ,7]. Незважаючи на значну кількість досліджень 
[2, 4, 9-13], присвячених вивченню ролі метаболіч-
ної інтоксикації, активації процесів вільнорадикаль-
ного окиснення ліпідів, стану систем фібринолізу 
та протеолізу, ендотеліальної дисфункції у патоге-
незі НАСГ, не до кінця залишаються з’ясованими 
механізми їх взаємозв’язку за коморбідності з іше-
мічною хворобою серця (ІХС). 

Мета дослідження: вивчити стан системи фіб-
ринолізу та протеолізу, гомеостазу монооксиду 
нітрогену, плазмового та тромбоцитарного гемос-
тазу у хворих на НАСГ в залежності від наявності 
коморбідної ІХС. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 
120 хворих на НАСГ: 30 хворих на НАСГ із ожирін-
ням І-ІІ ступеня (1 група), 90 хворих на НАСГ із ко-
морбідним ожирінням І-ІІ ступеня та ІХС (стабільна 
стенокардія напруження І-ІІ ФК) (2 група). Середній 
вік обстежених хворих склав 56,81 ± 8,38 роки. В 
1 групі чоловіків було 16 (53,37 %), жінок – 14 
(46,63 %). В 2 групі чоловіків було 48 (53,35 %), 
жінок – 42 (46,65 %). Групу контролю склали 30 
практично здорових осіб (ПЗО) віком від 40 до 60 
років. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964-
2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС № 609 
(від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 
03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

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.). 

Стан системи фібринолізу вивчали шляхом 
визначення сумарної (СФА), ферментативної 
(ФФА) та неферментативної (НФА) фібринолітич-
ної активності плазми; протеолітичну активність 
плазми крові (інтенсивність лізису азоальбуміну 
(ІЛАА), азоказеїну (ІЛАК), азоколу (ІЛК)) вивчали за 
Н. Тіцом (1978). 

Агрегаційну здатність тромбоцитів (Тр) вивчали 
на аналізаторі агрегації тромбоцитів АР 2110 (ЗАО 
СОЛАР, Беларусь) турбідиметричним методом. 
Визначали ступінь спонтанної (САТ) та індукованої 
агрегації Тр (ІАТ) із використанням у якості індукто-
ра АДФ в кінцевій концентрації 1,25 мкмоль/л, час 
розвитку повної агрегації, швидкість агрегації, кіль-
кість Тр, поріг чутливості Тр до індуктора та частоту 
випадків дезагрегації (A.Taccola et al., 1980). Вміст у 
крові монооксиду нітрогену (NO) вивчали за 
L.C. Green (1982). 

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. 
Аналіз отриманих результатів показав, що для хво-
рих на НАСГ як з ізольованим перебігом, так і за 
коморбідності з ІХС, характерне підвищення реак-
цій протеолізу. У хворих досліджуваних груп вста-
новлено статистично достовірне підвищення ІЛАА 
та ІЛАК (р<0,05) (табл. 1). Так, ІЛАА у хворих 1 
групи у 1,5 рази (р<0,05) перевищувала таку в 
ПЗО, у хворих 2 групи – у 1,65 рази (р<0,05) відпо-
відно із вірогідною міжгруповою різницею (р<0,05). 
Щодо ІЛАК спостерігалася подібна тенденція: у 
пацієнтів 1 групи даний показник у 1,4 рази 
(р<0,05) перевищував такий у ПЗО, у пацієнтів 2 
групи – у 1,55 рази (р<0,05) із статистично достові-
рною міжгруповою різницею показника (р<0,05). 
При цьому типовим було зниження ІЛК хворих обох 
груп (р<0,05): у пацієнтів 1 групи даний показник у 
1,28 рази (р<0,05) був нижчим від ПЗО, у пацієнтів 
2 групи – у 1,6 рази (р<0,05) відповідно з наявною 
вірогідною різницею показника між 1 та 2 групами 
(р<0,05). 

Як видно з отриманих результатів, більш вира-
женими зміни в системі протеолізу, зокрема підви-
щення ІЛАА та ІЛАК, були характерні для хворих з 
НАСГ та коморбідною ІХС. Це пов’язано з тим, що 
однією із патогенетичних ланок стресового ушко-
дження серця є порушення цілісності лізосомаль-
них мембран з вивільненням з лізосом протеоліти-
чних ферментів, які в сукупності з ефектами ліпід-
ної тріади спричиняють ушкодження сарколеми, 
що в свою чергу призводить до больових відчуттів, 
характерних для ІХС (стенокардії) [10, 11, 13]. Зни-
ження протеолітичної активності за колагеном у 
обох групах обстежених хворих є свідченням акти-
вного формування сполучної тканини у паренхімі 
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печінки та міокарді. Більш виражене зни-
ження ІЛК в хворих з коморбідною ІХС свід-
чить про порушення обміну в сполучній 
тканині, що утворює сполучно-тканинну 
матрицю серця [11]. 

Аналіз результатів проведених дослі-
джень свідчить, що для хворих на НАСГ на 
тлі ожиріння як за ізольованого перебігу, 
так і за коморбідності з ІХС характерне дос-
товірне зниження СФА (р<0,05) внаслідок 
зниження функціонування її ферментатив-
ної ланки (р<0,05) (табл. 1). Так, показник 
СФА у пацієнтів 1 групи на 13,3 % (р<0,05) 
був нижчим від ПЗО, у пацієнтів 2 групи – 
на 19,7 % р<0,05). ФФА у хворих 1 групи у 
1,48 рази була нижчою від ПЗО (р<0,05), у 
хворих 2 групи – у 1,78 рази відповідно 
(р<0,05). При цьому спостерігалося компен-
саторне зростання НФА: у 1 групі – у  
1,5 рази в порівнянні з ПЗО (р<0,05), у  
2 групі – у 1,6 рази (р<0,05). Виявлене в 
обстежених хворих на НАСГ зниження 
СФА, що відбувається переважно за раху-
нок ФФА, вказує на пригнічення загального 
фібринолізу плазми крові. Дані зміни є осо-
бливо актуальними в контексті коморбідно-
сті НАСГ та ІХС, оскільки створюються 
сприятливі умови для формування мікрот-
ромбів з подальшим прогресування розла-
дів мікроциркуляції, процесів атерогенезу, 
ішемії та виникнення дистрофічних змін в органах. 

Аналіз коагулограм у пацієнтів з НАСГ виявив 
найбільш виражені відхилення у показниках фібри-
ногену, ПТЧ, ПТІ. Результати дослідження 2-ї фази 
коагуляційного гемостазу показав, що ПТЧ був ві-
рогідно знижений (р<0,05) у всіх групах спостере-
ження (табл. 1). При дослідженні ПТІ виявлено 
вірогідне підвищення даного показника у хворих 
обох груп у порівнянні з ПЗО: у хворих 1 групи – у 
1,4 рази (р<0,05), у хворих 2 групи − 1,45 раз 
(р<0,05). 

Дослідження 3-ї фази коагуляційного гемостазу 
за вмістом фібриногену в крові, який, крім того, є 
найважливішим маркером запалення, свідчить про 
вірогідне підвищення даного показника у всіх гру-
пах хворих: так, у 1 групі вміст фібриногену у  
1,3 рази (р<0,05) перевищував відповідний показ-
ник у ПЗО, з максимальним підвищенням у 2 гру-
пі – у 1,5 рази (р<0,05) у порівнянні з ПЗО із статис-
тично достовірною міжгруповою різницею (р<0,05).  

При вивченні функціональної активності Тр 
виявлено статистично достовірне (р<0,05) підви-
щення САТ у хворих обох груп у порівнянні з ПЗО: 
у хворих 1 групи – у 2,3 рази (р<0,05), у хворих  
2 групи – у 2,5 рази (р<0,05) із статистично вірогід-

ною міжгруповою різницею (р<0,05). Крім того, ви-
явлено прямий кореляційний зв’язок САТ із віком 
(r=0,64, р<0,05), вмістом глюкози крові (r=0,58, 
р<0,05), загальним ХС (r=0,53, р<0,05), зворотний – 
із вмістом ХС ЛПВЩ (r=-0,67, р<0,05), що дає підс-
тави стверджувати, що САТ разом із загальноприй-
нятими чинниками ризику атеротромбозу (паління, 
низький рівень ХС ЛПВЩ, підвищення діастолічно-
го АТ, гіперглікемії) виділяють як незалежний чин-
ник серцево-судинного ризику. 

При порівнянні ІАТ з додаванням АДФ у конце-
нтрації 1,25 мкмоль/л було встановлено підвище-
ний ступінь агрегації Тр у пацієнтів обох груп. Так, 
у хворих 1 групи даний показник у 3,1 рази (р<0,05) 
перевищував такий у ПЗО. При цьому спостеріга-
лося збільшення швидкості агрегації Тр у хворих  
1 групи – у 1,54 рази у порівнянні з ПЗО (р<0,05), а 
також зменшення часу агрегації Тр – у 1,73 рази у 
порівнянні з ПЗО (р<0,05). Ступінь ІАТ у хворих  
2 групи у 3,56 рази (р<0,05) перевищував такий у 
ПЗО. Крім того, у хворих даної групи спостерігало-
ся достовірне збільшення швидкості агрегації Тр у 
2,07 рази (р<0,05) у порівнянні з ПЗО. При цьому 
відмічалося скорочення часу агрегації Тр у  
2,85 рази (р<0,05). 

Таблиця 1 – Стан системи фібринолізу та протеолізу, гомеос-
тазу монооксиду нітрогену, плазмового та тромбоцитарного 
гемостазу у хворих на НАСГ в залежності від супутньої ІХС 

Показник,  
од. вимірювання 

ПЗО 
(n=30) 

Групи обстежених хворих 

НАСГ 
(n=30) 

НАСГ + ІХС 
(n=90) 

ІЛАА, мкг/мл×год 2,37±0,06 3,58±0,03* 3,91±0,01*/** 

ІЛАК, мкг/мл×год 2,09±0,04 2,95±0,02* 3,24±0,03*/** 

ІЛК, мкг/мл×год 0,86±0,01 0,67±0,009* 0,54±0,009*/** 

СФА, Е440/мл×год 1,73±0,03 1,50±0,02* 1,39±0,016*/** 

ФФА, Е440/мл×год 1,24±0,025 0,84±0,01* 0,70±0,027*/** 

НФА, Е440/мл×год 0,49±0,018 0,66±0,004* 0,69±0,007*/** 

NO, ммоль/л 17,32±1,23 30,59±1,4* 10,51±1,13*/** 

Фібриноген, г/л 2,96±0,085 3,80±0,04* 4,45±0,037*/** 

ПТЧ, с 16,5±0,30 14,30±0,27* 13,90±0,13* 

ПТІ, % 81,7±2,61 115,4±4,15* 118,7±4,88* 

Тромбоцити, ×109/л 271,6±8,39 258,5±7,64 254,1±8,62 

Час рекальцифікації 
плазми, с 77,4±2,46 82,38±2,23 90,16±2,21* 

САТ, % 2,14±0,41 4,92±0,08* 5,33±0,07*/** 

ІАТ, % 18,1±2,37 56,15±1,96* 64,5±1,83*/** 

Швидкість агрегації, 
%/хв 26,9±1,75 41,4±1,38* 55,6±1,54*/** 

Час агрегації, с 137,5±12,61 79,7±7,13* 48,2±5,50*/** 

Примітки: * − різниця вірогідна у порівнянні з показником у 
практично здорових осіб (р <0,05); ** − різниця вірогідна у порів-
нянні з показником у хворих на НАСГ (р<0,05). 
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Вивчення вмісту NO крові обстежених хворих 
показало різноспрямований характер змін даного 
показника у осіб з ізольованим перебігом НАСГ та 
при коморбідності з ІХС. Так, у пацієнтів 1 групи 
спостерігалося підвищення даного показника у 1,76 
рази (р<0,05) у порівнянні з ПЗО. При цьому для 
хворих 2 групи характерним було вірогідне знижен-
ня вмісту NO у 1,6 рази (р<0,05) у порівнянні з 
ПЗО . 

Така різноспрямованість змін вмісту NO в об-
стежених хворих пояснюється тим, що при ізольо-
ваному перебігу НАСГ на тлі запального процесу в 
печінковій тканині зростає продукція NO лейкоци-
тами внаслідок активації NO-синтази. При надлиш-
ковій продукції NO в результаті його взаємодії з 
супероксиданіоном настає його цитотоксичний 
ефект: активізація ВРОЛ з ушкодженням клітинних 
мембран, інгібування дихального ланцюга мітхонд-
рій, індукція апоптозу. У хворих 2 групи при комор-
бідності ІХС та НАСГ відбувається зниження функ-
ціональної активності ендотелію, і, відповідно, про-
дукція NO знижується. Дефіцит NO, виявлений у 
хворих на НАСГ із ІХС, сприяє прогресуванню за-
пальних, гемокоагуляційних, гемодинамічних роз-
ладів, що призводять до формування хронічного 
стану «ішемії-реперфузії» печінки, сприяє підси-
ленню процесів ПОЛ, прогресуванню НАСГ та ІХС 
[12, 13]. 

Висновки. Таким чином, аналіз результатів 
дослідження показав, що у переважної більшості 

хворих з НАСГ на тлі ожиріння за коморбідності з 
ІХС встановлено зниження фібринолітичного поте-
нціалу плазми крові (СФА (р<0,05), ФФА (р<0,05), 
посилення процесів згортання крові (достовірне 
зниження ПТЧ (р<0,05) та підвищення вмісту фіб-
риногену (р<0,05) в крові), дефіцит вмісту NO 
(р<0,05), посилення агрегаційної здатності тромбо-
цитів (вірогідне зростання САТ (р<0,05) та ІАТ 
(р<0,05)). Очевидно, причиною виявлених пору-
шень реології та зсідання крові при НАСГ є накопи-
чення в системному кровообігу токсичних субстан-
цій, які створюють високий рівень ендотоксикозу, 
сприяють вивільненню біологічно активних речо-
вин, цитокінів, активації калікреїн-кінінової системи, 
утворенню плазміну та тромбіну з подальшим по-
рушенням рівноваги між ними, розвитку стазу, 
сладж-феномену, еритроцитарних агрегатів у роз-
ширеній портальній системі з низькою швидкістю 
кровотоку. Сповільнення кровообігу в печінці за 
рахунок утворення мікротромбів у мікроциркулято-
рному руслі сприяє поглибленню гіпоксії органа, 
процесів ВРОЛ з подальшим ушкодженням клітин-
них мембран і замиканню порочного кола патоге-
незу прогресування НАСГ та ІХС. 

Перспективою подальших досліджень у 
цьому напрямку є дослідження впливу L-карнітину 
та мельдонію дигідрату на стан системи фібринолі-
зу та протеолізу, плазмового та тромбоцитарного 
гемостазу, гомеостазу монооксиду нітрогену за 
коморбідності НАСГ із ІХС. 
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УДК 616.36-003.826-06:616.12-005.4]-036.1:612.015:612.115 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА И ПРОТЕОЛИЗА,  
ГОМЕОСТАЗА МОНООКСИДА АЗОТА, ПЛАЗМЕННОГО И ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА 
У БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ С ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Хухлина О. С., Кузминская О. Б., Антофийчук Т. Н.,  
Коцюбийчук З. Я., Гринюк О. Е., Кропива В. В. 
Резюме. Цель исследования – изучить состояние системы фибринолиза и протеолиза, гомеостаза 

монооксида азота, плазменного и тромбоцитарного гемостаза у больных неалкогольным стеатогепати-
том в зависимости от наличия коморбидной ишемической болезни сердца. 

Обследовано 120 больных неалкогольным стеатогепатитом: 30 больных неалкогольным стеатогепа-
титом с ожирением I-II степени (1 группа), 90 больных неалкогольным стеатогепатитом с коморбидным 
ожирением I-II степени и ишемической болезнью сердца (стабильная стенокардия напряжения I-II ФК) (2 
группа). Средний возраст обследованных больных составил 56,81±8,38 года. В 1 группе мужчин было 16 
(53,37%), женщин - 14 (46,63%). В 2 группе мужчин было 48 (53,35%), женщин – 42 (46,65%). Группу кон-
троля составили 30 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 60 лет. 

У подавляющего большинства больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне ожирения при ко-
морбидности с ишемической болезнью сердца установлено снижение фибринолитического потенциала 
плазмы крови (суммарной (р <0,05), ферментативной фибринолитической активности (р <0,05)), усиле-
ние процессов свертывания крови (достоверное снижение протромбинового времени (р <0,05) и повыше-
ние содержания фибриногена (р <0,05) в крови), дефицит содержания NO (р <0,05), повышение агрега-
ционной способности тромбоцитов (вероятен рост спонтанной (р <0,05) и индуцированной агрегации 
тромбоцитов (р <0,05)). 

Причиной выявленных нарушений реологии и свертывания крови при неалкогольном стеатогепатите 
является накопление в системном кровообращении токсических субстанций, которые создают высокий 
уровень эндотоксикоза, способствуют высвобождению биологически активных веществ, цитокинов, акти-
вации калликреин-кининовой системы, образование плазмина и тромбина с последующим нарушением 
равновесия между ними, развитию стаза, сладж-феномена, эритроцитарных агрегатов в расширенной 
портальной системе с низкой скоростью кровотока. Замедление кровообращения в печени за счет обра-
зования микротромбов в микроциркуляторном русле способствует углублению гипоксии органа, процес-
сов пероксидного окисления липидов с последующим повреждением клеточных мембран и замыканию 
порочного круга патогенеза прогрессирования неалкогольного стеатогепатита и ишемической болезни 
сердца. 

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, ишемическая болезнь сердца, фибринолиз, проте-
олиз, агрегация тромбоцитов. 
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The State of Fibrinolysis and Proteolysis System, Homeostasis of Nitrogen Monoxide,  
Plasma and Platelet Hemostasis in Patients with Nonalcoholic Steatohepatitis and Comorbid 
Coronary Heart Disease 
Khukhlina O., Kuzminska O., Antofiichuk T., Kotsiubiichuk Z., Hryniuk O., Kropyva V. 
Abstract. Non-alcoholic fatty liver disease is now recognized worldwide as a common chronic liver disease. 

Due to metabolic risk factors common to non-alcoholic fatty liver disease and cardiovascular disease, patients 
with non-alcoholic steatohepatitis are at increased risk of developing hepatic encephalopathy and cardiovascu-
lar death. 
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The purpose of the study was to investigate the state of fibrinolysis and proteolysis system, homeostasis of 
nitrogen monoxide, plasma and platelet hemostasis in patients with non-alcoholic steatohepatitis, depending on 
the presence of comorbid coronary heart disease. 

Material and research methods. We examined 120 patients with non-alcoholic steatohepatitis: 30 patients 
with non-alcoholic steatohepatitis and obesity of I-II degree (group 1), 90 patients with non-alcoholic steatohepa-
titis and comorbid obesity of I-II degree and coronary heart disease (stable angina pectoris I-II) (group 2). The 
average age of the examined patients was 56.81±8.38 years. There were 16 (53,37 %) men and 14 (46,63 %) 
women in group 1. In the group 2 there were 48 (53,35 %) men and 42 (46,65 %) women. The control group 
consisted of 30 practically healthy persons aged from 40 to 60 years. 

Results and discussion. The vast majority of patients with non-alcoholic steatohepatitis and comorbid coro-
nary heart disease showed a decrease in fibrinolytic potential of blood plasma (total (p <0.05) and enzymatic 
fibrinolytic activity (p <0.05), increased blood coagulation (a significant decrease of prothrombin time) (p<0.05) 
and increased fibrinogen content (p <0.05) in the blood, NO deficiency (p <0.05), platelet aggregation capacity 
(significant increase of spontaneous (p <0.05) and induced platelet aggregation (p <0.05)). 

Conclusions. The cause of revealed disorders of rheology and blood clotting at non-alcoholic steatohepatitis 
is accumulation in the systemic circulation of toxic substances, which create a high level of endotoxicosis, con-
tribute to the release of biologically active substances, cytokines, activation of kallikrein-kinin system, the forma-
tion of plasmin and thrombin with subsequent disturbance of equilibrium between them, development of stasis, 
erythrocyte aggregates in an extended portal system with low blood flow velocity. The slowing of blood circula-
tion in the liver due to the formation of microthrombuses in the microcirculatory system contributes to the deep-
ening of organ hypoxia, processes of lipid peroxidation with subsequent damage of cell membranes and closure 
of the vicious circle of pathogenesis of non-alcoholic steatohepatitis and coronary heart disease progression. 

Keywords: nonalcoholic steatohepatitis, coronary heart disease, fibrinolysis, proteolysis, platelet aggrega-
tion. 
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Мета роботи – вивчити показники інвалідиза-
ції при міастенії серед дорослого населення в 
окремих регіонах України. 

Для аналізу показників здоров’я населення, 
пов’язаного з міастенією, зокрема поширеності 
міастенії та інвалідності, використовувався медико–
статистичний метод з розрахунком відносних за-
гальних показників, стандартизованих показників і 
показників наочності. Дослідження поширеності 
міастенії та інвалідизації в Україні проводилося на 
вибірковій сукупності, що включала десять облас-
тей України. 

За період дослідження (2014 рік) в Україні у 
десяти обстежених областях на міастенію хворіло 
757 осіб; середньорічний рівень загальної захво-
рюваності становив – 5,16 (95 % ДІ 4,79 – 5,53) на 
100 тисяч населення і мав коливання від 2,97 до 
6,09 на 100 тис. населення відповідно у Волинській 
та Миколаївській областях. 

Щодо частоти інвалідності від міастенії на 1000 
випадків виявленого захворювання, його середній 
рівень за обстеженими територіями складає 
644,65 % (95 % ДІ 610,55–678,74) з певними коли-
ваннями між територіями. 

Загалом в середньому за всіма територіями 
рівень інвалідності був меншим у сільських мешка-
нців порівняно з міськими на 10,96 % (р=0,041), у 
жінок порівняно з чоловіками – на 15,15 % 
(р=0,029), в старших вікових групах порівняно з 
віком до 60 років – на 45,84 % (р<0,001). 

Значна кількість хворих на міастенію в Україні 
має встановлений діагноз тимоми (27,08%), проте, 
незважаючи на це, їм не проводилася тимектомія, 
що може значно впливати на тяжкість та перебіг 
міастенії.  

Рівень інвалідності при міастенії за обстежени-
ми територіями є високим та складає 644,65 % 
(95 % ДІ 610,55–678,74). Найвищий рівень інвалід-
ності при міастенії зафіксовано у Запорізькій 
(841,58 % (95 % ДІ 770,38–912,79)) і Чернігівській 
(809,52 ‰ (95 % 690,77–928,28)) областях, найниж-
чий – у Вінницькій (146,67 % (95 % ДІ 66,6–226,73)) 
області. 

Ключові слова: міастенія, поширеність, інвалі-
дизація, інвалідність, вікові групи, загальна захво-
рюваність. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано у рамках 
науково–дослідної роботи «Клініко–нейрофізіо-
логічні особливості формування нейромедіаторних 
порушень в клініці нервових хвороб», № державної 
реєстрації 0114U000929. Прикладна. Ініціативна. 

Вступ. Міастенія – відносно нечасте автоімун-
не захворювання з невизначеною етіологією, що 
характеризується ураженням нервово–м’язових 
синапсів переважно внаслідок вироблення аутоан-
титіл до рецепторів ацетилхоліну або до специфіч-
ного ферменту – м'язово–специфічної тирозин–
кінази. Внаслідок цього розвивається патологічна 
втомлюваність та слабкість скелетної мускулатури 
[2, 4, 8, 15].  

У більшості випадків, міастенія починається зі 
стомлюваності та слабкості екcтраокулярної муску-
латури. Пізніше (при генералізованій формі) з'яв-
ляється патологічна стомлюваність та слабкість 
мускулатури кінцівок та/або бульбарних м'язів [8, 
14, 15]. 

За даними різних досліджень, захворюваність 
міастенією складає від 1,7 до 30 випадків на 
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100 тис. населення в рік, а в США досягає 20 випа-
дків на 100 тис. населення в рік. Поширеність за-
хворювання за даними різних досліджень варіює, і 
складає в середньому від 10 до 20 випадків на 100 
тис. населення в рік, поступово зростаючи протя-
гом останнього десятиліття, головним чином у літ-
ніх людей, незважаючи на значний прогрес у діаг-
ностиці, лікувальних підходах та покращенні про-
гнозу захворювання в цілому [10–14]. Офіційних 
даних щодо захворюваності та поширеності міас-
тенії в України на даний час немає. 

Міастенія, як і більшість хронічних захворю-
вань, в цілому знижує якість життя хворих, що мо-
же бути пов’язане з психоемоційними змінами, а 
також з обмеженням побутової, професійної, соціа-
льної активності, а також може призводити до інва-
лідизації [3, 8, 15].  

Інвалідизація при міастенії в Україні вивчена 
недостатньо та потребує уточнення. 

Метою даної роботи було вивчення показників 
інвалідизації при міастенії серед дорослого насе-
лення в окремих регіонах України. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні використовувався біостатистичний метод 
для підтвердження репрезентативності вибіркової 
сукупності та статистичної обробки матеріалів дос-
лідження.  

Для аналізу показників здоров’я населення, 
пов’язаного з міастенією, зокрема поширеності 
міастенії та інвалідності, використовувався 
медико–статистичний метод з розрахунком 
відносних загальних показників, стандарти-
зованих показників і показників наочності. 
Розрахунок зазначених показників проводи-
ли за загальновідомими класичними фор-
мулами [9]. 

Для вивчення особливостей поширено-
сті міастенії в Україні використовувався 
епідеміологічний метод вивчення захворю-
ваності. За дизайном проведене епідеміо-
логічне дослідження можна віднести до 
описового кросс–секційного [5]. 

Дані щодо випадків міастенії, зареєст-
рованих на певній території були отримані 
шляхом запиту до відповідного обласного 
Департаменту (Управління) охорони здоро-
в’я. Інформацію щодо середньорічної чи-
сельності населення, загалом та за окреми-
ми групами, отримано за даними статистич-
ного збірнику Державної служби статистики 
України щодо розподілу постійного насе-
лення України за статтю та віком на 1 січня 
2015 року (Держкомстат України, 2015). 

Нерівномірність статевого складу порів-
нюваних груп елімінували за допомогою 

прямого методу стандартизації [6]. Стандартизація 
показників за статтю проводилось прямим мето-
дом [6], відповідно до вікової структури української 
популяції станом на 2001 р. за даними Держкомс-
тату України [1]. 

Для розподілу обстежених випадків на однорід-
ні групи проводився кластерний аналіз за ієрархіч-
ним алгоритмом кластеризації з процедурою побу-
дови дендрограм та за допомогою методу k–
середніх. При проведенні кластерного аналізу ви-
користовувався алгоритм Варда з пошуком евклі-
дової відстані. 

Дослідження поширеності міастенії та інваліди-
зації в Україні проводилося на вибірковій сукупнос-
ті, що включала десять областей України (табл. 1). 
Загальна кількість осіб, що проживали за даними 
офіційної статистики на обстежених територіях на 
1 січня 2015 року (Держкомстат України, 2015) 
складала 14 594 929 осіб, що складає 34,13 % чи-
сельності загальної популяції України. 

При обсязі генеральної сукупності у 42 759 661 
населення (чисельність населення України станом 
на 01.01.2015 р.) обсяг необхідної вибірки при при-
пустимості 5 % похибки складає 400 осіб згідно 
підходу Паніотто В.І. та співав. [7]. 

При такому підході необхідна чисельність вибі-
ркової сукупності при будь–якій частоті ознаки у 
генеральній сукупності розраховується за форму-
лою [7]:  

Таблиця 1 – Кількість хворих та рівні загальної захворюваності 
на міастенію в Україні (2014 рік) 

Області 

Рівень загальної захворюва-
ності на 100 тисяч населення 

(95 % ДІ) 
Різниця 

(%) 
обл./ 

серед. 

Р 

Абс. 
на  

100 тис. 
нас. 

–95 % 
ДІ 

+95%
ДІ 

Вінницька 75 4,65 3,59 5,7 –9,98 0,365 

Волинська 31 2,97 1,93 4,02 –42,36 <0,001 

Дніпропетров-
ська 220 6,70 5,81 7,58 29,79 0,002 

Запорізька 101 5,70 4,59 6,82 10,52 0,364 

Івано–
Франківська 49 3,54 2,55 4,54 –31,31 0,003 

Кіровоградська 47 4,78 3,41 6,14 –7,45 0,594 

Миколаївська 71 6,09 4,67 7,5 17,96 0,214 

Полтавська 87 5,99 4,73 7,24 15,98 0,217 

Чернівецька 34 3,74 2,48 5 –27,54 0,033 

Чернігівська 42 3,96 2,76 5,15 –23,31 0,060 

Усього /
середній рі-
вень 

757 5,16 4,79 5,53 – – 

Примітка : р – розбіжності між обласним та середнім показни-
ком за критерієм Ст’юдента для відносних величин. 
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де n – необхідний обсяг вибіркової сукупності;  
N – розмір генеральної сукупності; 
Δ – максимальна прийнятна похибка – 0,05 (5 %). 

При значенні припустимої похибки у 0,001 
(похибка 0,1 %, довірча ймовірність 99,99 %) обсяг 
необхідної вибіркової сукупності складе 977 148 
осіб. Отже, залучена у дослідження вибіркова суку-
пність є цілком достатньою і репрезентативною за 
кількісним складом для визначення закономірнос-
тей розповсюдженості міастенії та вивчення інвалі-
дності при міастенії в Україні. 

Репрезентативність за якісним складом забез-
печувалася тим, що у вибірці квотно представлені 
усі регіони України: Пів-
денна Україна – Запорізь-
ка, Миколаївська та част-
ково Дніпропетровська 
області; Північна Украї-
на – Чернігівська та част-
ково Волинська області; 
Центральна Україна – 
Вінницька, Дніпропетров-
ська, Кіровоградська та 
Полтавська області; Захі-
дна Україна – Волинська, 
Чернівецька та Івано–
Франківська області; Схі-
дна Україна – частково 
Дніпропетровська та За-
порізька області. 

Результати дослі-
дження та їх обговорен-
ня. За період досліджен-
ня (2014 рік) в Україні у 
десяти обстежених обла-
стях на міастенію хворіло 
757 осіб; середньорічний 
рівень загальної захворю-
ваності становив – 5,16 
(95 % ДІ 4,79 – 5,53) на 
100 тисяч населення і 
мав коливання від 2,97 до 
6,09 на 100 тис. населен-
ня відповідно у Волинсь-
кій та Миколаївській об-
ластях (табл. 1). 

Рівні поширеності 
міастенії мають високу 
варіабельність в залежно-
сті від території проживан-
ням хворих. Статистично 
значущі нижчі за середній 
рівень (р<0,05) показники 
зафіксовано у Волинській 

області (–42,36 %), Івано–Франківській (–31,31 %) та 
Чернівецькій (–27,54 %) областях; вищі – у Дніпро-
петровській області (+29,79 %). 

При аналізі статево–вікових закономірностей 
загальної захворюваності населення України на 
міастенію нами встановлено, що найвищій рівень 
показника спостерігається серед жінок віком 0–59 
років – 7,38 (6,68 – 8,08) на 100 тис. населення, най-
менший серед чоловіків даної вікової групи – 2,16 
(1,78 – 2,55) на 100 тис. населення (р<0,001). У віці 
після 60–ти років за статтю розбіжностей не виявля-
ється на усіх обстежених територіях (р>0,05). 

Щодо частоти інвалідності від міастенії на 1000 
випадків виявленого захворювання, його середній 
рівень за обстеженими територіями складає  
644,65 % (95 % ДІ 610,55–678,74) з певними коли-
ваннями (табл. 2, рис. 1) – найбільший рівень  

=
Δ +2

1
,

1
n

N

Таблиця 2 – Частота інвалідності від міастенії за окремими територіальними,  
віковими та статевими категоріями (показник на 1000 випадків міастенії з 95% ДІ; 
2014 рік) 

Області Всього 
За поселенням За статтю За віком 

Місто село чол. жінки 0–59 р. 60 і ст. 

Вінниць-
ка 

146,67  
(66,6 – 
226,73) 

100 
(–85,94 – 
285,94) 

153,85 
(66,13 – 
241,56) 

136,36  
(–7,04 – 
279,76) 

150,94 
(54,56 – 
247,32) 

200  
(83,13 – 
316,87) 

66,67 
(–22,59 –
155,93) 

Волинсь-
ка 

709,68 
(549,89 – 
869,46) 

769,23 
(540,2 – 
998,26) 

666,67 
(448,89 – 
884,44) 

625  
(289,53 – 
960,47) 

739,13 
(559,68 – 
918,59) 

826,09 
(671,18 –
980,99) 

375  
(39,53 – 
710,47)* 

Дніпро-
петров-
ська 

613,64 
(549,29 – 
677,98) 

595,74 
(525,59 – 
665,89) 

718,75 
(562,97 – 
874,53) 

578,95 
(450,77 – 
707,12) 

625,77 
(551,48 – 
700,06) 

785,19 
(715,91 – 
854,46) 

341,18 
(240,39 – 
441,97)* 

Запорізь-
ка 

841,58 
(770,38 – 
912,79) 

808,82 
(715,36 – 
902,29) 

909,09 
(811,01 – 
1007,17) 

823,53 
(695,39 – 
951,67) 

850,75 
(765,42 – 
936,07) 

842,11 
(760,13 – 
924,09) 

840  
(696,29 – 
983,71) 

Івано–
Франків-
ська 

632,65 
(497,67 – 
767,63) 

705,88 
(489,29 – 
922,48) 

593,75 
(423,58 – 
763,92) 

625  
(387,78 – 
862,22) 

636,36 
(472,24 – 
800,49) 

690,48 
(550,66 – 
830,29) 

285,71  
(–48,94 – 
620,37)* 

Кірово-
градська 

680,85 
(547,58 – 
814,12) 

636,36 
(435,35 – 
837,38) 

720 
(544 – 
896) 

250 
(–50,06 – 
550,06) 

769,23  
(637 – 

901,46)* 

729,73 
(586,63 – 
872,83) 

500  
(190,1 – 
809,9) 

Микола-
ївська 

690,14 
(582,58 – 
797,71) 

673,91 
(538,44 – 
809,38) 

720  
(544 – 
896) 

555,56  
(326 – 
785,11) 

735,85 
(617,15 – 
854,54) 

732,14 
(616,16 – 
848,13) 

533,33 
(280,87 – 

785,8) 

Полтав-
ська 

724,14 
(630,22 – 
818,06) 

733,33 
(621,44 – 
845,23) 

703,7 
(531,47 – 
875,94) 

652,17 
(457,53 – 
846,82) 

750  
(643,91 – 
856,09) 

800  
(706,3 – 
893,7) 

411,76 
(177,81 – 
645,72)* 

Черніве-
цька 

764,71 
(622,12 – 
907,29) 

916,67 
(760,29 – 
1073,04) 

681,82 
(487,19 – 
876,45) 

800 
(449,39 – 
1150,61) 

758,62 
(602,88 – 
914,36) 

785,71 
(633,73 – 

937,7) 

666,67 
(289,47 – 
1043,86) 

Чернігів-
ська 

809,52 
(690,77 – 
928,28) 

793,1 
(645,67 – 
940,54) 

846,15 
(650,02 – 
1042,28) 

666,67 
(358,69 – 
974,65) 

848,48 
(726,15 – 
970,82) 

885,71 
(780,31 – 
991,12) 

428,57  
(61,97 – 
795,17)* 

Усього / 
Середні 
рівні 

644,65 
(610,55 – 
678,74) 

673,12 
(630,48 – 
715,75) 

599,32 
(543,11 – 
655,52)* 

580  
(511,6 – 
648,4) 

667,86 
(628,75 – 
706,98)* 

738,57 
(701,75 – 

775,4) 

400  
(333,74 – 
466,26)* 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з відповідним показником порівняння (за поселен-
ням, статтю чи віком). 
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зафіксовано у Запорізькій (841,58 % (95 % ДІ  
770,38–912,79)) і Чернігівській (809,52 % (95 % 
 690,77–928,28)) областях (р<0,01 порівняно з сере-
дньообласним рівнем), найменший – у Вінницькій 
(146,67 % (95 % ДІ 66,6–226,73)) області (р<0,001 
порівняно з середньообласним рівнем). 

Загалом в середньому за всіма територіями 
рівень інвалідності менший у сільських мешканців 
порівняно з міськими на 10,96 % (р=0,041), у жінок 
порівняно з чоловіками – на 15,15 % (р=0,029), в 
старших вікових групах порівняно з віком до 60 
років – на 45,84 % (р<0,001). 

Розбіжності за віком щодо частоти інвалідності 
від міастенії зафіксовано майже у всіх обстежених 
областях, що може бути пов’язано, окрім інших 
чинників, з освідченням інвалідності переважно у 
працездатному віці. 

Щодо частоти тимоми (одного зі значних фак-
торів розвитку інвалідизації при міастенії, за дани-
ми даного дослідження вона спостерігається с час-
тотою 270,81 випадків на 1000 випадків міастенії 
(95 % ДІ 239,15–302,46) з коливаннями від 93,33 % 
(95 % ДІ 27,5–159,17) у Вінницькій області до 580-
,65 % (95 % ДІ 406,94–754,35) у Волинській 
(р<0,01). Майже у третини хворих – 205 (27,08 %) 
була наявна тимома, 224 (29,59 %) хворим прово-
дилася тимектомія (в анамнезі). 

Статистично значущі розбіжності серед усіх об-
стежених виявлено лише за віковими категоріями – 
у групі старших за 60 років цей показник нижчий, 
порівняно з віком 0 – 59 років, на 26,74 % (р=0,023). 

Щодо частоти тимектомії, за даними дослі-
дження, її частота становить 295,9 випадків на 100-
0 випадків міастенії (95 % ДІ 263,39–328,42) з коли-
ваннями від 93,33 ‰ (95 % ДІ 27,5–159,17) у Вінни-
цькій області до 547,62 % (95 % ДІ 397,09–698,15) 
у Чернігівській (р<0,01). 

Статистично значущі розбіжності серед усіх 
обстежених виявлено за статтю з перевищенням 
показника у жінок на 46,89 % (р<0,004), за віком з 
перевищенням показника у групі до 60 років моло-
дших обстежених на 53,39 % (р<0,001). 

Аналізуючи отримані дані, доходимо висновку, 
що інвалідизація при міастенії в Україні значно пе-
ревищує відповідні показники в інших країнах. Так, 
наприклад, показники інвалідизації при міастенії в 
провінції Онтаріо, Канада, є нижчими, ніж в Україні 
у більше, ніж 10 разів [12]. Подібні результати на-
водяться й за даними датського дослідження [16]. 

Висновки 
1. Рівень інвалідності при міастенії на досліджених 

територіях є високим та складає 644,65 % (95 % 
ДІ 610,55–678,74).  

2. Найвищий рівень інвалідності при міастенії зафі-
ксовано у Запорізькій (841,58 % (95 % ДІ 770,38–
912,79)) і Чернігівській (809,52 % (95 % 690,77–
928,28)) областях, найнижчий – у Вінницькій 
(146,67 % (95 % ДІ 66,6–226,73)) області.  

3. Рівень інвалідності був менший серед сільських 
мешканців порівняно з міськими (–10,96 %, 
р=0,041), у жінок порівняно з чоловіками (–
15,15 %, р=0,029), в старших вікових групах порі-
вняно з віком до 60 років ( –45,84 %, р<0,001). 

4. Значна кількість хворих на міастенію в Україні 
має встановлений діагноз тимоми (27,08%), про-
те, незважаючи на це, їм не проводилася тимек-
томія, що може значно впливати на тяжкість та 
перебіг міастенії.  
Перспективи подальших досліджень. Перс-

пективним є вивчення первинної інвалідизації при 
міастенії внаслідок розвитку ускладнень міастенії 
(кризів). 

Рис. 1. Частота інвалідності від міастенії в досліджених 
областях України (показник на 1000 випадків міастенії з 

95% ДІ; 2014 рік) 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з середнім показником. 
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УДК 616.74–009.17–036.865 
ОЦЕНКА ИНВАЛИДИЗАЦИИ ПРИ МИАСТЕНИИ В УКРАИНЕ 
Кальбус А. И. 
Резюме. Цель работы – изучить показатели инвалидизации при миастении среди взрослого населе-

ния в отдельных регионах Украины. 
Для анализа показателей здоровья населения, связанного с миастенией, в частности распространен-

ности миастении и инвалидности, использовался медико–статистический метод с расчетом относитель-
ных общих показателей, стандартизированных показателей и показателей наглядности. Исследование 
распространенности миастении и инвалидизации в Украине проводилось на выборочной совокупности, 
включающей десять областей Украины. 

За период исследования (2014) в Украине в десяти включенных в исследование областях миастени-
ей болело 757 человек; среднегодовой уровень общей заболеваемости (распространенности) составил – 
5,16 (95% ДИ 4,79–5,53) на 100 000 населения и имел колебания от 2,97 до 6,09 на 100 тыс. населения 
соответственно в Волынской и Николаевской областях. 

По частоте инвалидности (по причине миастении) на 1000 случаев выявленного заболевания, сред-
ний уровень на обследованных территориях составляет 644,65 % (95% ДИ 610,55–678,74) с определен-
ными колебаниями между территориями. 

Всего в среднем по всем территориям уровень инвалидности был меньше среди сельских жителей по 
сравнению с городскими на 10,96% (р = 0,041), у женщин по сравнению с мужчинами – на 15,15% (р = 
= 0,029), в старших возрастных группах по сравнению с группой в возрасте до 60 лет – на 45,84% (р <0,001). 

Значительное количество больных миастенией в Украине имеет установленный диагноз тимомы 
(27,08%), однако, несмотря на это, им не проводилась тимэктомия. Это может значительно влиять на 
тяжесть и течение миастении. 

Уровень инвалидности при миастении на обследованных территориях является високим, и составля-
ет 644,65 % (95% ДИ 610,55– 678,74). Наиболее высокий уровень инвалидности при миастении зафикси-
рован в Запорожской (841,58% (95% ДИ 770,38–912,79)) и Черниговской (809,52 % (95% 690,77–928,28)) 
областях, самый низкий – в Винницкой (146,67% (95% ДИ 66,6–226,73)) области. 



 Медичні науки 

 228 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 

Ключевые слова: миастения, распространенность, инвалидизация, инвалидность, возрастные груп-
пы, общая заболеваемость. 

 
UDC 616.74–009.17–036.865 
Evaluation of Disability as a Result of Myastena Gravis in Ukraine 
Kalbus O. I. 
Abstract. The purpose of the work was to study the indicators of disability in adults with myasthenia gravis 

in the selected regions of Ukraine. 
Material and methods. For the analysis of the health indicators of the population associated with myasthenia 

gravis, including the prevalence of myasthenia gravis and disability, a medical and statistical methods were 
used to calculate relative common indicators, standardized indicators, and visual indicators. The study of the 
prevalence of myasthenia gravis and disability in Ukraine was conducted in a sample population comprising ten 
regions of Ukraine. 

Results and discussion. During the study period (2014) in Ukraine, in the 10 surveyed areas 757 people had 
myasthenia gravis; the average annual prevalence was 5.16 (95% CI 4.79–5.53) per 100 thousand population 
and varied from 2.97 to 6.09 per 100 thousand population respectively in Volyn and Mykolaiv regions. 

The prevalence of myasthenia gravis had high variability depending on the area of the patient's residence. 
Significantly lower than average (p<0.05) indicators were recorded in the Volyn region (–42.36%), Ivano–
Frankivsk region (–31.31%) and Chernivtsi region (–27.54%); higher indicators were fixed in the Dnipropetrovsk 
region (+29.79%). 

With respect to the incidence of myasthenia–related disability per 1,000 cases of the disease detected, its 
average across the surveyed territories was 644.65% (95% CI 610.55–678.74) with some fluctuations between 
the territories. 

Generally, on average across all territories, the level of disability was lower among rural residents by 
10.96% (p = 0.041) compared to urban residents, by 15.15% among women compared to men (p = 0.029), in 
older age groups compared to those under the age of 60 years – by 45.84% (p <0.001). 

A significant number of myasthenia patients in Ukraine were diagnosed with thymoma (27.08%), but never-
theless they did not undergo thymectomy. This fact can significantly affect the severity and course of myasthe-
nia gravis. 

With regard to the frequency of thymoma (one of the significant factors in the development of disability in 
myasthenia gravis) according to this study, it was observed with a frequency of 270.81 cases per 1000 cases of 
myasthenia gravis (95% CI 239.15–302.46) with fluctuations from 93.33% (95 % CI 27.5– 159.17) in the Vin-
nitsa region to 580.65 ‰ (95% CI 406.94–754.35) in the Volyn region (p <0.01).  

Almost one third of all patients from general sample 205 (27.08 %) had thymoma, 224 (29.59%) patients 
underwent thymectomy (in history). 

Conclusion. The incidence of myasthenia disability in the surveyed territories is high and amounts to 
644.65% (95% CI 610.55–678.74). The highest level of disability in myasthenia gravis was recorded in the 
Zaporizhzhia region (841.58% (95% CI 770.38–912.79)) and in the Chernihiv region (809.52% (95% 690.77–
928.28)), the lowest was recorded in the Vinnitsa region (146.67 ‰ (95% CI 66.6– 226.73)). Disability rates 
were significantly lower among rural residents compared to urban residents, among women compared to men, 
in the older age groups compared to those under 60 years of age. 

Keywords: myasthenia gravis, prevalence, disability, age groups, general incidence. 
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Теоретичною основою поняття «адаптація» є 
уявлення про неї як про постійний процес активно-
го пристосування індивідуума до умов навколиш-
нього середовища, який торкається всіх рівнів фун-
кціонування людини. Робота в студентській науко-
вій групі, залучення студентів до виконання науко-
во–дослідної роботи відіграє велику роль в соці-
ально–психологічній адаптації студента. Метою 
нашої роботи стало порівняти соціально–
психологічну адаптацію у студентів, які приймали 
активну участь в роботі гуртків та виконували нау-
ково–дослідні роботи під час навчання в універси-
теті зі студентами, які не були залучені до цього 
виду роботи. В результати дослідження було вияв-
лено, що адаптація у студентів обох груп більше 
80%. Цей результат не наближений до 100%, тому 
що, незважаючи на 6 рік навчання в університеті, 
студенти мають ряд особливостей в цей період, які 
впливають на їх адаптаційний рівень. В 1–й групі 
ми отримали цей показник незначно вищим на 7% 
за контрольну групу. Це можна пояснити тим, що 
відсоток студентів, які активно залучались до нау-
ково–дослідної роботи, визначились з подальшою 
спеціалізацією та вже працюють в тому напрямку. 
В дослідній групі адаптовані студенти частіше про-
являють інтернальність, сприймають всі зміни, що 
відбуваються з ними, як результат власної діяльно-
сті (входження в режим роботи, самостійне скла-
дання графіка навчання, здатність встигати додат-
ково навчатися та виконувати науково–дослідну 
роботу). Лише 9% в цій групі студентів сприймають 
події, які відбуваються, як вплив інших сил (судьба, 
випадок та інше). У контрольній групі цей відсоток 
вищий в два рази, це може проявлятися в житті 
студента у вигляді порушення самоорганізації. 

Емоційна комфортність в групі студентів, які 
займаються НДР значно вища. Так в першій групі 
показник складає 85% [75,48–94,52] на відміну від 
другої групи 67% [60,53–73,47] (р≤0,05). Перевага 
позитивних емоцій, відчуття благополуччя пов’яза-

на з визначенням подальшого напрямку навчання, 
отриманням, за рахунок науково–дослідної роботи 
в гуртках, перших професійних перемог, позитив-
ною самореалізацією у вибраному напрямку. В 
контрольній групі більше 1/3 студентів переживає 
емоційний дискомфорт на цьому рівні навчання, 
що значно обтяжує процес навчання.  

Отриманні дані в контрольній групі свідчать 
про майже однаковий відсоток рівня самосприйнят-
тя та сприйняття інших. Студенти демонструють 
дружне відношення до своїх сокурсників, що свід-
чить про прийняття оточення, схвалення їх життє-
вої позиції, в цілому позитивного відношення до 
себе оточуючих. У студентів дослідної групи вияв-
ляється позитивний полюс самосприйняття, що 
відображає ступінь доброзичливості до себе та 
відображає здатність оцінювати свої сильні та сла-
бкі сторони. Так в першій групі показник складає 
84% [74,22–93,78] на відміну від другої групи 68% 
[63,34–72,66] (р≤0,05). 

Показник «прагнення до домінування» в пер-
шій групі складає 38% [25,06–50,94] на відміну від 
другої групи 54% [44,33–63,66] (р≤0,05). Більш ни-
зький показник прагнення до домінування в групі 
студентів, які відвідували гурток обумовлений на-
певно більшою здатністю роботи в команді. 

Отже, ми бачимо, що студенти, які відвідують 
гуртки, додатково виконують НДР більше викорис-
товують свої адаптаційні можливості. 

Ключові слова: соціально–психологічна адап-
тація, студент, студентський науковий гурток 

Ефективна психічна адаптація  
є однією з передумов до успішної  

професійної діяльності. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота є фрагментом 
НДР «Особливості коморбідного перебігу захворю-
вань внутрішніх органів: чинники ризику, механізми 
розвитку та взаємообтяження, фармакотерапія» № 
державної реєстрації 0114U002475. 
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Вступ. Теоретичною основою поняття 
«адаптація» є уявлення про неї як про постійний 
процес активного пристосування індивідуума до 
умов навколишнього середовища, який торкається 
всіх рівнів функціонування людини, що змінюються 
чи вже змінилися [1, 2]. Соціально–психологічна 
адаптація студента в групі чи колективі проходить 
завдяки функціонуванню певної системи механіз-
мів: рефлексії, емпатії, прийому соціального зворо-
тного зв'язку тощо [4]. Успішність соціальної адап-
тації залежить від характеристики середовища і 
суб'єкта [5]. Показниками успішної соціальній адап-
тації виступає високий соціальний статус особисто-
сті в певному середовищі, його психологічне задо-
волення цим середовищем і його найбільш важли-
вими елементами, зокрема, задоволення роботою, 
її організацією, умовами і змістом тощо [6, 7]. Пока-
зниками низької соціальної адаптації є переміщен-
ня суб'єкта в іншу соціальне середовище, відхи-
лення у поведінці 

Надзвичайно важливе значення для успішного 
навчання в ВУЗі має правильна організація самоо-
світньої роботи студентів з розширення та заглиб-
лення своїх знань. Навчальні заняття у ВНЗі мають 
по відношенню до процесу засвоєння знань лише 
установчий, орієнтуючий характер. Студент пови-
нен сам активно здобувати знання різними шляха-
ми. Відвідування гуртка, виконання науково–
дослідної роботи (НДР) якраз можуть стати одними 
з таких форм активного навчання [8]. Систематич-
не відвідування студентських гуртків, активна спів-
праця з науковими керівниками, самостійне вико-
нання НДР відповідає двом головним критеріям 
соціально–психологічної адаптації, по–перше – 
формування почуття задоволеності від перших 
самостійно отриманих результатів наукової робо-
ти, по–друге – це так званий соціальний успіх, який 
полягає як в освоєнні нових умов життя, так і в за-
воюванні авторитету в студентському колективі і у 
викладачів вузу. 

Метою даної роботи стало порівняти соціаль-
но–психологічну адаптацію у студентів, які прийма-
ли активну участь в роботі гуртків та виконували 
науково–дослідні роботи під час навчання в універ-
ситеті зі студентами, які не були залучені до цього 
виду роботи.  

Матеріал та методи дослідження. Для ви-
вчення соціально–психологічної адаптації у студе-
нтів застосовували методику К. Роджерса, Р. Дай-
монда. Для вирішення поставленої мети було 
опрацьовано 154 заповнених анкети за анкетою 
К. Роджерса, Р. Даймонда. З них 100 анкет – це 
відповіді студентів, які не займалися в СНГ під час 
навчання в університеті та 54 анкети студентів, які 
активно займалися в гуртках.  

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 студент підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності особистості. 

Статистична обробка отриманих даних прово-
дилася за методом визначення довірчого інтерва-
лу, за рівень вірогідності прийнята величина р≤0,05 
[9]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Після обробки отриманих результатів слід відзна-
чити, що достовірна різниця в адаптації студентів 6 
курсу існує. Студенти цього курсу паралельно з 
навчанням переживають «третю кризу» в своєму 
студентському житті. А саме досить болюче постає 
питання розподілу, осмислення того, що з навчан-
ня треба перейти в самостійну роботу, співстав-
лення об’єму своїх знань з тим об’ємом, який хоті-
лось би мати в майбутньому. Досить актуальним 
залишається питанням матеріального забезпечен-
ня свого майбутнього, яке напряму залежить від 
обраної спеціальності. Отже адаптація їх сьогоден-
ня – це стартова адаптація їх майбутнього і вона 
залежить від багатьох чинників в тому числі відві-
дували вони СНГ чи ні. Ми отримали наступні ре-
зультати. 

У результаті дослідження було виявлено, що 
адаптація у студентів обох груп більше 80%. Цей 
результат не наближений до 100%, тому що, не-
зважаючи на 6 рік навчання у ВУЗі, студенти мають 
ряд особливостей в цей період, які впливають на їх 
адаптаційний рівень. А саме зовсім новий розклад 
занять. Якщо на попередніх курсах студенти мали 
розклад на тиждень, то на 6 курсі він складається з 
тривалих циклів на одній базі. В цей період «гостро 
постає» питання розподілу. Студент знаходиться в 
останньому (третьому) кризовому періоді свого 
навчання, отже наші результати співпадають з да-
ними літературних джерел. В 1–й групі ми отрима-
ли цей показник незначно вищим на 7% за конт-
рольну групу. Це можна пояснити тим, що відсоток 
студентів, які активно залучались до НДР, визначи-
лись з подальшою спеціалізацією та вже працюють 
в тому напрямку (таблиця). 

У дослідній групі адаптовані студенти частіше 
проявляють інтернальність, сприймають всі зміни, 
що відбуваються з ними, як результат власної ді-
яльності (входження в режим роботи, самостійне 
складання графіка навчання, здатність встигати 
додатково навчатися та виконувати НДР). Лише 
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9% в цій групі студентів сприймають події, які від-
буваються, як вплив інших сил (судьба, випадок та 
інше). В контрольній групі цей відсоток вищий в 
два рази, це може проявлятися в житті студента у 
вигляді порушення самоорганізації (таблиця). 

Емоційна комфортність в групі студентів, які 
займаються НДР значно вища. Так в першій групі 
показник складає 85% [75,48–94,52] на відміну від 
другої групи 67% [60,53–73,47] (р≤0,05). Перевага 
позитивних емоцій, відчуття благополуччя пов’яза-
на з визначенням подальшого напрямку навчання, 
отриманням, за рахунок НДР в гуртках, перших 
професійних перемог, позитивною самореалізаці-
єю у вибраному напрямку. В контрольній групі біль-
ше 1/3 студентів переживає емоційний дискомфорт 
на цьому рівні навчання, що значно обтяжує про-
цес навчання (таблиця).  

Отриманні дані в контрольній групі свідчать 
про майже однаковий відсоток рівня самосприйнят-
тя та сприйняття інших. Студенти демонструють 
дружне відношення до своїх сокурсників, що свід-
чить про прийняття оточення, схвалення їх життє-
вої позиції по відношенню до себе, в цілому пози-
тивного відношення до себе оточуючих. У студен-
тів дослідної групи виявляється позитивний полюс 
самосприйняття, що відображає ступінь доброзич-
ливості до себе та відображає здатність оцінювати 
свої сильні та слабкі сторони. Так в першій групі 
показник складає 84% [74,22–93,78] на відміну від 
другої групи 68% [63,34–72,66] (р≤0,05). 

Показник «прагнення до домінування» в пер-
шій групі складає 38% [25,06–50,94] на відміну від 
другої групи 54% [44,33–63,66] (р≤0,05). Більш ни-
зький показник прагнення до домінування в групі 
студентів, які відвідували гурток обумовлений на-
певно більшою здатністю роботи в команді. 

Отже ми бачимо, що студенти, які відвідують 
гуртки, додатково виконують НДР більше викорис-
товують свої адаптаційні можливості.  

Висновки. Робота в студентському науковому 
гуртку, залучення студентів до виконання науково–
дослідної роботи відіграє велику роль в соціально–
психологічній адаптації студента. Вона допомагає 
сформувати індивідуальну творчу особистість, яка 
вміє працювати в команді, брати на себе відпові-
дальність, що значною мірою буде допомагати їм в 
подальшій медичній практиці. 

Перспективи подальшого дослідження. Ці-
каво було би в подальшому розробити нові мето-
дологічні підходи для роботи в СНГ для підвищен-
ня адаптованості студентів медиків. 

 

Таблиця – Характеристика структурних компонентів 
адаптованості студентів, які працюють в СНГ 

Компоненти  
адаптованості 

Показники 
 адаптованості у 

студентів 6 курсу, 
які працюють  

в СНГ (1 група) 

Показники  
адаптованості у 

студентів 6 курсу, 
які не працюють  
в СНГ (2 група) 

Адаптація (А) 89% 82% 

Самосприйнят-
тя (S) 84% 68% 

Сприйняття 
інших (L) 72% 67% 

Емоційна ком-
фортність (E) 85% 67% 

Інтернальність 
(I) 93% 82% 

Прагнення до 
домінування (D) 38% 54% 
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УДК 378.147:316.6 
ВЛИЯНИЕ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
НА СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ 
Трефаненко И. В., Соловьева О. В., Гречко С. И.,  
Гордийчук Д. А., Рева Т. В. 
Резюме. Теоретической основой понятия «адаптация» является представление о ней, как о постоян-

ном процессе активного приспособления индивида к условиям окружающей среды. Работа в студенче-
ском научном кружке, привлечение студентов к выполнению научно–исследовательской работы играет 
большую роль в социально–психологической адаптации студента. Целью данной работы стало сравнить 
социально–психологическую адаптацию студентов, которые принимали активное участие в работе круж-
ков и выполняли научно–исследовательские работы во время учебы в университете, со студентами, ко-
торые не были привлечены к этому виду работы. В результате исследования было выявлено, что адап-
тация студентов обеих групп более 80%. Этот результат не приближен к 100%, потому что, несмотря на 
6 лет обучения в университете, студенты имеют ряд особенностей в этот период, которые влияют на их 
адаптационный уровень. В 1–й группе данный показатель незначительно выше (на 7%), чем у контроль-
ной группы. Это можно объяснить тем, что студенты, которые активно привлекались к научно–
исследовательской работе, определились с дальнейшей специализацией и уже работают в данном на-
правлении. В опытной группе адаптированные студенты чаще проявляют интернальность, воспринима-
ют все изменения, происходящие с ними, как результат собственной деятельности. Лишь 9% студентов 
этой группы воспринимают происходящие как влияние других сил (судьба, случай и т.д.). В контрольной 
группе этот процент выше в два раза, что проявляется в жизни этих студента в виде нарушения самоор-
ганизации. 

Эмоциональная комфортность в группе студентов, занимающихся научно–исследовательской рабо-
той, значительно выше. Так в первой группе показатель составляет 85% [75,48–94,52] в отличие от вто-
рой группы – 67% [60,53–73,47] (р ≤ 0,05). Преобладание положительных эмоций, ощущение благополу-
чия связано с определением дальнейшего направления обучения, получением, за счет научно–
исследовательской работы в кружках, первых профессиональных побед, положительной самореализа-
ции в выбранном направлении. В контрольной группе более 1/3 студентов переживает эмоциональный 
дискомфорт на этом уровне обучения, что значительно усложняет процесс обучения. 

Полученные данные в контрольной группе свидетельствуют о почти одинаковом проценте уровня 
самовосприятия и восприятия других. Студенты демонстрируют дружеское отношение к своим сокурсни-
кам, что свидетельствует о принятии окружения, одобрении их жизненной позиции и в целом позитивно-
го отношения к себе окружающих. У студентов исследуемой  группы выявлен  положительный полюс 
самовосприятия, что отражает степень доброжелательности к себе и способность оценивать свои силь-
ные и слабые стороны. Так, в первой группе данный показатель составляет 84% [74,22–93,78], в отличие 
от второй группы -  68% [63,34–72,66] (р ≤ 0,05). 

Показатель «стремление к доминированию» в первой группе составляет 38% [25,06–50,94], в отли-
чие от второй группы - 54% [44,33–63,66] (р ≤ 0,05). Более низкий показатель стремления к доминирова-
нию в группе студентов, посещавших кружок, обусловлен, вероятно, большей способностью к работе в 
команде. 

Студенты, которые посещают студенческие кружки, дополнительно выполняют научно–
исследовательскую работу и в большей мере используют свои адаптационные возможности. 

Ключевые слова: социально–психологическая адаптация, студент, студенческий научный кружок. 
 
UDC 378.147:316.6 
Scientific Research Work Influence on Social and Psychological Adaptation of Students 
Trefanenko I., Soloviova O., Grechko S., Gordiychuk D., Reva T. 
Abstract. The correct approach to organization of student’s self–learning process is of uppermost impor-

tance for successful higher education. Classroom work in higher education institutions aims at setting and giving 
direction functions of a teaching/learning process, and it is a student who is responsible for active knowledge 
acquisition through different means. Participating in different students’ societies and carrying out scientific re-
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search work may become the most appropriate forms of active acquisition. Systematic work in students’ socie-
ties performing research independently as well as in close cooperation with scientific advisors satisfies two main 
criteria of social and psychological adaptation: satisfaction from independently obtained results of scientific re-
search and social success, which presupposes conquering new life conditions and gaining respect from fellow 
students and teaching staff. 

The theoretical basis of the concept of adaptation is the idea of a continuous process of active adaptation of 
the individual to the environment that concerns all levels of human functioning. Participation in student scientific 
groups plays a major role in the student's socio–psychological adaptation. 

Results obtained in the course of our research proved that there was statistically valid difference in 6th–year 
students’ adaptation. It should be pointed out that the 6th–year is the time of the so–called “third crisis” of higher 
education. It appears due to the issue with work allocation and transition from studying to working lifestyle, also 
comparing possessed and desired knowledge and skills may bring a certain dissonance into student’s self–
perception. Students consider the influence of their profession on their future welfare. All these issues can be 
dealt with easier in case of students who have attended scientific societies and groups, who have tried their 
hands in practical aspects and improved their knowledge. The results of our analysis are the following. 

The purpose of the paper lies in comparing psychological and social adaptation of students who participate 
in scientific groups and are engaged in scientific research with that of students who refrain from such activities. 

Material and methods. To study social and psychological adaptation 154 students were asked to fill in a 
questionnaire based on the K. Roger and R. Dimond’s methodology.  

Results and discussion. We find that the adaptation in the group of students engaged in the research activ-
ity is much higher. Thus, in the first group, the index of emotional comfort is 85%, while the second group has 
the index of 67%. Researches evaluated the statements about a person, about the way of professional life, ex-
periences, thoughts, habits, behavioral styles on a six–point scale: Adaptation, Self–Perception, Perception of 
Others, Emotional Comfort, Internality, Domination. Considerable difference between control and experiment 
groups is established for internality, emotional comfort, and self–perception and perception of others. 

Conclusion. The obtained results proved that participation in scientific societies increased students’ ability 
for adaptation and helped to develop a socially and psychologically healthy professional with such grounded 
qualities as self–respect, self–understanding, independence and assertiveness. 

Keywords: socio–psychological adaptation, student, student scientific circle. 
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Розповсюджений у професійних спортсменів 
синдром ранньої реполяризації шлуночків останнім 
часом розглядається як можливий предиктор роз-
витку гострих фатальних аритмій. Відомо, що для 
цієї категорії молодих людей також характерний 
розвиток компенсаційної гіпертрофії міокарда ка-
мер серця. 

Метою нашого дослідження було встановлен-
ня наявності взаємозв’язку між гіпертрофією міокар-
ду та частотою виникнення синдрому ранньої репо-
ляризації шлуночків у професійних спортсменів. 

До дослідження увійшли 28 легкоатлетів, які 
мали регулярні фізичні навантаження високої інтен-
сивності протягом принаймні останніх шести міся-
ців. Діагностика синдрому ранньої реполяризації 
шлуночків була проведена за результатами ЕКГ на 
підставі реєстрації висоти J-точки на рівні 1,0 мм 
або вище ізоелектричної лінії в нижніх або бічних 
відведеннях. Діагностику ознак гіпертрофії міокарда 
здійснено шляхом оцінки результатів електрокарді-
ографічного та ехокардіографічного дослідження. 

Незважаючи на високу розповсюдженість синд-
рому ранньої реполяризації шлуночків у професій-
них спортсменів, нами не було виявлено зв'язку 
між наявністю його ознак і гіпертрофії міокарду. 
Проте, поєднання цих двох синдромів у обстеже-
них атлетів супроводжувалось статистично досто-
вірним зменшенням тривалості коригованого інтер-
валу QT, який в свою чергу, за наявності певних 
анамнестичних даних може бути одним з факторів 
ризику фатальних аритмій. 

Існує необхідність проведення подальших дос-
ліджень для визначення прогностичного значення 
синдрому ранньої реполяризації шлуночків і вкоро-
чення інтервалу QT у спортсменів (особливо осіб з 
наявністю ознак гіпертрофії міокарду), а також ві-
рогідної залежності цих змін від кількісних і якісних 
характеристик фізичної активності. 

Ключові слова: синдром ранньої реполяриза-
ції, синдром короткого інтервала QT, гіпертрофія 
міокарду, професійні спортсмени. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано відповідно до 
плану НДР «Дослідження коморбідного перебігу 
захворювань внутрішніх органів та ендокринної 
системи», № держ. реєстрації 0117U002157. 

Вступ. Достатня фізична активність є важливою 
складовою здорового способу життя. Відповідно до 
сучасних клінічних рекомендацій кожна людина по-
винна дотримуватись режиму фізичної активності в 
обсязі 2-3 години на тиждень [1]. У той же час, рі-
вень фізичного навантаження професійних спорт-
сменів перевищує зазначений поріг в 5-10 разів [2]. 
Така інтенсивна фізична робота призводить до знач-
ного збільшення навантаження на серцево-судинну 
систему, яка виражається у формуванні структурних 
і функціональних змін в серці, які об'єднуються в 
загальне поняття «спортивне серце». У теперішній 
час процес встановлення діагностичних критеріїв 
для цього синдрому продовжується, особливо щодо 
пошуку маркерів пошкодження серцевого м'яза і 
факторів ризику розвитку органічної серцевої  
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патології, а також предикторів розвитку раптової 
серцевої смерті. Слід зауважити, що випадки рап-
тової серцевої смерті більш поширені серед моло-
дих спортсменів, ніж серед осіб, які не займаються 
спортом професійно. Згідно результатів раніше 
опублікованих досліджень, відносний ризик фата-
льних серцевих подій у професійних атлетів моло-
дого віку вищий більше ніж у осіб, які спортом не 
займаються, у 2,5 рази [3]. 

У осіб середнього і старшого віку проблема рап-
тової серцевої смерті переважно викликана гострим 
коронарним синдромом, а у молодих людей на пер-
ше місце виходять гіпертрофічна кардіоміопатія та 
функціонування додаткових шляхів провідної систе-
ми серця і порушення функції іонних каналів 
(каналопатії) [2]. Діагностика цих патологічних ста-
нів є однією з основних проблем спортивної кардіо-
логії, оскільки захворювання виникають, як правило, 
без виражених клінічних симптомів. Відомими пре-
дикторами небезпечних для життя тахіаритмій у 
спортсменів є такі ЕКГ-феномени як синдром Bruga-
da, синдроми короткого і подовженого інтервалу QT. 
Проте, останнім часом з’являється все більше да-
них, які визначають важливе значення синдрому 
ранньої реполяризації шлуночків (СРРШ) як можли-
вого предиктора фатальних аритмій [4]. Враховую-
чи те, що поширеність СРРШ у спортсменів-
легкоатлетів у кілька разів вища, ніж у загальній 
популяції [5], ми провели аналіз особливостей елек-
трокардіографічних та ехокардіографічних парамет-
рів для встановлення можливої асоціації ознак 
СРРШ з іншими змінами в структурному та функціо-
нальному стані серці. 

Мета дослідження. Встановити 
наявність взаємозв’язку між гіперт-
рофією міокарду та частотою виник-
нення синдрому ранньої реполяри-
зації шлуночків у професійних спорт-
сменів. 

Матеріал та методи досліджен-
ня. До дослідження було залучено 28 
спортсменів – членів національної 
збірної команди України з легкої ат-
летики, яким було проведено компле-
ксне медичне обстеження в центрі 
спортивної медицини Сумського дер-
жавного університету. Серед обсте-
жених 10 осіб (35,7 %) – жінки, 18 
(64,3 %) ‒ чоловіки, середній вік 
спортсменів склав 23,2±0,73 роки 
(жінок ‒ 22,7±1,03 роки, чоловіків ‒ 
23,44±0,99 роки). Основним критері-
єм включення до дослідження було 
підтримання обсягів фізичного наван-
таження на рівні не менше 12 годин 
на тиждень, принаймні протягом 6 
місяців до початку обстеження. На 
момент огляду було встановлено, що 

середня тижнева тривалість фізичних вправ учасни-
ків дослідження становила 17,07±0,54 год (у чолові-
ків ‒ 18,0±0,54 год, у жінок ‒ 15,40±0,99 год).  

Дослідження серцевої діяльності проводилось 
такими методами: загально-клінічне обстеження, 
електрокардіографія, шестигодинний Холтер-
моніторинг ЕКГ, ехокардіографія. За результатами 
обстеження всі спортсмени були визнані здорови-
ми або практично здоровими і допущені до участі у 
змаганнях. Всі пацієнти дали письмову згоду на 
участь у дослідженні. 

Відповідно до наявності/відсутності ознак гіпер-
трофії міокарду всі суб'єкти дослідження були роз-
поділені на дві групи. Основна група (ОГ) склада-
лася з молодих людей, які мали вищезазначені 
ознаки, порівняльна (ПГ) ‒ з осіб, у яких не було 
виявлено гіпертрофії міокарду (табл. 1). Відповід-
но до даних, представлених в таблиці, групи були 
репрезентативними за цими параметрами. 

Діагностика СРРШ проводилася на підставі 
реєстрації висоти J-точки на рівні 1,0 мм або вище 
відносно до ізоелектричної лінії в нижніх або бічних 
відведеннях. Випадки ізольованих змін у відведен-
нях V1-V3 не розглядалися як рання реполяризація, 
внаслідок можливих аналогічних змін, характерних 
для в фізіологічних особливостей функції серця, 
реципрокних змін при гіпертрофії міокарду лівого 
шлуночка, дисплазії правого шлуночка та синдро-
му Brugada. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Під час дослідження в першу чергу було проведе-
но аналіз параметрів, що характеризують основні 
показники діяльності серця спортсменів при рутин-
ному дослідженні ЕКГ (табл. 2). 

Таблиця 1 – Основні характеристики обстежених спортсменів в осно-
вній та порівняльній групі 

Група Кількість 
осіб Вік Кількість 

жінок 

Фізична  
активність 
(годин на 
тиждень) 

Середній відсо-
ток анаеробних 

вправ 
у загальному  
навантаженні 

ОГ 14 23,71±0,87 3 (21%) 17,29±0,77 62,5±4,62 % 

ПГ 14 22,62±1,18 7 (50%) 16,86±0,78 62,5±3,58 % 

p   0,472 0,237 
(χ2 =1,4) 0,698 1,000 

Таблиця 2 – Результати ЕКГ-дослідження спортсменів 

Групи ЧСС 
(уд. за хв) 

Частота  
порушень 

ритму і  
провідності 

(%) 

Індекс  
Соколова-

Лайона 

Корнельсь-
кий 

вольтажний 
індекс 

СРРШ 
(%) 

ОГ 55,07±2,10 78,6  
(11 осіб) 30,71±2,32 21,07±1,96 57,1 

(8 осіб) 

ПГ 60,64±2.98 50,0  
(7 осіб) 21,07±1,81 11,71±1,72 28,6 

(4 осіб) 

p 0,138 0,237  
(χ2 = 1,4) 0,003 0,0014 0,252 

(χ2 = 1,313) 
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Виявлені зміни були типовими для спортсменів 
з високою інтенсивністю фізичного навантаження ‒ 
досить низька частота серцевих скорочень, пору-
шення ритму і провідності серця були виявлені в 
64,3 % обстежених, у 8 осіб були виявлені ЕКГ-
ознаки гіпертрофії міокарду лівого шлуночка (у ін-
ших шести представників групи гіпертрофія міокар-
ду була виявлена шляхом ультразвукового дослі-
дження). При порівнянні досліджуваних груп було 
виявлено, що статистично важливі відмінності були 
пов'язані виключно зі значеннями розрахованих 
показників (Корнельський вольтажний індекс та 
індекс Соколова-Лайона), що є зрозумілим, адже ці 
індекси є критеріями діагностики гіпертрофії міока-
рду лівого шлуночка, яка і була підставою для поді-
лу спортсменів на групи. 

Звертає на себе увагу висока поширеність 
СРРШ у спортсменів ‒ число осіб з цим синдромом 
становило 12 (42,1 % від загальної кількості обсте-
жених). У своїй роботі M. Наїsaguerre et al. [4] за-
значає, що поширеність цього синдрому у дорос-
лих становить 1-5 %, але існують й інші дані. Біль-
шість авторів вважають, що поширеність СРРШ 
залежить від професії, віку, раси, супутніх симпто-
мів і підходів до визначення наявності/відсутності 
СРРШ. Підводячи підсумки даних з семи перспек-
тивних когортних досліджень і трьох досліджень 
"Випадок-контроль" R. Serra-Grima et. al. дійшли до 
висновку, що поширеність СРРШ у загальній попу-
ляції становить 0,9-31,0 %, але може досягати  
45,0 % у професійних спортсменів [5]. Раніше вва-
жалось, що СРРШ – це ви-
ключно доброякісний ЕКГ-
феномен, який не має діагнос-
тичної цінності. Зокрема, деякі 
вчені вважали ранню реполя-
ризацію шлуночків у спортсме-
нів, поряд з підвищеним воль-
тажем основних зубців ЕКГ та 
змінами в сегменту ST у відве-
деннях V1-V3, одним із симпто-
мів ремоделювання міокарду 
[6]. Проте, дані мета-аналізу, 
проведеного в останні роки, 
показали, що особи з СРРШ 
мають підвищений ризик рап-
тової серцевої смерті від фа-
тальних аритмій [7]. При цьому 
особливо несприятливими 
критеріями вважається елева-
ція сегмента ST горизонталь-
ної або низхідної форми [8]. 

Нами були проаналізовані 
особливості ЕКГ, які є важли-
вими за наявності СРРШ у 

спортсменів, результати наведені в таблиці 3. Як 
показано в нашому дослідженні, хоча атлетів з 
СРРШ в ОГ виявилося вдвічі більше, ніж у ПГ, ная-
вність гіпертрофії міокарда не є причиною елевації 
точки переходу шлуночкового комплексу в наступ-
ний сегмент ST (p=0,3), що ставить під сумніви 
причино-наслідковий зв’язок ремоделювання міо-
карду у процесі розвитку ранньої реполяризації. 

Крім того, реєстрація несприятливого варіанту 
СРРШ з низхідною або горизонтальною формою 
сегменту ST спостерігається в рівних кількостях в 
обох групах і складає 7,1 % усіх випадків СРРШ. 
Коефіцієнт кореляції Пірсона між амплітудою точки 
J та тривалістю скоригованого інтервалу QT стано-
вив -0,455, і це вказує на те, що, незважаючи на 
існування певної тенденції до скорочення інтерва-
лу QT у пацієнтів зі значним підйомом кінцевої точ-
ки QRS-комплексу, відносини між двома змінними 
можна оцінити як статистично слабкі. 

Незначний вплив власне «спортивного серця» 
на процеси збудження і проведення імпульсів у 
міокарді підтверджується розрахунком кориговано-
го інтервалу QT за формулою Базета (QTc): стати-
стичні відмінності між середнім показником в обох 
групах були практично відсутні. Однак, враховуючи 
вагоме значення, яке цей показник має для прогно-
зування несприятливих серцевих подій серця та 
наявність інформації про те, що СРРШ може су-
проводжуватися змінами цього показника, ми ви-
вчили значення QTc в групах, виділених залежно 
від наявності або відсутності СРРШ (табл. 4).  

Таблиця 3 – Характеристики параметрів ЕКГ, асоційованих з СРРШ залеж-
но від наявності ознак гіпертрофії міокарда 

Групи 
Елевація  
точки J  

(мм) 

Ширина  
інтервалу QT  

(мс) 

Висхідна  
форма  

сегмента ST  
(%) 

Нисхідна або  
горизонтальна  

форма  
сегменту ST (%) 

СРРШ 
(%) 

ОГ 1,036± 
±0,170 378,4±10,46 42,9 7,1 57,1 

(8 осіб) 

ПГ 0,714± 
0,250 376,1±10,26 21,4 7,1 28,6 

(4 особи) 

p 0,300 0,88 0,418  
(χ2=0,655) 1,0 0,252 

(χ2 =1,313) 

Таблиця 4 – Тривалість QTc у спортсменів за наявності або відсутності СРРШ 

Показник 
СРРШ наявний СРРШ відсутній 

ОГ ПГ 
р 

ОГ ПГ 
р 

n 8 4 6 10 

Ширина інтервала QT 
(мсек) 

356,6± 
11,02 

351,0± 
9,51 0,750 407,33± 

11,94 
387,2± 
12,41 0,300 

Загальна тривалість QTc 354,75±7,77 394,75±9,05* 

Примітка: *‒ p=0,004 при порівнянні загального значення QTc у спортсменів 
з наявністю та за відсутності СРРШ. 
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Так, ще у роботі H. Watanabe et al. [9] було за-
значено, що висока поширеність СРРШ у пацієнтів 
з синдромом короткого інтервалу QT може полег-
шити діагностику останнього патологічного стану, 
що дозволяє своєчасно виявляти пацієнтів з висо-
ким ризиком фатальних серцевих подій. Найваж-
ливішим результатом з представлених у таблиці 4 
та на рисунку 1 є статистично значиме скорочення 
тривалості інтервалу QTc у осіб з СРРШ, у першу 
чергу за рахунок пацієнтів, які мають ознаки 
«спортивного серця». У пацієнтів, які не мають 
ознак збільшення серцевого м'яза, розвиток ран-
ньої реполяризації не супроводжувався подібними 
змінами (p=0,108).  

Отримані дані свідчать про те, що хоча СРРШ 
розвивається незалежно від гіпертрофії міокарду 
камер серця спортсменів, поєднання цих двох ме-
жових станів може супроводжуватись укороченням 
інтервалу QT. У нещодавно опублікованому огляді 
наведена інформація щодо складнощів діагностики 
синдрому короткого інтервалу QT, зокрема, пред-
ставлені дані щодо мінімально допустимого зна-
чення QTc ‒ від 300 до 360 мс, а також запропоно-
вані критерії, які потрібно додатково ідентифікува-
ти в діагностичному пошуку. Найбільш часто згаду-
ються: наявність аритмії в анамнезі за відсутності 
інших захворювань, які могли призвести до її вини-
кнення, наявність синдрому укороченого інтервалу 
QT або епізодів тяжких аритмій у найближчих ро-
дичів або в анамнезі пацієнта [10]. Саме перевірка 
цих даних спортивним лікарем у атлетів з СРРШ, 
особливо при прояві ознак гіпертрофічних процесів 
в міокарді, дозволить своєчасно ідентифікувати 
пацієнтів з високим ризиком несприятливих типів 
порушення серцевого ритму. У той же час, вклю-

чення в діагностичну програму комплексного об-
стеження спортсменів Холтер-моніторингу, а також 
оцінка показників ЕКГ в динаміці, може принести 
певну користь. 

Висновки. Незважаючи на високу розповсю-
дженість СРРШ у професійних спортсменів, нами 
не було виявлено зв'язку між наявністю його ознак 
і гіпертрофією міокарду. Проте, поєднання цих 
двох синдромів у обстежених атлетів супроводжу-
валось статистично достовірним зменшенням три-
валості коригованого інтервалу QT, який, в свою 
чергу, за наявності певних анамнестичних даних 
може бути одним з факторів ризику фатальних 
аритмій. 

Перспективи подальших досліджень. Існує 
необхідність проведення подальших досліджень 
для визначення прогностичного значення СРРШ і 
вкорочення інтервалу QT у спортсменів (особливо 
осіб з наявністю ознак гіпертрофії міокарду), а та-
кож вірогідної залежності цих змін від кількісних і 
якісних характеристик фізичної активності. 

Рисунок 1. Порівняння значення QTc у спортсменів за-
лежно від наявності гіпертрофії міокарду і СРРШ 

 

References  
1. Schnohr P, O'Keefe JH, Marott JL, Lange P, Jensen JB. Dose of Jogging and Long-Term Mortality: The Copenhagen 

City Heart Study. Journal of the American College of Cardiology. 2015; 65(5): 411-9. PMID: 25660917. doi: 10.1016/
j.jacc.2014.11.023 

2. Sharma S, Merghani A, Mont L. Exercise and the heart: the good, the bad, and the ugly. European Heart Journal. 
2015; 36: 1445-53. PMID: 25839670.  Doi: 10.1093/eurheartj/ehv090 

3. Montagnana M, Lippi G, Franchini M, Banfi G, Guidi GC. Sudden cardiac death in young athletes. Internal Medicine. 
2008; 47: 1373-8. PMID: 18670141.  Doi: 10.2169/internalmedicine.47.1242 

4. Haїssaguerre M, Derval N, Sacher F, Jesel L. Deisenhofer I, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repo-
larization. The New England Journal of Medicine. 2008; 358(19): 2016-23. PMID: 18463377.  Doi: 10.1056/
NEJMoa071968 

5. Serra-Grima R, Donate M, Alvarez-Garcia J, Barradas-Pires A, Ferrero A, et al. Long-term follow-up of early repolari-
zation pattern in elite athletes. The American Journal of Medicine. 2015; 128(2); 192e 1-9. PMID: 24979742. doi: 
10.1016/j.amjmed.2014.06.017 

6. Panhuyzen-Goedkoop NM, Jorstad HT, Smeets JLRM. A new consensus document on electrocardiographic interpre-
tation in athletes: does it help to prevent sudden cardiac death in athletes. Netherlands Heart Journal. 2018; 26: 127-
32. PMID: 29392521. PMCID: PMC5818375. doi: 10.1007/s12471-018-1076-6 

7. Wu S-H, Lin X-X, Cheng Y-J, Qiang CC, Zhang J. Early repolarization pattern and risk for arrhythmia death: a meta-
analysis. Journal of the American College of Cardiology. 2013; 61: 645-50. PMID: 23290543. doi: 10.1016/
j.jacc.2012.11.023 



 Медичні науки 

 238 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 

8. Rosso R, Glikson E, Belhassen B, Katz A, Halkin A. Distinguishing "benign" from "malignant early repolarization": the 
value of the ST-segment morphology. Heart Rhythm. 2012; 9(2): 225-9. PMID: 21914497. doi: 10.1016/
j.hrthm.2011.09.012 

9. Watanabe H, Makiyama T, Koyama T, Kannankeril PJ, Seto S, et al. High prevalence of early repolarization in short 
QT syndrome. Heart Rhythm. 2010; 7(5): 647-52. PMID: 20206319. doi: 10.1016/j.hrthm.2010.01.012 

10. Rabkin SW. Criteria for short QT interval based on a new QT-heart rate adjustment formula. Journal of Arrhythmia. 
2017; 33(5): 525-7. PMID: 29021866. PMCID: PMC5634756. doi: 10.1016/j.joa.2017.04.004 

 
УДК 616.12-007.61: 616.127: 796.015: 796.071 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТОЛЫ СЕРДЦА  
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ С ПРИЗНАКАМИ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА  
И СИНДРОМОМ РАННЕЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ 
Атаман Ю. А., Жаркова А. В., Дудко Ю. С., Рощупкин А. А. 
Резюме. Распространенный у профессиональных атлетов синдром ранней реполяризации желудоч-

ков в последнее время рассматривается как возможный предиктор острых фатальных аритмий. Извест-
но, что для этой категории молодых людей также характерно развитие компенсаторной гипертрофии 
миокарда. 

Целью исследования было изучить особенности развития ранней реполяризации желудочков у про-
фессиональных атлетов в зависимости от наличия признаков гипертрофии сердца. В исследование бы-
ло включено 28 легкоатлетов, которые имели регулярные интенсивные физические нагрузки на протяже-
нии как минимум полугода. Диагностика синдрома ранней реполяризации желудочков проводилась на 
основании ЭКГ-регистрации элевации J-точки на 1 мм и более выше изоэлектрической линии в нижних 
или боковых отведениях. Диагностику признаков гипертрофии миокарда проводили путем оценки резуль-
татов электрокардиографического и эхокардиографического обследования. На фоне высокой распро-
страненности синдрома ранней реполяризации желудочков у профессиональных спортсменов, нами не 
было выявлено связи между его наличием и гипертрофией миокарда камер сердца. Однако, сочетание 
этих двух синдромов у обследованных атлетов сопровождалось статистически значимым укорочением 
корригированного интервала QT, что при наличии определенных анамнестических данных может быть 
одним из факторов риска развития фатальных аритмий. Последнее обусловливает как необходимость 
более глубокого обследования таких пациентов и наблюдения за ними, так и важность дальнейшего на-
учного изучения проблемы ранней реполяризации желудочков у профессиональных атлетов. 

Ключевые слова: синдром ранней реполяризации, синдром укороченного интервала QT, гипертро-
фия миокарда, профессиональные атлеты. 
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Peculiarities of Electrical Heart Systola in Professional Athletes with Signs  
of Myocardial Hypertrophy and Early Repularization Syndrome 
Ataman Yu. O., Zharkova A. V., Dudko Yu. S., Roshchupkin A. A. 
Abstract. A syndrome of early repolarization, common in professional athletes, has recently been consid-

ered a possible predictor of acute fatal arrhythmias. It is known that for this category of young people the devel-
opment of compensatory cardiac is common as well.  

The purpose of the study was to investigate the features of early ventricular repolarization in professional 
athletes, depending on the presence of signs of cardiac hypertrophy.  

Material and methods. The study involved 28 high-level competition athletes who had regular intensive 
physical activity for at least six months. Syndrome of early repolarization was diagnosed by the electrocardio-
gram registration, detected in case of elevation of the J-point on 1 mm and more above the isoelectric line in the 
lower or lateral leads.  

Results and discussion. The cardiac hypertrophy diagnosis was established by electrocardiography and 
echocardiography. We did not reveal the statistically significant relationship between high prevalence of early 
repolarization syndrome and cardiac hypertrophy in professional athletes. However, the combination of these 
two syndromes in the examined athletes was accompanied by a statistically significant shortening of the cor-
rected QT interval. The latter may be one of the risk factors for acute fatal arrhythmias in case of certain anam-
nestic data presence.  

Conclusion. This necessitates a deeper examination of such patients and their monitoring. Further studies 
are needed to determine the prognostic value of early repolarization in athletes with cardiac hypertrophy. 

Keywords: early repolarization syndrome, short QT syndrome, cardiac hypertrophy, professional athletes. 
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СТОМАТОЛОГІЯ  

Проблема травматичних пошкоджень щелепно-
лицевої ділянки не втрачає своєї актуальності, про 
що свідчить зростання кількості хворих даної нозо-
логії у 2016-2018 рр. Результати ретроспективного 
дослідження показали наступне: було госпіталізо-
вано 1928 хворих із приводу травматичних пошко-
джень, що склало 26,2 % у структурі щелепно-
лицевої патології. Більшість з них – чоловіки 
(n=1704; 88,4 %) та міські мешканці (n=1181; 61,3 
%). Основна кількість травм припадало на осіб 
працездатного віку, що має негативне економічне 
та соціальне значення. Побутові травми (84,1 %) 
переважали над іншими видами травм. У 1527 
(79,2 %) хворих діагностовано перелом нижньої 
щелепи, перелом верхньої щелепи – у 115 (5,9 %) 
хворих, переломи верхньої і нижньої щелепи – у 30 
(1,6 %) хворих, виличних дуг і виличних кісток – у 
239 (12,4 %) хворих, перелом кісток носа – у 19 
(0,9%) хворих. У пацієнтів із переломами нижньої 
щелепи діагностовано переломи різної локалізації: 
по середній лінії нижньої щелепи – 68 (4,5 % у 
структурі травматичних пошкоджень нижньої щеле-
пи) випадків, у ментальній ділянці – 235 (15,4 %) 
випадків, у ділянці тіла нижньої щелепи – 309 (20,2 
%) випадків, кута – 648 (42,4 %) випадків, гілки – у 
55 (3,6 %) випадків, вінцевого відростка – у 38 (2,5 
%) випадків, виросткового відростка – у 174 (11,4 
%) випадків. За період дослідження суттєво збіль-
шилася кількість хворих із переломами в ділянці 
кута і виросткового відростка. 

Лікування переломів кісток лицевого черепа 

виконували консервативний (ортопедичним), хірур-
гічним, комбінованим (хірургічно-ортопедичним) 
методами. Ортопедичні методи лікування перело-
мів застосовано у 48,2 % пацієнтів. З метою досяг-
нення найкращого функціонального та анатомічно-
го відновлення кістки використовували по показан-
нях хірургічний менеджмент переломів, який забез-
печував ретельну репозицію та фіксацію кісткових 
фрагментів. Констатували динамічне зростання 
оперативної активності (2016 р. – 26,5 % випадків; 
2017 р. – 33,4 % випадків; 2018 р. – 40,1 % випад-
ків). При хірургічно-ортопедичному методі перед 
оперативною фіксацією кісток виконували індиві-
дуальні назубні шини, виготовлені лабораторним 
способом у 16,2 % пацієнтів. Регіональні дослі-
дження пошкоджень щелепно-лицевої ділянки є 
важливим методом оцінки проблем травматизму 
та раціонального планування лікувально-
профілактичних заходів.  

Ключові слова: щелепно-лицева ділянка, тра-
вматичні пошкодження, переломи кісток лицевого 
черепа. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том комплексної наукової теми кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії «Пошук, 
впровадження і шляхи удосконалення методів діаг-
ностики та лікування запальних, травматичних про-
цесів, дефектів та деформацій щелепно-лицевої 
ділянки», № державної реєстрації 0115U000046.  
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Вступ. Як відомо, хірургічна стоматологія та 
щелепно-лицева хірургія (ЩЛХ) вивчає хірургічні 
захворювання органів порожнини рота, голови та 
шиї, кісток лицевого скелету. Комплекс хірургічної 
спеціалізованої медичної допомоги виконується у 
стаціонарах, у відділеннях ЩЛХ, де і зокрема, на-
дається допомога хворим із травматичними пошко-
дженнями щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД). Пацієн-
ти з травмами ЩЛД складають за даними літерату-
ри від 20% до 40% загальної кількості госпіталізо-
ваних у ЩЛХ [1, 2]. Переломи кісток лицевого ске-
лету становлять до 88% усіх травматичних пошко-
джень ЩЛД [3, 4]. Серед травм кісток лицевого 
скелету переважають переломи нижньої щелепи, 
на долю яких приходиться 74-95% спостережень 
[5, 6]. Нижня щелепа – єдина рухома кістка лицево-
го черепа підковоподібної форми. Переломи ниж-
ньої щелепи можуть виникнути внаслідок прогинан-
ня, перегину, стиснення. І саме в результаті сили 
щелепа ламається у типових, «слабких» місцях: в 
області центральних різців, ікла, премолярів, кута 
нижньої щелепи, шийки виличного відростка. 

Причинами травматизму є соціальна неста-
більність, природні катаклізми, дорожньо-
транспорті пригоди, порушення правил охорони 
праці, збільшення випадків агресивної поведінки 
людей [7, 8]. Варто зазначити, що в Україні збіль-
шується число травм внаслідок дорожньо-
транспортних пригод на відміну від євопейських 
країн. Прогресивне старіння європейського насе-
лення, суворе трудове законодавство та заходи з 
безпеки дорожнього руху можуть бути причиною 
цієї відмінності [9]. Травматичні пошкодження ЩЛД 
становлять істотну економічну та медико-соціальну 
проблему, пов’язану із залученням ресурсів систе-
ми охорони здоров’я та фінансовими затратами на 
лікування та реабілітацію постраждалих [10].  

Результати вивчення вітчизняної та зарубіжної 
фахової літератури щодо лікування переломів за-
свідчують, що хірургічний метод забезпечує анато-
мічну репозицію та стабільну фіксацію кісткових 
фрагментів, ранню функціональну мобілізацію м’я-
зового апарату та скронево-нижньощелепного суг-
лобу, повноцінне харчування, полегшення гігієніч-
ного догляду за порожниною рота, оптимізацію 
умов для репаративної регенерації кісткової ткани-
ни [11, 12]. На даний час 46 % пацієнтів лікуються 
хірургічним шляхом, 48 % – консервативним мето-
дом, 6 % – комбінованим методом [13]. При цьому, 
як свідчать дані Murray і співавт., спостерігається 
тенденція до зростання застосування методу опе-
ративного з’єднання кісткових фрагментів замість 
консервативного лікування, що веде до раннього 
відновлення функцій, стабільності відламків, ком-
форту пацієнта [14].  

У структурі ускладнень травматичних пошко-
джень переважають залишкові нейросенсорні роз-
лади нижньощелепного (16,01 %) та підочноямко-
вого нерва (15,5 %), порушення рухової функції 
лицевого нерва (2,3 %), диплопія (3,2 %), екзоф-
тальм (1,88 %), а також запальні процеси (15,0 %) 
[15]. Розвиток ускладнень обумовлює значне подо-
вження термінів стаціонарного лікування (в серед-
ньому в 1,5 рази) і його незадовільні результати 
[16].  

Проблема травматизму є актуальною науково-
медичною та соціально значущою темою. Систем-
ний аналіз структури травматичних пошкоджень 
ЩЛД є необхідною ланкою в удосконаленні діагно-
стично-лікувальних заходів та оптимізації допомоги 
хворим. 

Мета дослідження – проведення ретроспекти-
вного аналізу структури травматичних пошкоджень 
ЩЛД і методів лікування у хворих, які перебували 
на стаціонарному лікуванні у відділеннях ЩЛХ, для 
удосконалення діагностично-лікувальних заходів, 
пошуку нових способів лікування і профілактики 
ускладнень.  

Матеріал і методи дослідження. Вивчено 
архівні матеріали і проведено ретроспективний 
аналіз історій хвороб пацієнтів із травматичними 
пошкодженнями ЩЛД, які знаходились на лікуванні 
у відділеннях щелепно-лицевої хірургії КНП 
«Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги» та 
Львівської обласної клінічної лікарні впродовж 2016-
2018 років.  

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). 

Розрахунки виконані з використанням програ-
ми Microsoft ЕхеІ 2003.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Всім хворим виконувався комплекс діагностичних і 
лікувальних заходів у відповідності клінічним про-
токолам медичної допомоги МОЗ України. На ста-
ціонарному лікуванні впродовж 2016-2018 років 
перебувало 7358 пацієнтів (2016 р. – 2353 пацієн-
тів, 2017 р. – 2505 пацієнтів, 2018 р. – 2500 пацієн-
тів), із них – 1928 хворих із приводу травматичних 
пошкоджень ЩЛД, що склало 26,2 % та корелює з 
даними інших авторів [8]. Питома вага травм у 
структурі щелепно-лицевої патології впродовж 
трьох років неухильно збільшувалася (598; 635; 
695 хворих відповідно). Серед хворих було 1181 
(61,3 %) мешканців міста, решта – 747 (38,7 %) 
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сільських жителів. Сезонних коливаннях росту  
захворювань не виявлено. Переважна більшість, 
1704 (88,4%) пацієнтів – чоловіки, 224 (11,6 %) па-
цієнтів – жінки.  

Результати аналізу вікового складу (згідно віко-
вої класифікація ВООЗ) хворих із пошкодженнями 
ЩЛД представлені в таблиці 1. Основна кількість 
захворювань припадала на осіб працездатного 
віку, що за рахунок значного терміну втрати праце-
здатності, тяжких функціональних та косметичних 
наслідків має негативне економічне та соціальне 
значення. 

Серед причин пошкоджень ЩЛД превалювали 
побутові травми – 84,1 %, травми внаслідок дорож-
ньо-транспортних подій – 12 %, спортивні травми – 
2,6 %, виробничі – 1,3 %. За період дослідження 
можна відмітити зменшення виробничих травм та 
збільшення числа автотранспортних пригод. Гема-
томи обличчя діагностували у 67,4 % випадках, 
садни м’яких тканин – у 6,4 % випадках, рани шкіри 
і слизової оболонки порожнини рота – у 16,3 % 
випадках. Крім того, було госпіталізовано 1415 ді-
тей, із них – 168 (11,9 %) хворих із травматичними 
пошкодженнями ЩЛД. 

Травматичні пошкодження нижньої щелепи є 
однією з найпоширеніших патологій у клініці ЩЛХ. 
У 1527 (79,2 %) хворих діагностовано перелом ни-
жньої щелепи, перелом верхньої щелепи – у 115 
(5,9 %) хворих, переломи верхньої і нижньої щеле-
пи – у 30 (1,6 %) хворих, виличних дуг і виличних 
кісток – у 239 (12,4 %) хворих, перелом кісток но-
са – у 19 (0,9 %) хворих, що відповідає показникам 
вітчизняних та зарубіжних авторів [9, 12].  

Загалом, у хворих із переломами нижньої ще-
лепи діагностовано переломи різної локалізації: по 
середній лінії нижньої щелепи – 111 (4,5 % у струк-
турі травматичних пошкоджень нижньої щелепи) 
випадків, у ментальній ділянці – 278 (15,4 %) випа-
дків, у ділянці тіла нижньої щелепи – 352 (20,2 %) 
випадків, кута – 691 (42,4 %) випадків, гілки – у 98 
(3,6 %) випадків, вінцевого відростка – 81 (2,5 %) 
випадків, виросткового відростка – 217 (11,4 %) 
випадків. Серед них – одиночні переломи діагнос-
товано у 863 (56,5 %) пацієнтів, подвійні (одно- та 
двобічні) – у 629 (41,2 %), множинні – у 35 (2,3 %). 
У 41,7 % випадків спостерігали переломи зі змі-
щенням кісткових фрагментів при одиночних пере-
ломах та у 64,3 % випадків при подвійних перело-

мах. Серед подвійних переломів найчастіше діаг-
ностували такі комбінації: кут щелепи та менталь-
на ділянка 36,7 %, перелом виросткового відростка 
та ментальної ділянки 22,7 %, переломи тіла ще-
лепи та ментальної ділянки 5,9 %, переломи тіла 
щелепи і кута нижньої щелепи 3,4 %, переломи 
тіла і виросткового відростка 2,7 % тощо. За період 
дослідження суттєво збільшилася кількість хворих 
із переломами в ділянці кута і виросткового відрос-
тка. Частота переломів нижньої щелепи з іншою 
локалізацією залишилася стабільною. У хворих із 
переломами верхньої щелепи діагностовано: Ле 
Фор I у 37 (32,7 %) випадках, Ле Фор II у 36 
(31,8 %) випадках, Ле Фор III у 8 (7,4 %) випадках, 
альвеолярний перелом у 35 (21,9 %) випадках. 
Доцільно відмітити динамічне збільшення кількості 
пацієнтів із подвійними переломами (2016р. – 
25,6 %, 2017р. – 33 %, 2018р. – 41,4 %) та із змі-
щенням кісткових фрагментів при подвійних пере-
ломах (16,3 %; 21,4 %; 26,6 % відповідно).  

Велика кількість хворих із травматичними пош-
кодженнями ЩЛД визначають актуальність пошуку 
нових методів лікування переломів щелеп. Лікуван-
ня переломів кісток лицевого черепа виконували 
ортопедичним (консервативний), хірургічним, ком-
бінованим хірургічно-ортопедичним методом. Рі-
шення про вибір методики ведення пацієнта прий-
мали індивідуально, на основі аналізу клінічної 
картини, оцінки даних рентгенологічних методів 
дослідження, комп’ютерної томографії, магнітно-
резонансної томографії. 

За період 2016-2018 рр. переважав консерва-
тивний метод лікування хворих (найчастіше дво-
щелепні назубні шини), основною ціллю якого є 
створення мандибуло-максилярної фіксації за до-
помогою використання назубних індивідуальних і 
стандартних шин із зачіпними гачками. Це продик-
товано тим, що при неускладнених переломах не-
обхідно розпочинати лікування з використання най-
менш інвазивних методів. Ортопедичні методи лі-
кування переломів застосовано у 48,2 % пацієнтів. 
Оскільки, оперативні втручання серед комплексу 
лікувально-профілактичних заходів є на сьогодніш-
ній день провідними та клінічно обґрунтованими, 
то спостерігалося динамічне зростання оператив-
ної активності (2016 р. – 26,5 % випадків; 2017 р. – 
33,4 % випадків; 2018 р. – 40,1 % випадків). При 
хірургічному методу лікування фіксація кісткових 

Таблиця 1 – Розподіл хворих за віком 

 Вік 
  
К-сть хворих 

18-24 років Молодий вік 
25-44 років 

Середній вік 
45-60 років 

Похилий вік 
61-75 років 

Старечий вік 
76-90 років Всього 

Абс. число  368 756  694 102 8 1928 

Питома вага, % 19 39  37 5 0 100 
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фрагментів здійснювалась згідно з рекомендаціями 
Всесвітньої Асоціації черепно-щелепно-лицевого 
остеосинтезу (AO CMF). Лікування проводилося із 
застосуванням внутрішньо- і накісткових фіксацій. 
Саме до цієї групи відноситься спосіб стабільно-
функціонально-компресійного остеосинтезу за до-
помогою пластин та гвинтів, який дозволяє приш-
видшити відновлення функцій і форми кісток лице-
вого черепа. Основними перевагами способу є 
забезпечення ригідної фіксації, яка унеможливлює 
зміщення та рухомість кісткових фрагментів, майже 
вдвічі скорочуються терміни відновлення жуваль-
ної функції, зменшуються терміни тимчасової не-
працездатності, розширення щелепи при потребі. 
При застосуванні принципів хірургічного менедж-
менту констатували відсутність інтра- та післяопе-
раційних запальних ускладнень. Водночас потріб-
но ретельного дотримуватися техніки проведення 
остеосинтезу, яка попереджає пошкодження оточу-
ючих нервів та судин, коренів зубів. При хірургічно-
ортопедичному методі перед оперативною фіксаці-
єю кісток виконували індивідуальні назубні шини, 
виготовлені лабораторним способом у 16,2 % паці-
єнтів. Необхідність проведення допоміжної фіксації 
була обумовлена в більшості випадків тим, що під 
час оперативного втручання не вдавалося віднови-
ти дотравматичну оклюзію внаслідок відсутності 
технічної можливості зафіксувати достатню  
кількість пластин і гвинтів на фрагментах, а також 
при множинних і поєднаних травматичних  
ушкодженнях та значних зміщеннях кісткових фраг-
ментів.  

Незважаючи на застосування нових методів 
діагностики і лікування, рівень ускладнень за дани-
ми літератури залишається достатньо високим і 
складає 8%-40 % [16]. Гнійно-запальні процеси 
мали місце у 8,3 % хворих, у 12,4 % спостерігали 
сповільнену консолідацію фрагментів.  

Обговорення отриманих результатів. Хоча 
травми ЩЛД поширені у всьому світі, їхні форми 
відрізняються в різних суспільствах. Отримані на-
ми дані підтверджують збільшення частоти трав-
матичних ушкоджень ЩЛД за останні роки. Епіде-
міологічні особливості щелепно-лицевих переломів 
залежать від екологічних, культурних та соціально-
економічних факторів. У нашому дослідженні ми 
виявили, що міжособистісне насильство та дорож-
ньо-транспортні пригоди є найпоширенішою причи-
ною травм. У деяких частинах світу дорожньо-
транспортні пригоди є домінуючим етіологічним 
фактором переломів.  

За даними літератури, травми переважно отри-
мують чоловіки молодого працездатного віку, і в 
абсолютній більшості випадків – внаслідок побоїв 
та бійок, що засвідчено і в нашій роботі. Гендерний 

та віковий розподіл дуже схожий на результати 
досліджень інших авторів.  

Наша робота підтвердила більшість дослі-
джень, що перелом кута нижньої щелепи, за яким 
слідують тіло та виростковий відросток, є найбільш 
поширеними місцями переломів. У деяких країнах 
ці дані відрізняються, наприклад, в Австралії – на 
першому місці є перелом орбіти, у Швеції – пере-
лом виросткового відростку.  

Незважаючи на постійний розвиток і вдоскона-
лення підходів та методів лікування травм ЩЛД, на 
сьогодні не існує єдиного алгоритму надання допо-
моги постраждалим. Для повноцінного відновлення 
функцій верхньої та нижньої щелеп необхідне про-
ведення репозиції і фіксації кісткових відламків, 
створення найбільш сприятливих умов для розвит-
ку репаративної регенерації. Вищевказане вимагає 
пошуку нових, більш ефективних шляхів та методів 
лікування травм ЩЛД та профілактики їх усклад-
нень. Варто зазначити, що за даними публікацій 
переломи щелеп лікують як хірургічним так і консе-
рвативним методом (46 % і 48 % відповідно) 
[12, 15]. У нашому дослідженні оперативне з’єднан-
ня кісткових фрагментів застосовувалося дещо 
менше (35,6 %). 

Нами встановлено, що рівень ускладнень 
склав 20,75% та є нижчим показників інших дослі-
джень (26,45 %). Найпоширеніші ускладнення по-
в’язані із встановленням конструкцій при остеосин-
тезі (15,4 %), за ним – інфекція (15,15 %) [17]. 

Висновки. Проблема травматизму ЩЛД не 
втрачає своєї актуальності, про що свідчить зрос-
тання кількості хворих даної нозології у 2016- 
2018 рр. За 3 роки було госпіталізовано 1928 хво-
рих із приводу травматичних пошкоджень ЩЛД, що 
склало 26,2 % у структурі щелепно-лицевої пато-
логії. Травматичні пошкодження нижньої щелепи є 
однією з найпоширеніших патологій у клініці ЩЛХ 
(79,2 % хворих).  

При лікуванні клінічні протоколи медичної до-
помоги дозволяють обирати адекватну тактику у 
кожному конкретному випадку, беручи до уваги 
кількість переломів, дентальний статус, характер 
зміщення фрагментів та наявність зубів у щілині 
перелому зокрема. Доцільною є потреба в більш 
широкому залученні у практику способів хірургічно-
го лікування переломів. Аналіз травматизму ЩЛД 
спонукає до постійного моніторингу даної пробле-
ми з метою перспективного планування та оптимі-
зації допомоги хворим.  

Перспективи подальших досліджень. Важ-
ливим завданням є розробка ефективних комплек-
сних програм лікувально-профілактичних заходів 
щодо травматичних пошкоджень ЩЛД та організа-
ції невідкладної допомоги хворим. 
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УДК 616.716-001.5-089.22.23  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ЧЕЛЮСТНО –ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В г. ЛЬВОВЕ В ПЕРИОД С 2016-2018 ГОД 
Матолич У. Д., Уштан С. В., Назаревич М. Р.,  
Каминский М. В., Каминский В. И. 
Резюме. Проблема травматических повреждений челюстно-лицевой области не теряет своей акту-

альности, о чем свидетельствует рост количества больных данной нозологии в 2016-2018 гг. Результаты 
ретроспективного исследования показали следующее: были госпитализированы 1928 больных по поводу 
травматических повреждений, что составило 26,2 % в структуре челюстно-лицевой патологии. Большин-
ство из них – мужчины (n=1704; 88,4 %) и городские жители (n=1181; 61,3 %). Основное количество 
травм приходилось на лиц трудоспособного возраста, что имеет отрицательное экономическое и соци-
альное значение. Бытовые травмы (84,1 %) преобладали над другими видами травм. У 1527 (79,2 %) 
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больных диагностировано перелом нижней челюсти, перелом верхней челюсти – в 115 (5,9 %) больных, 
переломы верхней и нижней челюсти – в 30 (1,6 %) больных, скуловых дуг и скуловых костей – в 239 (12,4 
%) больных, перелом костей носа – у 19 (0,9 %) больных. У пациентов с переломами нижней челюсти ди-
агностированы переломы различной локализации: по средней линии нижней челюсти – 115 (4,5 % в 
структуре травматических повреждений нижней челюсти) случаев, в ментальной области – 278 (15,4 %) 
случаев, в области тела нижней челюсти – 352 (20,2 %) случаев, угла – 691 (42,4 %) случаев, ветви – 98 
(3,6 %) случаев, венечного отростка – 81 (2,5 %) случаев, суставного отростка – 317 (11,4 %) случаев. За 
период исследования существенно увеличилось количество больных с переломами в области угла и сус-
тавного отростка. Лечение переломов костей лицевого черепа выполняли ортопедическим (консер-
вативный), хирургическим, комбинированным хирургически-ортопедическим методом. Ортопедические 
методы лечения переломов применили в 48,2 % пациентов. Для достижения наилучшего функционально-
го и анатомического восстановления кости использовали по показаниям хирургический менеджмент пере-
ломов, который обеспечивал тщательную репозицию и фиксацию костных фрагментов. Мы констатирова-
ли динамичный рост оперативной активности (2016 г.– 26,5 % случаев; 2017 г.– 33,4 % случаев; 2018 г. – 
40,1 % случаев). При хирургически-ортопедическом методе перед оперативной фиксацией костей выпол-
няли индивидуальные назубные шины, изготовленные лабораторным способом в 16,2 % пациентов. Ре-
гиональные исследования повреждений челюстно-лицевой области являются важным методом оценки 
проблем травматизма и рационального планирования лечебно-профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, травматические повреждения, переломы костей ли-
цевого черепа. 
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Retrospective Analysis of the Structures of Traumatic Damages  
in the Maxillofacial Area in Lviv in the Period from 2016 to 2018 
Matolych U. D., Ushtan S. V., Nazarevych M. R., Kaminskyy M. V., Kaminskyy V. I.   
Abstract. The problem of injuries is a relevant scientific-medical and socially significant topics. Patients with 

injuries of maxillofacial area are according to the literature from 20 % to 40 % of the total number of hospitalized 
in of surgical dentistry. Fractures of the facial skeleton bones make up 88 % of all traumatic lesions of maxillofa-
cial area. Among injuries of the bones of the facial skeleton, fractures of the mandible dominated by the fraction 
of 74-95 % of the observations. 

The purpose of the study was to conduct a retrospective analysis of the structure of traumatic injuries of 
maxillofacial area in patients undergoing treatment in hospital for the determination of the priority directions of 
the development of surgical dentistry. 

Material and methods. We studied the archival documents and conducted a retrospective analysis of the 
disease records of patients with traumatic injuries of maxillofacial area treated at the branches of the maxillofa-
cial surgery of the MNE “Clinical Hospital of Emergency Medical Care” and the Lviv Regional Clinical Hospital 
during 2016-2018. The calculations were performed using the Microsoft Excel 2003 program. 

Results and discussion. The results of a retrospective study showed the following: 1928 patients were hos-
pitalized for traumatic injuries, which accounted for 26.2 % of the structure of maxillofacial pathology. Most of 
them were men (n=1704; 88.4 %) and city dwellers (n=1181; 61.3 %). Most of the injuries occurred in people of 
working age, who had negative economic and social significance. Household injuries (84.1 %) prevailed over 
other types of injuries. A mandibular fracture was diagnosed in 1527 (79.2 %) patients; a maxillary fracture was 
diagnosed in 115 (5.9 %) patients; a maxillary and mandibular fracture was diagnosed in 30 (1.6 %) patients; 
zygomatic arches and zygomatic bones were diagnosed in 239 (12.4 %) patients; the fracture of the bones of 
the nose was diagnosed in 19 (0.9%) patients. Treatment of fractures of the facial skull bones was carried out 
by orthopedic (conservative), surgical, combined surgical-orthopedic method. Orthopedic methods of treatment 
of fractures were used in 48.2 % of patients. In order to achieve the best functional and anatomical restoration of 
bone, surgical fracture management was used for indications, which provided careful repositioning and fixation 
of bone fragments. We noted the dynamic growth of operational activity (2016 – 26.5 % of cases, in 2017 –  
33.4 % of cases, in 2018 – 40.1 % of cases). In the surgical-orthopedic method, before the operative fixation of 
the bones, individual nasal tire fabrics manufactured by the laboratory were performed in 16.2 % of patients. 

Conclusion. The expedient is the need for wider involvement in practice of surgical treatment of fractures. 
The analysis of the traumatism of maxillofacial area leads to continuous monitoring of this problem with the aim 
of long-term planning and optimization of patient care. 

Keywords: maxillofacial area, traumatic injuries, facial bone fractures. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ МАРКЕРІВ  
АНТИСТРЕСОРНОГО ЗАХИСТУ У СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ  

ПЕРЕД ХІРУРГІЧНИМИ ВТРУЧАННЯМИ 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна 
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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. 
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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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ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ ФЛЮКТУОФОРЕЗУ АПРОТИНІНУ  

ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 
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Розпрацьовано методику профілактики та ліку-
вання місцевих запальних ускладнень після хірур-
гічних втручань у дистальних відділах нижньої ще-
лепи. Пацієнтам основної групи упродовж перших 
3-х днів після операції атипового видалення рете-
нованих нижніх третіх молярів (ОАВРНТМ) прово-
дили на ділянку ураження сеанси зовнішньорото-
вого флюктуофорезу апротиніну. Було використа-
но прилад низькочастотної електротерапії  
«Радиус – 01» (Беларусь) і препарат на основі ап-
ротиніну - «Контривен», Біофарма, ПрАТ, м. Київ. 
Результатами дослідження встановлено, що поєд-
нане застосування апротиніну та флюктуруючого 
струму у вигляді флюктуофорезу сприяло швидшо-
му зменшенню проявів гострої запальної реакції, 
що клінічно проявлялось статистично достовірним 
зменшенням інтенсивності болю, набряку м'яких 
тканин, коефіцієнту запальної контрактури жуваль-
них м'язів та місцевої температури. На 3-ю добу 
бальна оцінка болю зменшилась в основній групі 
на 41,3 %, проти 34,0 % у групі порівняння (р<0,05). 
Показник приросту набряку м'яких тканин на боці 
ураження був на 18,7 % менший у основній групі, 
ніж у групі порівняння (р<0,01). Коефіцієнт запаль-
ної контрактури у пацієнтів основної групи зменши-
вся на 40,3 %, проти 17,9 % (р<0, 01) у групі порів-
няння. Показник потовщення щоки на 5-у добу зме-
ншився на 69 % у основній групі і на 31 % – у групі 
порівняння (р<0,01). Аналіз показників локальної 
термометрії виявив статистично значущу відмін-
ність між клінічними групами (р < 0,01), починаючи 
з 3-ої післяопераційної доби. Розпрацьована й ап-
робована методика лікування сприяє швидшій лік-
відації у ранньому післяопераційному періоді клі-
нічних проявів гострої запальної реакції (біль, на-
бряк м'яких тканин, тризм, місцева гіпертермія), є 
доступною та ефективною і може бути використана 
у практиці хірургів-стоматологів. 

Ключові слова: флюктуофорез, апротинін, 
нижні моляри. 

 
 

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота виконана відповід-
но до плану науково-дослідної роботи кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
ЛНМУ імені Данила Галицького «Пошук, впрова-
дження і шляхи удосконалення методів діагностики 
та лікування запальних, травматичних процесів, 
дефектів та деформацій ЩЛД», № державної 
реєстрації 0115U000046, шифр 10.01.001.15. 

Вступ. Операції, що проводяться у дистальних 
відділах нижньої щелепи, є доволі травматичними 
втручаннями, які зумовлюють розвиток гострого 
асептичного запального процесу навколишніх тка-
нин. У пацієнтів після операції з'являються біль, 
набряк, запальна контрактура, невропатичні симп-
томи [1, 2]. Актуальним залишається пошук спосо-
бів зменшення проявів гострої запальної реакції у 
ранньому післяопераційному періоді, зокрема після 
операції атипового видалення ретенованого ниж-
нього третього моляра (ОАВ РНТМ) [3, 4]. Ця опе-
рація нами була обрана як модельний процес для 
розпрацювання схеми ранньої післяопераційної 
реабілітації пацієнтів, що передбачає застосування 
медикаментозного та фізіотерапевтичного впливу 
із використанням препарату на основі апротиніну і 
флюктуруючого струму [5]. Від поєднаного застосу-
вання фізичних чинників та медикаментозних засо-
бів, зокрема інгібітора кініногенезу апротиніну, який 
володіє протизапальними властивостями і виявляє 
позитивний вплив, усуваючи патофізіологічні ефек-
ти кінінів, зменшуючи запалення, набряк і біль, пок-
ращуючи мікроциркуляцію і загоєння післяопера-
ційних ран [6, 7], можна очікувати більшої клінічної 
ефективності. Протизапальний механізм апротині-
ну має полівалентний характер. Він зумовлений 
інгібуванням низки медіаторів запалення, зокрема, 
калікреїну, плазміну, тромбіну, оксидних радикалів, 
простазину, і тому нормалізує такі запальні проце-
си як трансміграція лейкоцитів і трансплазмоз калі-
креїну, тромбіну, плазміну із кровоплину в ушко-
джені тканини, набряк тканин, оксидний стрес,  
суперпродукцію кінінів [8]. 
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Мета дослідження – дати оцінку клінічної ефе-
ктивності поєднаного застосування апротиніну та 
флюктуруючого струму при лікуванні гострої за-
пальної реакції, спричиненої хірургічними втручан-
нями у дистальних відділах нижньої щелепи. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено 
хірургічне лікування 30-ти пацієнтів віком 16-28 
років з приводу ретенції нижніх третіх молярів 
(НТМ). Усім прооперованим призначали протиза-
пальну терапію за традиційною схемою, місцево – 
холод впродовж 2 діб. Пацієнтам основної групи 
(15 осіб) впродовж перших 3-ох післяопераційних 
діб зовнішньоротово на ділянку набряклих м’яких 
тканин проводили сеанси флюктуофорезу препа-
рату, основною діючою речовиною якого є апроти-
нін. Для проведення флюктуофорезу було викори-
стано прилад низькочастотної електротерапії 
«Радиус – 01» (Беларусь) і препарат на основі ап-
ротиніну - «Контривен», Біофарма, ПрАТ, м. Київ. 
Пацієнти підгрупи порівняння отримували тради-
ційне лікування без фізіотерапевтичного впливу. 

У всіх прооперованих хворих визначали інтен-
сивність больового синдрому за VAS [9], набряк 
м`яких тканин [10], потовщення щоки [11], ступінь 
запальної контрактури жувальних м’язів [12] та 
локальну термометрію за допомогою термометра з 
інфрачервоним сенсором моделі “Medisana” FTD 
(77050) (Чехія). Дослідження виконані з дотриман-
ням основних положень «Правил етичних принци-
пів проведення наукових медичних досліджень за 
участю людини», затверджених Гельсінською де-
кларацією (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Дире-
ктиви 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 комісії з біоетики ЛНМУ 
імені Данила Галицького (витяг з 
протоколу № 4 від 18.01.2017 р.) з 
приводу застосування даних мето-
дів. Кожен пацієнт підписував інфо-
рмовану згоду на участь у дослі-
дженні. 

Результати дослідження. Як 
результат операційної хірургічної 
травми, у всіх прооперованих нами 
пацієнтів були больові відчуття різ-
ного ступеню вираженості в спокої і 
при відкриванні рота. Оцінюючи 
біль за даними VAS у хворих після 
ОАВ  РНТМ  на  тлі  прийому 
«Німесилу» виявлено, що у основ-
ній групі больові відчуття суттєвіше 
зменшувались відразу ж після пер-
шої процедури (табл. 1). Так, на 2-у 

добу показник знизився на 23,9 % (у групі порівнян-
ня – на 19,1 %)(р <0,05). Через 72 год. (3-я доба) 
бальна оцінка болю зменшилась на 41,3 % і склала 
в основній групі (2,7±0,6) (менш, ніж слабкий біль), 
у групі порівняння – на 34,0 % – 3,1±0,26 (слабкий 
біль) (р < 0,05). Через тиждень у пацієнтів основної 
групи оцінка болю в балах була (0,8±0,41), в той 
час, як у групі порівняння частина пацієнтів виявля-
ла скарги на болі (1,2±0,56), особливо при рухах 
нижньої щелепи (р<0,05).  

Починаючи з 2-ої післяопераційної доби вияв-
лялась достовірна відмінність у показниках прирос-
ту м’яких тканин між групами, оскільки у основній 
групі показник починав зменшуватися, а у групі 
порівняння – продовжував збільшуватись (р <0,01). 
На 3-ю добу досліджуваний показник був на 18,7 % 
менший у основній групі, ніж у групі порівняння 
(р<0,01). Через тиждень після ОАВ РНТМ у основ-
ній групі досліджуваний показник був (0,2±0,12)см, 
а у групі порівняння – (0,7±0,15) см (р <0,05).  

Показник потовщення щоки продовжував збіль-
шуватись за рахунок ексудації тканин до 2-ої після-
операційної доби лише у групі порівняння 
(р <0, 01). На 5-у добу спостерігалось його змен-
шення на 69 % у основній групі і на 31 % – у групі 
порівняння (р<0,01). Через тиждень після хірургіч-
ного втручання показник у основній групі був 
(0,1±0,07) см, у групі порівняння – (0,4±0,16) см  
(р <0, 01). 

Впродовж перших 3-х післяопераційних діб 
коефіцієнт запальної контрактури у пацієнтів ос-
новної групи зменшився на 40,3 %, у групі порів-
няння – на 17,9 % (р <0,01) (табл. 2). Загалом,  

Таблиця 1 – Результати суб’єктивної оцінки болю за VAS (в балах) 
(М±σ) 

Група/ доба 1-а доба 2-а доба 3-я доба 5-а доба 7-а доба 

Основна 
група (n=15) 4,6±0,74 3,5± 

±0,83 λλ 
2,7± 

±0,62* λλ 
1,9± 

±0,35** λλ 
0,8± 

±0,41* λλ 

Група порів-
няння (n=15) 4,7±0,7 3,8± 

±0,56 λλ 
3,1± 

±0,26 λλ 
2,5± 

±0,52λλ 
1,2± 

±0,56λλ 

Примітки: * – достовірна різниця (р<0,05) порівняно з групою порівнян-
ня, ** – достовірна різниця (р<0,01) порівняно з групою порівняння,  
λ – достовірна різниця (р<0,05) порівняно з 1-ою добою, λ λ – достовірна 
різниця (р<0,01) порівняно з 1-ою добою. 

Таблиця 2 – Коефіцієнт запальної контрактури жувальних м'язів (в %) 

Група/ доба 1-а доба 2-а доба 3-я доба 5-а доба 7-а доба 

Основна  
група  
(n=15) 

34,7±2,56 27,9± 
±1,02** λλ 

20,7± 
±1,03** λλ 

13,5± 
±1,75**λλ 

4,9± 
±1,47** λλ 

Група  
порівняння 
(n=15) 

35,8±1,6 32,9± 
±1,97λλ 

29,4± 
±1,61λλ 

19,9± 
±1,92λλ 

7,1± 
±1,38λλ 

Примітки: ** – достовірна різниця (р <0,01) порівняно з групою порівнян-
ня; λ λ – достовірна різниця (р <0,01) порівняно з 1-ою добою. 
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до 7-ої доби спостереження відбулось зменшення 
досліджуваного коефіцієнту в основній групі у 7,1 
рази, а у групі порівняння – у 5,0 разів (р <0,01). 

Аналіз показників локальної термометрії ви-
явив достовірну відмінність між групами (р <0,01), 
починаючи з 3-ої післяопераційної доби, яка збері-
галась впродовж усього часу спостереження. На  
7-му добу у основній групі відбувалось повернення 
температури до доопераційного рівня. 

Обговорення отриманих результатів. В ре-
зультаті проведених досліджень у пацієнтів після 
ОАВ РНТМ виявлено у ранньому післяопераційно-
му періоді достовірні різниці показників, які харак-
теризують прояви гострої запальної реакції, у гру-
пах із традиційним лікуванням та при застосуванні 
флюктуофорезу апротиніну. Флюктуруючий струм 
виявляє протизапальну дію при різноманітних па-
тологічних процесах [7]. При поєднаному застосу-
ванні його з медикаментозними засобами посилю-
ється цей позитивний вплив. Застосування препа-
рату на основі апротиніну, який володіє антикініно-
вими властивостями, зменшує запалення, набряк і 
біль, покращує мікроциркуляцію і загоєння післяо-
пераційних ран є доцільним після проведення хіру-
ргічних втручань. Отримані нами результати спів-
падають з дослідженнями інших науковців, які вва-

жають апротинін цінною альтернативою у боротьбі 
з болем і набряклістю напротивагу дексаметазону 
з його ризиками і побічними ефектами [6, 13]. 

Отже, застосування флюктуофорезу апротині-
ну впродовж перших 3-х днів після ОАВ РНТМ має 
виражену протизапальну дію, що було підтвердже-
но проведеними дослідженнями. 

Висновки. Розпрацьована нами схема профі-
лактики та лікування місцевих ускладнень після 
проведення хірургічних втручань у дистальних від-
ділах нижньої щелепи, яка включає поєднане за-
стосування апротиніну та флюктуруючого струму, 
сприяє зниженню больових відчуттів, зменшенню 
післяопераційного набряку та проявів запальної 
контрактури жувальних м'язів, знижує місцеву тем-
пературу, що було показано на прикладі хірургічно-
го лікування ретенції НТМ.  

Перспективи подальших досліджень. Після 
проведення хірургічних втручань у дистальних від-
ділах нижньої щелепи застосування зовнішньоро-
тового флюктуофорезу апротиніну сприяє швидшій 
ліквідації у ранньому післяопераційному періоді 
проявів гострої запальної реакції (біль, набряк м'я-
ких тканин, тризм, місцева гіпертермія). Дана мето-
дика доступна та ефективна і може бути викорис-
тана у практиці хірургів-стоматологів. 
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УДК 616.31-089:615.83:615.262.1 
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЮКТУОФОРЕЗА  
АПРОТИНИНА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Патерега Н. И., Огоновский Р. З. 
Резюме. Разработана методика профилактики и лечения местных воспалительных осложнений по-

сле хирургических вмешательств в дистальных отделах нижней челюсти. Пациентам основной группы на 
протяжении первых 3-х дней после операции сложного удаления ретенированных нижних третьих моля-
ров проводили на область отечных тканей сеансы внешнеротового флюктуофореза апротинина. Были 
использованы аппарат низкочастотной электротерапии “Радиус – 01” (Беларусь) и препарат, основным 
действующим веществом которого является апротинин - «Контривен», Биофарма, ПрАТ, г. Киев. Резуль-
татами исследования установлено, что совместное применение апротинина та флюктуирующего тока в 
виде флюктуофореза способствовало быстрейшему уменьшению проявлений острой воспалительной 
реакции, что клинически проявлялось статистически достоверным уменьшением интенсивности боли, 
отека мягких тканей, коэффициента воспалительной контрактуры жевательных мышц и локальной тем-
пературы. На 3-е сутки бальная оценка боли уменьшилась в основной группе на 41,3 % против 34,0 % в 
группе сравнения (р<0,05). Показатель прироста отека мягких тканей на поврежденной стороне был на 
18,7 % меньше в основной группе, чем в группе сравнения (р<0,01). Коэффициент воспалительной кон-
трактуры у пациентов основной группы снизился на 40,3 % против 17,9 % в группе сравнения (р <0,01). 
Показатель утолщения щеки на 5-е сутки уменьшился на 69 % в основной группе и на 31 % – в группе 
сравнения (р <0,01). Анализ показателей локальной термометрии выявил статистически значимое разли-
чие между клиническими группами (р <0,01), начиная с 3-их послеоперационных суток. Разработанная и 
апробированная методика лечения способствует быстрейшей ликвидации в раннем послеоперационном 
периоде клинических симптомов острой воспалительной реакции (боль, отек мягких тканей, воспали-
тельная контрактура, локальная гипертермия), является доступной и эффективной, она может быть ис-
пользована в практической деятельности хирургов-стоматологов. 

Ключевые слова: флюктуофорез, апротинин, нижние моляры. 
 
UDC 616.31-089:615.83:615.262.1 
Evaluation of Clinical Efficacy of Using Aprotinin Fluctuophoresis after Dental Surgery 
Paterega N., Ogonovsky R. 
Abstract. Methods for prevention and treatment of local inflammatory complications after surgery in the 

distal segment of the mandible were developed.  
The purpose of the study was to evaluate the clinical efficacy of the combined use of aprotinin and fluctuating 

current in the treatment of acute inflammatory response caused by surgery in the distal segment of mandible. 
Material and methods. Surgical treatment of 30 patients aged 16-28 years for lower third molars retention 

was performed. Patients of the main group during the first 3 days after impacted lower third molars surgery were 
performed on the site of lesions of the external oral fluctuophoresis of aprotinin. A device of low-frequency elec-
trotherapy "Radius - 01" (Belarus) and a drug on the basis of aprotinin called "Kontriven", Biopharma, PrAT, Kyiv 
were used. 

Results and discussion.The results of the study showed that the combined use of aprotinin and fluctuating 
current in the form of fluctuophoresis contributed to a faster reduction of the manifestations of acute inflamma-
tory reaction, which was clinically manifested by a statistically significant decrease in the intensity of pain, soft 
tissue swelling, the inflammatory contracture and local temperature. On the third day pain scores decreased in 
the main group by 41.3 %, against 34.0% in the comparison group (p<0.05). The increase in soft tissue of 
edema on the lesion side was 18.7 % lower in the main group than in the comparison group (p<0.01). The rate 
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of inflammatory contracture in the patients of the main group decreased by 40.3%, against 17.9 % (p<0.01) in 
the comparison group. Cheek thickening on the 5th day decreased by 69 % in the main group and by 31 % in the 
comparison group (р<0.01). Local thermometry analysis revealed a statistically significant difference between 
the clinical groups (p<0.01), starting from the 3rd postoperative day. 

Conclusions. Fluctuating current has an anti-inflammatory effect, and when combined with its medication 
increases this positive effect. The use of aprotinin, which has anti-quinine properties, reduces inflammation, 
swelling and pain, improves microcirculation and healing of postoperative wounds, is advisable after surgery. 
The developed and tested treatment method promotes faster elimination in the early postoperative period of 
clinical manifestations of acute inflammatory reaction (pain, soft tissue swelling, trismus, local hyperthermia), is 
affordable and effective and can be used in the practice of dental surgeons. 

Keywords: fluctuophoresis, aprotinin, lower molars. 
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У статті представлено результати вивчення 
поширеності дефектів зубних рядів у дорослого 
населення Харківського регіону.  

Мета – вивчення поширеності дефектів зубних 
рядів за віковою та гендерною ознаками у доросло-
го населення Харківського регіону за результатами 
аналізу ортопантомограм. 

Було проаналізовано ортопантомограми 1269 
пацієнтів, виконані на дентальному комп’ютерному 
томографі п᾿ятого покоління Vereviewepocs 3D R1-
00 (Моrіта, Japan). 

Формування груп дослідження за віком було 
проведено від 18 до 84 через кожні п’ять років (за 
виключенням 1-ї та 12-ї груп, які були сформовані 
шляхом об᾿єднання відповідно із наступною та по-
передньою для виконання вимог проведення епіде-
міологічних досліджень за рекомендаціями ВООЗ).  

Із загальної кількості проаналізованих ортопан-
томограм 1269 осіб було встановлено, що у 676 з 
них (53,27 %) були малі дефекти зубних рядів (до  
3-х зубів), у 199 (15,68 %) – великі дефекти (4 та 
більше зубів) і у 394 осіб (31,05 %) дефекти зубних 
рядів були відсутні. Лише у наймолодшій групі (з 18 
до 24 років) переважала відсутність дефектів зуб-
них рядів (83,48 %). Вже від 25 до 29 років кількість 
ортопантомограм без дефектів зубних рядів знизи-
лась у 1,4 раза (р <0,05) і становила 58,54 % випа-
дків. Кількість малих дефектів зубних рядів зросла 
у 2,47 раза (р <0,001) – 40,85 % випадків. Також у 
цій віковій групі на ортопантомограмі 1 особи вже 
було встановлено наявність великого дефекта 
(0,50 %). Аналіз наступних вікових груп підтвердив, 
що із збільшенням віку пацієнтів, зменшувалась 
кількість ортопантомограм з відсутністю дефектів 
зубних рядів, а кількість великих дефектів – навпа-
ки, збільшувалась (р <0,05).  

У результаті проведено аналізу було встанов-
лено прямий кореляційний зв'язок між зростанням 
віку пацієнтів та кількістю дефектів зубних рядів  
(r = 0,4207, р = 0,00), та відсутність такого за генде-
рною ознакою.  

Ключові слова: вторинна адентія, ортопанто-
мограма, вікова поширеність, гендерна пошире-
ність, доросле населення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом ком-
плексної НДР Харківського національного медичного 
університету МОЗ України «Характер, структура та 
лікування основних стоматологічних захзворю-
вань» (№ державної реєстрації 0116U004975), та 
науково–дослідної роботи кафедри стоматології 
Харківського національного медичного університету 
МОЗ України «Формування та впровадження сучас-
них наукових підходів до діагностики, лікування і 
профілактики стоматологічної патології у дітей і до-
рослих» (№ державної реєстрації 0118U000939). 

Вступ. Однією із найпоширеніших форм ура-
ження зубощелепного апарату, особливо у доросло-
му віці, є дефекти зубних рядів (ДЗР) За даними 
ВООЗ поширеність ДЗР сягає 75%, а за даними різ-
них українських авторів – від 70 до 95% [1, 2, 3, 4]. 

Вибір способу реабілітації пацієнтів з ДЗР за-
лишається актуальною задачею стоматології. Його 
обмежено рядом об’єктивних та суб’єктивних при-
чин, співвідношення яких, безумовно, з плином 
часу змінюється. Так, наприклад, удосконалення 
методик дентальної імплантації вимагає перероз-
поділу між показаннями до знімного та незнімного 
протезування [5]. 

Поширеність ДЗР є предметом уваги широкого 
кола дослідників різних регіонів України [6, 7, 8, 9, 
10], через те, що саме цей показник є підґрунтям 
для планування розвитку різних векторів стомато-
логічної допомоги від її організації до розробки алго-
ритмів профілактики й лікування багатьох патологіч-
них станів зубощелепної системи у пацієнтів різного 
віку та статі. Тому актуальним залишається дослі-
дження поширеності й особливостей структури ДЗР 
у дорослого населення різних регіонів України. 

Метою даної роботи було вивчення пошире-
ності дефектів зубних рядів за віковою та гендер-
ною ознаками у дорослого населення Харківського 
регіону за результатами аналізу ортопантомограм. 

Матеріал та методи дослідження. Було про-
аналізовано ортопантомограми (ОПТГ) 1269 паціє-
нтів, які були скеровані до діагностичного центру 
WDE з метою проведення скрінінгового досліджен-
ня стану зубощелепного апарату з різних причин у 
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період з травня 2017 року по травень 2019 року. 
Цифрова панорамна 2D-діагностика була виконана 
на дентальному комп’ютерному томографі п᾿ятого 
покоління Vereviewepocs 3D R100 (Моrіта, Japan). 

Для більш детального аналізу поширеності 
ДЗР у дорослого населення Харківського регіону 
розподілення груп дослідження за віком було про-
ведено наступним чином: 18–19 років, 20–24 роки, 
25–29 років, 30–34 роки, 35–39 років, 40–44 роки, 
45–49 років, 50–54 роки, 55–59 років, 60– 64 роки, 
65–69 років, 70–74 роки, 75–79 років та 80–84 роки. 
За класифікацією ВООЗ (2019) ці групи можна від-
нести до молодого віку (до 44 років), до середньо-
го – від 45 до 59 років, до похилого – від 60 до 
74 років та до старечого – від 75 до 90 років. Вра-
ховуючи невелику кількість ортопантомограм, що 
належать особам у віці 18–19 років та 80–84 роки, 
зазначені групи було поєднано відповідно із насту-
пною (20–24 роки) та попередньою (75–79 років). 
Це було зумовлено тим, що при визначенні вели-
чини вибірки з метою отримання статистично дос-
товірних даних ми враховували рекомендації ВО-
ОЗ [11], згідно з якими при проведенні епідеміологі-
чних досліджень мінімальний рекомендований об-
сяг груп обстеження повинен становити не менше 
30 осіб одного полу. Загальна кількість груп спо-
стереження у нашому дослідженні становила 12. 

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.). 

Отримані дані піддавалися статистичній оброб-
ці за допомоги програми Statistica 6.0. Відмінності 
вважали вірогідними при загальноприйнятій у ме-
дико–біологічних дослідженнях похибці p<0,05.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Серед загальної кількості первинного матеріалу, 
що був підданий аналізу, 62,61 % ортопантомограм 
належало жінкам (767 осіб) та 37,39 % (у 1,67 раза 
менше, р<0,05) – чоловікам (502 особи) (табл. 1).  

Кількість ОПТГ осіб жіночої статі перевищувала 
таку осіб чоловічої статі у всіх вікових групах відпо-
відно у 1,67, 1,48, 1,65, 1,23, 1,59, 1,48, 1,23, 1,45, 
1,35 та навіть 2,25 та 3,44 раза відповідно у гр.10 та 
гр.11 (χ2 = 8,859, р = 0,012). Лише в останній 12-ї 
групі розподіл матеріалу мав пропорційний вигляд – 
по 50,00% для осіб обох статей (табл. 1, рис.1).  

Це, безумовно, свідчить про більшу відповіда-
льність жінок за стан свого здоров'я, зокрема, й 
стоматологічного. 

Найбільша кількість ОПТГ належала пацієнтам 
обох статей перших 6-х груп: 115 особам 1-ї групи 

(9,06 %), 164 – 2-ї (12,92 %), 210 – 3-ї (16,55 %), 
141 – 4-ї (11,11 %), 127 – 5-ї (10,01 %) та 107 – 6-ї 
(8,43 %). Кількість осіб в групах від 7-ї до 12-ї, 
ОПТГ яких було проаналізовано, не перевищувала 
100 та заходилась у межах від 92 до 32. І якщо у 7, 
8 та 9 групах, де вік пацієнтів перебував у межах 
від 50 до 64 років, кількість ОПТГ становила 85  
(6,70 %), 91 (7,17 %) та 92 (7,25 %) відповідно, то 
кількість осіб останніх 3-х груп, які звернулися для 
проведення рентгенологічного дослідження (з 65 до 
84 років) була знано меншою й поступово знижува-
лася від 65 (5,12 %) до 40 (3,15 %) та 32 (2,52 %) 
(рис. 1).  

Окреслена динаміка говорить про те, що, по-
перше, для людей похилого віку їх власний соці-
альний статус, відображення якого у певній мірі є й 
також стан зубощелепного апарату, втрачає прові-
дні позиції; по-друге, проблемі із станом здоров'я 
інших органів та систем змушують більше зосере-
джуватися саме на них, а стоматологічні захворю-
вання поступаються загально соматичним; по-
третє, більшість літніх людей може розраховувати 
лише на невідкладні заходи, а не підтримувати 
стоматологічний статус на рівні його зберігання. 

Таблиця 1 – Розподіл груп дослідження за віком і 
статтю, абс. / % 

Групи 
Вікова 

градація, 
роки 

Загальна 
кількість, 
n=1269, 
абс. / % 

Жінки, 
n=767, 
абс. / % 

Чоловіки, 
n=502, 
абс. / % 

Гр. 1 18 – 24 115 / 100 72 / 62.61 43 / 37,39 

Гр. 2 25 – 29 164 / 100 98 / 59,76 66 / 40,24 

Гр. 3 30 – 34 210 / 100 131 / 62,38 79 / 37,62 

Гр. 4 35 – 39 141 / 100 78 / 55,32 63 / 44,68 

Гр. 5 40 – 44 127 / 100 78 / 61,42 49 / 38,58 

Гр. 6 45 – 49 107 / 100 64 / 59,81 43 / 40,19 

Гр. 7 50 – 54 85 / 100 47 /55,29 38 / 44,71 

Гр. 8 55 – 59 91 /100 54 / 59,34 37 / 40,66 

Гр. 9 60 – 64 92 / 100 53 / 57,61 39 / 42,39 

Гр. 10 65 – 69 65 / 100 45 / 69,23 20 / 30,77 

Гр. 11 70 – 74 40 / 100 31 / 77,50 9 / 22,50 

Гр. 12 75 –84 32 / 100 16 / 50,00 16 / 50,00 

Рис. 1. Кількісний розподіл ОПТГ пацієнтів за віком та 
статтю, абс. 
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Із загальної кількості проаналізованих ОПТГ 
1269 осіб було встановлено, що у 676 з них 
(53,27 %) були малі ДЗР (до 3-х зубів), у 199 
(15,68 %) – великі дефекти ( 4 та більше зубів) і у 
394 осіб (31,05 %) дефекти зубних рядів були від-
сутні.  

Якщо провести аналіз за віковими групами 
(табл. 2), то встановлено наступне. На ОРТГ най-
молодшої 1-ї групи з 18 до 24 років (115 осіб) пере-
важала відсутність ДЗР – 96 осіб (83,48%), малі 
дефекти були присутні у 19 осіб (16,52%), а вели-
кі – були взагалі відсутні (0,00%). У 2-й групі пацієн-
тів з 25 до 29 років (164 особи) кількість ОПТГ без 
ДЗР знизилась у 1,4 раза (р < 0,05) і була зафіксо-
вана у 96 пацієнтів, що склало 58,54%. Кількість 
малих ДЗР на ОПТГ 2-ї групи зросла у 2,47 раза  
(р < 0,001) і встановлена у 67 осіб (40,85%). Також 
у цій віковій групі на ОПТГ 1 особи (0,50%) було 
встановлено наявність великого ДЗР. 

Аналіз наступних груп – з 3-ї до 12-ї, виявив 
зберігання тієї тенденції, що мала місце у поперед-
ніх двох групах. А саме, із збільшенням віку пацієн-
тів, що звернулися для проведення рентгенографіч-
ного дослідження, зменшувалась кількість ОПТГ з 
відсутністю ДЗР (за виключенням гр.10), а кількість 
великих ДЗР – навпаки, збільшувалась (р < 0,05) 
(табл. 2). 

Щодо поширеності малих ДЗР у обраного кон-
тингенту осіб, то у пацієнтів молодого віку (до гр. 5) 
та перших двох періодів середньої вікової катего-
рії – до 54 років (гр. 7) вона зростає у 4,20 раза – з 
16,52 до 69,41% (р < 0,001), а з останньої третини 
середнього віку – з 55 років (гр.8) – починає змен-
шуватися, хоча й без статистичної значущості у 
порівнянні із попередньою групою (р˃0,05) 
(табл. 2). Але в цілому було встановлено прямий 

кореляційний зв'язок між зростанням віку пацієнтів 
та кількістю ДЗР (r = 0,4207, р = 0,00). 

Також динаміку поширеності малих та великих 
ДЗР у обраного контингенту пацієнтів за даними 
ОПТГ можна продемонструвати наступною ілюст-
рацією (рис. 2), яка підтверджує вищезазначені 
тенденції й наочно окреслює доцільність та особ-
ливу актуальність щодо відновлення малих ДЗР 
саме у осіб молодого й середнього віку.  

Стан зубних рядів в залежності від статі ілюст-
рує рис. 4. Як видно з приведених даних, дефекти 
зубних рядів були відсутні у 34,2 % жінок, та 26,3 % 
чоловіків; малі ДЗР були виявлені у 51,1 % жінок та 
56,6 % чоловіків і великі ДЗР – у 14,7% жінок та 
17,1 % чоловіків. Попри відсутність статистично 
достовірної різниці у зазначених показниках 
(р˃0,05), стан зубних рядів у жінок все ж таки був 
кращим через те, що на ОПТГ осіб жіночої статі у 
меншому відсотку випадків було зафіксовано наяв-
ність малих та великих ДЗР, а відсутність будь-яких 
дефектів – у більшому відсотку випадків (рис. 3). 

Отже, отримані нами дані співзвучні із 
раніше проведеними дослідженнями. Так, 
результати вітчизняних епідеміологічних 
досліджень у різних регіонах України [7, 8, 
9, 10, 12] свідчать про найбільший рівень 

Таблиця 2 – Характеристика стану зубних рядів за віковими 
групами та даними ОПТГ, абс. / % 

Групи 
Вікова  

градація,  
роки 

Кількість 
осіб, 

абс. / % 

Відсут-
ність ДЗР, 

абс. / % 

Малі ДЗР, 
абс. / % 

Великі 
ДЗР, 

абс. / % 

Гр. 1 18 – 24 115 / 100 96 / 83,48 19 / 16,52 0 / 0,00 

Гр. 2 25 – 29 164 / 100 96 / 58,54 67 / 40,85 1 / 0,50 

Гр. 3 30 – 34 210 / 100 114 / 54,29 92 / 43,81 4 / 1,90 

Гр. 4 35 – 39 141 / 100 34 / 24,11 98 / 69,50 9 / 6,38 

Гр. 5 40 – 44 127 / 100 24 / 18,90 87 / 68,50 16 / 12,60 

Гр. 6 45 – 49 107 / 100 19 / 17,76 72 / 67,29 16 / 14,95 

Гр. 7 50 – 54 85 / 100 6 / 7,06 59 / 69,41 20 / 23,53 

Гр. 8 55 – 59 91 /100 4 / 4,40 54 / 59,34 33 / 36,26 

Гр. 9 60 – 64 92 / 100 0 / 0,00 57 / 61,96 35 / 38,04 

Гр. 10 65 – 69 65 / 100 1 / 1,54 39 / 60,00 25 / 38,46 

Гр. 11 70 – 74 40 / 100 0 / 0,00 20 / 50,00 20 / 50,00 

Гр. 12 75 – 84 32 / 100 0 / 0,00 12 / 37,50 20 / 62,50 

Рис. 2. Динаміка стану зубних рядів обраного континген-
ту пацієнтів за даними ОПТГ та віковою ознакою, % 

 

Рис. 3. Стан зубних рядів в залежності від 
статі, % 
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поширеності малих дефектів зубних рядів саме у 
осіб молодого віку (від 70,0 % до 89,1 %), що зумо-
влено раннім видаленням зубів та суттєво погір-
шує клінічний стан усієї зубощелепної системи. 
Також, як і попередніми дослідженнями, чіткої різ-
ниці за гендерною ознакою встановлено не було. 

Висновки. В результаті проведено аналізу 
було встановлено прямий кореляційний зв'язок між 
зростанням віку пацієнтів та кількістю ДЗР. Аналіз 
поширеності ДЗР за гендерною ознакою попри від-

сутність статистичної достовірності все ж таки свід-
чить на користь осіб жіночої статі. Встановлений 
рівень поширеності дефектів зубних рядів, особли-
во у осіб молодого віку, потребує концентрації ор-
ганізаційних та лікувально- профілактичних заходів 
на всіх рівнях надання стоматологічної допомоги. 

Перспективи подальших досліджень стосу-
ються необхідності вивчення структурних та топо-
графічних особливостей малих ДЗР у мешканців 
Харківського регіону. 
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УДК 616. 314–073.75–036.22(477.54) 
РАСПРОСТРАНЕННСТЬ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ  
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА 
Слинько Ю. А., Соколова И. И., Удовиченко Н. Н.  
Резюме. В статье представлены результаты изучения распространенности дефектов зубных рядов у 

взрослого населения Харьковского региона. 
Цель – изучение распространенности дефектов зубных рядов по возрастному и гендерному призна-

кам у взрослого населения Харьковского региона по результатам анализа ортопантомограмм. 
Были проанализированы ортопантомограммы 1269 пациентов, выполненные на дентальных компью-

терном томографе пятого поколения Vereviewepocs 3D R100 (Моrита, Japan). 
Формирование групп исследования по возрасту было проведено от 18 до 84 через каждые пять лет 

(за исключением 1-й и 12-й групп, которые были сформированы путем объединения соответственно с 
последующей и предыдущей для выполнения требований проведения эпидемиологических исследова-
ний по рекомендациям ВОЗ) . 

Из общего количества проанализированных ортопантомограмм 1269 человек было установлено, что 
у 676 из них (53,27%) были малые дефекты зубных рядов (до 3-х зубов), у 199 (15,68 %) – большие 



 Медичні науки 

 264 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 

дефекты (4 и более зубов) и у 394 человек (31,05 %) дефекты зубных рядов отсутствовали. Лишь в млад-
шей группе (с 18 до 24 лет) преобладало отсутствие дефектов зубных рядов (83,48 %). Уже с 25 до 29 
лет количество ортопантомограмм без дефектов зубных рядов снизилось в 1,4 раза (р <0,05) и состави-
ло 58,54% случаев. Количество малых дефектов зубных рядов выросло в 2,47 раза (р <0,001) – 40,85 % 
случаев. Также в этой возрастной группе на ортопантомограмме 1 человека уже было установлено нали-
чие большого дефекта (0,50 %). Анализ следующих возрастных групп подтвердил, что с увеличением 
возраста пациентов, уменьшалось количество ортопантомограмм с отсутствием дефектов зубных рядов, 
а количество крупных дефектов – наоборот, увеличивалась (р <0,05). В целом было установлено прямая 
корреляционная связь между возрастом пациентов и количеством дефектов зубных рядов.  

В результате проведения анализа была установлена прямая корреляционная связь между возрас-
том пациентов и количеством дефектов зубных рядов (r = 0,4207, р = 0,00), и отсутствие такой по гендер-
ному признаку. 

Ключевые слова: вторичная адентия, ортопантомограмма, возрастная распространенность, гендер-
ная распространенность, взрослое население. 
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The Prevalence of Dental Defects in the Adult Population of Kharkiv Region 
Slinko Yu. O., Sokolova I. I., Udovichenko N. M.  
Abstract. The article presents the results of studying the prevalence of dental defects in the adult popula-

tion of Kharkiv region. The relevance of the chosen research direction is explained by the importance of this 
indicator for planning the development of different vectors of dental care. 

The purpose of this work was to study the prevalence of dental defects by age and gender characteristics in 
the adult population of Kharkiv region based on the results of the analysis of orthopantomograms. 

Material and methods. We analyzed orthopantomograms of 1269 patients performed on a fifth-generation 
Dental Vereviewepocs 3D R100 (Morita, Japan). 

For a more detailed analysis of the prevalence of dentition defects in the adult population of the Kharkiv 
region, age distribution groups were conducted from 18 to 84 every five years (except for the 1st and 12th 
groups, which were formed by merging according to the following and the previous teams to meet the require-
ments of epidemiological research on WHO recommendations). 

Results and discussion. From the 1269 analyzed orthopantomograms we found that 676 of them (53.27%) 
had small dentition defects (up to 3 teeth), 199 (15.68%) had large dentition defects (4 or more teeth) and 394 
persons (31.05%) had no defects in the dentition. Analysis of orthopantomograms by age showed that only the 
youngest group (from 18 to 24 years) was dominated by the absence of defects in the dental rows (83.48%). 
From 25 to 29 years the number of orthopantomograms without defects in the dental rows decreased by 1.4 
times (p <0.05) and made up 58.54% of cases. The number of small defects in the dentition increased by 2.47 
times (p <0.001) and made up 40.85% of cases. In this age group, there was a large defect (0.50%) on the or-
thopantomogram of 1 person. 

The analysis of the following age groups revealed the trend of the previous two groups. Namely, with in-
creasing age of patients who applied for radiographic examination, the number of orthopantomograms with ab-
sence of defects of dental rows decreased, and the number of large defects, on the contrary, increased  
(p <0.05). Overall, a direct correlation was found between the growth of patients' age and the number of defects 
in the dentition (r = 0.4207, p = 0.00). 

The studies conducted generally coincide with the information of other researchers on the prevalence of age 
and gender-specific defects in dental areas in different regions of Ukraine. 

Conclusions. The conducted analysis showed a direct correlation between the growth of patients' age and 
the number of dentition defects, and the absence of such on a gender basis. 

Keywords: secondary adentia, orthopantomogram, age distribution, gender prevalence, adult population. 
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СУДОВА МЕДИЦИНА  

Визначення давності настання смерті у більшо-
сті випадків судово–медичних експертиз є одним із 
найважливіших та найчастіших питань, що потре-
бують вирішення лікарем судово–медичним екс-
пертом. Задля більш точного визначення післяс-
мертного інтервалу можуть використовуватись 
комплексні методики, з урахуванням різноманітних 
критеріїв. Проте, у більшості досліджень такі крите-
рії визначають лише для інтервалу від 1 до 3 діб, 
що, будучи використаними в практиці судово–
медичних експертів, не зможуть у повній мірі задо-
вольнити потреби слідчих органів – у розслідуванні 
випадків смерті, коли після настання смерті минуло 
більше цього часу.  

У цьому дослідженні був проведений ретроспе-
ктивний аналіз судово–медичної документації – 
експертиз трупів осіб. Були визначені інтервали 
між часом настанням смерті та моментом оціню-
вання давності настання смерті судово–медичними 
експертами. Також були проаналізовані особливос-
ті опису навколишнього середовища на місці вияв-
лення трупа, використані методи оцінки давності 
настання смерті, вираженість окремих трупних 
змін. Виявлені недоліки при визначенні давності 
настання смерті та запропоновані способи його 
вдосконалення. Обґрунтована необхідність розро-
бки та використання методів визначення давності 
настання смерті для пізнього післясмертного періо-
ду. За допомогою використання статистичного ана-
лізу, також, були виявлені потенціальні критерії, 
що мали достовірну залежність від післясмертного 
інтервалу, і, при проведенні подальшого ретельно-
го аналізу яких, могли б сприяти більш точному 
визначенню давності настання смерті. Ці потенці-
альні критерії, а саме: довжина тіла, ступінь вгодо-

ваності трупа особи, вік, та ступінь вираженості 
післясмертних змін внутрішніх органів, згідно з да-
ними гістологічних висновків (наявність автолітич-
них змін одного або декількох з наступних органів: 
головного мозку, гіпофіза, серця, легень, печінки, 
нирок, селезінки, наднирників, підшлункової зало-
зи, передміхурової залози, матки), можуть бути у 
подальшому досліджені та впроваджені у практику 
судово–медичних експертів у якості як додаткових 
критеріїв до існуючих методик, так і для виокрем-
леного вивчення, зокрема, автолітичних змін внут-
рішніх органів. 

Ключові слова: судово–медична експертиза, 
давність настання смерті, танатологія, контент ана-
ліз. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Судово–медичні діагностичні ознаки 
при експертному обґрунтуванні визначення ступе-
ня тяжкості тілесних ушкоджень, давності та причи-
ни смерті», № державної реєстрації 0118U000951. 

Вступ. Для вирішення питання про ДНС люди-
ни існує багато методів. Проте, до сих пір немає 
таких методів, які б достатньо точно забезпечили 
визначення часу, що минув після смерті особи. [1]. 
Із появою нових технологій, сучасні методи оцінки 
ДНС мають тенденцію набувати комплексного ха-
рактеру із зростанням кількості даних, що врахову-
ються при такій оцінці [2]. Однак, використання 
більшості з таких методів також може потребувати 
значного часу та досвіду задля отримання достові-
рного результату при оцінці ДНС [3]. Тому є спроби 
розробити якомога простіші експрес–методи визна-
чення післясмертного інтервалу [4]. 
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За допомогою більшості новітніх методів мож-
ливо визначити ДНС у межах лише 1–3 діб після 
настання смерті [5–9], тобто використання таких 
методів не може повністю задовольняти потреби 
слідчих органів при проведенні судово–медичних 
експертиз у випадках, коли з моменту настання 
смерті минуло більше цього часу, що може трапля-
тись, наприклад, при експертизах трупів невстано-
влених осіб або осіб, які жили на самоті [10]. Та-
кож, у більшості досліджень, в яких вивчають біохі-
мічні маркери та гістохімічні та інші зміни тканин та 
рідин організму, також не враховуються додаткові 
фактори [11–15]. Останнім часом є тенденція до 
розробки вченими методів визначення ДНС шля-
хом оцінки післясмертних змін внутрішніх органів 
[16–20], результати яких є досить точними та є 
перспективними в плані подальших досліджень та 
впровадження нових методів оцінки ДНС. Кореля-
ція, зокрема, гістологічних змін внутрішніх органів 
із фактичною ДНС, була визначена у цьому дослі-
дженні. 

Метою дослідження стало визначення особ-
ливостей оцінки ДНС, виявлення недоліків при її 
оцінці та встановлення потенціальних критеріїв 
для покращення її визначення судово–медичними 
експертами. 

Матеріал і методи дослідження. До аналізу 
ми включили експертизи трупів осіб, які померли 
ненасильницькою смертю, у віці >18 років. У дослі-
дження було включено 745 експертиз 2018–2019 
років. Були виключені з дослідження випадки смер-
ті, що супроводжувалися масивною крововтратою, 
а також експертизи з невстановленим через гниліс-
ні зміни діагнозом. Щоб проаналізувати критерії 
оцінки давності настання смерті, нами були перег-
лянуті висновки експертів, протоколи огляду трупа 
на місці події, направлення на судово–медичну 
експертизу, акти прийому трупів черговими моргу. 
Таким чином, була включена інформація про стать, 
вік, судово–медичний діагноз, часовий інтервал з 
моменту настання смерті до судово–медичної оцін-
ки; наявні трупні зміни та особливості навколиш-
нього середовища на місці виявлення трупа.  

Базуючись на даних документації, такі параме-
три, як вік, ступінь вгодованості (знижений, норма-
льний, підвищений), довжина тіла трупа, темпера-
тура навколишнього середовища, місце знахо-
дження трупа (у будівлі або на вулиці) були вклю-
чені до аналізу.  

Для перевірки якості оцінки часового інтервалу 
з моменту настання смерті до огляду трупа на міс-
ці виявлення судово–медичним експертом, були 
досліджені лише випадки смерті з вказаним часом 
настання смерті, згідно з даними супровідної доку-
ментації, і лише у випадках ненасильницької смер-

ті, встановленої судово–медичним експертом. Бу-
ла обчислена кореляція між потенціальним крите-
рієм у порівнянні з відомими даними щодо часу 
настання смерті.  

Результати представлені у кількісних (кількість 
випадків) та процентних показниках, коефіцієнті 
кореляції. 

Дослідження проведено відповідно до вимог 
«Інструкції про проведення судово–медичної екс-
пертизи» (наказ МОЗ України №6 від 17.01.1995), 
відповідно до вимог і норм, типовим положенням з 
питань етики МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., 
«Порядку вилучення біологічних об'єктів від помер-
лих, тіла яких підлягають судово–медичній експер-
тизі і патологоанатомічному дослідженню, для нау-
кових цілей» (2018). 

Результати дослідження. Вік померлих склав: 
у віці 18–30 років – 34 випадки (4,6%); 31–40 років – 
81 (10,9%); 41–50 років – 93 (12,5%); 51–60 років – 
183 (24,6%); 61–70 років – 151 (20,3%); 71–80 років 
– 145 (19,5%); 81 і більше років – 58 (7,8%). Від 
загальної кількості дослідних випадків (745), випад-
ки ненасильницької смерті склали 598 випадків 
(80,3%), з яких 250 (33,6%) жінок, 348 (46,7%) чоло-
віків. Від загальної кількості випадків ненасильни-
цької смерті: смерть від серцево–судинних захво-
рювань була встановлена у 407 (68,1%), з яких 181 
(30,3%) жінок та 226 (37,8%) чоловіків; від онколо-
гічних захворювань – у 79 (13,2%), з яких 36 (6%) 
жінок та 43 (7,2%) чоловіків; від захворювань ле-
гень – у 52 (8,7%), з яких 13 (2,2%) жінок та 39 
(6,5%) чоловіків; від захворювань печінки – 22 
(3,7%), з яких 10 (1,7%) жінок та 12 (2%) чоловіків; 
від захворювань шлунково–кишкового тракту – 19 
(3,2%), з яких 8 (1,3%) жінок та 11 (1,8%) чоловіків; 
інших захворювань – 19 (3,2%).  

Місце виявлення трупа: у приміщенні 492 
(82,3%), на вулиці – 86 (14,4%), інше 20 (3,3%). 
Протокол огляду трупа на місці його виявлення був 
наданий слідчими органами у 487 (81,4%), трупні 
зміни були описані у 479 (80,1%). Питання щодо 
визначення давності настання смерті судово–
медичним експертом, у постанові про призначення 
судово–медичної експертизи, було у 493 (82,5%). 
Вимірювання температури навколишнього середо-
вища на місці виявлення трупа було проведене у 
297 випадках (49,7%). Час відновлення трупних 
плям при огляді трупа на місці його виявлення дорі-
внював: >15 секунд – 324 у випадках, 6–25 секунд – 
211, 26–35 секунд – 97, 36–55 секунд – 81, >56 се-
кунд – 32. Час від настання смерті до розтину у сек-
ційній залі дорівнював: <31 години – 34 випадки;  
31–50 годин – 127; 51–70 годин – 186; 71–90 го-
дин – 203; 91–110 годин – 143; більше 110 годин – 
52. Згідно із судово–медичною документацією,  
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середній показник довжини тіла був 167,8 см. Вго-
дованість: знижена у 129 (21,6%), нормальна у 370 
(61,9%), підвищена у 99 (16,6%). При огляді у сек-
ційній залі трупні плями не змінювали свій колір у 
541 (90,5%), змінювали колір по краях – 45 (7,5%), 
опис трупних плям був відсутній у 12 (2%) експер-
тиз. Трупне заклякнення було відсутнє у 415 
(69,4%), слабо виражене – у 82 (13,7%), добре ви-
ражене – у 85 (14,2%), частково виражене у м’язах 
нижніх кінцівок – у 16 (2,7%). Пізні трупні зміни бу-
ли відмічені у 373 (62,4%) випадків, у вигляді: зеле-
ного кольору шкіри – 353 (59%) та/або гнильної 
венозної сітки – 137 (22,9%) та/або відшарування 
епідермісу – 117 (19,6%) та/або гнильної підшкірної 
емфіземи – 55 (9,2%); відсутні – у 225 (37,6%). 

Використовуючи коефіцієнт кореляції Спірме-
на, був обчислений кореляційний зв’язок між відо-
мою ДНС та ступенем вираженості післясмертних 
змін внутрішніх органів, згідно з даними гістологіч-
них висновків (автолітичних змін головного мозку 
та/або гіпофіза та/або серця та/або легень та/або 
печінки та/або нирок та/або селезінки та/або над-
нирників та/або підшлункової залози та/або перед-
міхурової залози та/або матки): 0,62 – достовірна 
середня позитивна кореляція (p<0,05). 

Обговорення отриманих результатів. Сере-
дній час від настання смерті до розтину у секційній 
залі в 745 судово–медичних експертизах склав 79 
годин 21 хвилину, що перевищує загальноприйняті 
терміни, що використовуються у світовій практиці 
[21, 22]. Розвиток гнильного розпаду тканин у цей 
період зумовлює необхідність скоротити цей інтер-
вал задля виключення впливу гнильних змін на 
судово–медичну діагностику [23, 24, 25].  

Для оцінки ДНС переважно використовувався 
метод динамометрії, при використанні якого не 
можливо досить точно обрахувати ДНС через 
вплив багатьох факторів, зокрема, факторів навко-
лишнього середовища, на результати динамомет-
рії [26, 27, 28]. Необхідно запровадити додаткові 
методи визначення давності настання смерті, які 
зазнаватимуть меншого впливу таких факторів. 

У протоколах огляду трупа на місці його вияв-
лення не завжди були наявні відповідні виміри 
(температура навколишнього повітря, вологість, 
кількість шарів одягу на трупі, ложе трупа тощо), 
які могли б покращити точність оцінки ДНС. Впро-
вадження цих вимірів у практику дозволить викори-

стати новітні методи при дослідженні ДНС [29, 30, 
31, 32]. 

Гнилісні (пізні) трупні зміни були наявні більш 
ніж в половині досліджених випадків, а ДНС переви-
щувала 24 години. Зважаючи на це, використання 
динамометрії при проведенні автопсії є недоціль-
ним і потребує розробки нових методик [26, 28, 33]. 

Статистичний аналіз ступеня вираженості піс-
лясмертних змін внутрішніх органів (автолітичних 
змін головного мозку та/або гіпофіза та/або серця 
та/або легень та/або печінки та/або нирок та/або 
селезінки та/або наднирників та/або підшлункової 
залози та/або передміхурової залози та/або матки) 
показав достовірну позитивну кореляцію з ДНС. Ці 
дані співпадають із даними інших вчених [16, 17, 
18, 19] та в подальшому можливе використання 
ступеня вираженості післясмертних змін у практиці 
судово–медичних експертів для більш точної оцін-
ки ДНС. 

Висновки. Базуючись на вищенаведених да-
них, ми дійшли наступних висновків: 
1. Середній час від настання смерті до розтину у 

секційній залі в 745 судово–медичних експерти-
зах склав 79 годин 21 хвилину. Враховуючи це, 
необхідно впроваджувати методи визначення 
ДНС для такого терміну. 

2. Для оцінки ДНС переважно використовувався 
метод динамометрії, при використанні якого не 
можливо досить точно обрахувати ДНС через 
вплив багатьох факторів. 

3. У протоколах огляду трупа на місці його вияв-
лення не завжди були наявні відповідні виміри, 
що могли б покращити точність оцінки ДНС. 

4. Гнилісні (пізні) трупні зміни були наявні більш ніж 
в половині випадків, що, робить використання 
динамометрії при проведенні автопсії недоціль-
ним і потребує розробки нових методик. 

5. Ступінь вираженості післясмертних змін внутріш-
ніх органів мав достовірну позитивну кореляцію з 
ДНС. Цей критерій потребує вивчення у більших 
вибірках для можливого подальшого викорис-
тання у практиці судово–медичних експертів. 
Перспективи подальших досліджень. По-

дальші дослідження будуть направлені на удоско-
налення методів визначення ДНС, зокрема шля-
хом подальшого вивчення та впровадження потен-
ціального критерію з достовірним кореляційним 
зв’язком – ступеня вираженості післясмертних змін 
внутрішніх органів, в практику судово–медичних 
експертів. 
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УДК 340.6 
КОНТЕНТ АНАЛИЗ СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ  
ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ  
Григорян Э. К. 
Резюме. Определение давности наступления смерти в большинстве случаев судебно–медицинских 

экспертиз является одним из важнейших и самых частых вопросов, требующих решения врачом судебно–
медицинским экспертом. Для более точного определения постмортального интервала могут использо-
ваться комплексные методики, с учетом различных критериев. Однако, в большинстве исследований 
такие критерии определяют только для интервала от 1 до 3 суток, и, будучи использованными в практике 
судебно–медицинских экспертов, не смогут в полной мере удовлетворить потребности следственных 
органов – в расследовании случаев смерти, когда после наступления смерти прошло больше этого ин-
тервала времени. 

В этом исследовании был проведен ретроспективный анализ судебно–медицинской документации – 
экспертиз трупов. Были определены интервалы между временем наступлением смерти и моментом 
оценки давности наступления смерти судебно–медицинскими экспертами. Также были проанализирова-
ны особенности описания окружающей среды на месте обнаружения трупа, использованные методы 
оценки давности наступления смерти, выраженность трупных изменений. Выявлены недостатки при оп-
ределении давности наступления смерти и предложены способы его совершенствования. Обоснована 
необходимость разработки и использования методов определения давности наступления смерти для 
позднего постмортального периода. При помощи использования статистического анализа, также был 
определен потенциальный критерий, имеющий достоверную корреляционную зависимость от постмор-
тального интервала, и, при проведении дальнейшего тщательного анализа которого, мог бы способство-
вать более точному определению давности наступления смерти. Этот потенциальный критерий – сте-
пень выраженности постмортальных изменений внутренних органов (наличие аутолитических изменений 
одного или нескольких из нижеприведенных органов: головного мозга, гипофиза, сердца, легких, печени, 
почек, селезенки, надпочечников, поджелудочной железы, предстательной железы, матки), может быть, 
в перспективе, исследован и внедрён в практику судебно–медицинских экспертов в качестве как допол-
нительного критерия к существующим методикам, так и для обособленного изучения аутолитических 
изменений внутренних органов. 

Ключевые слова: судебно–медицинская экспертиза, давность наступления смерти, танатология, 
контент анализ. 

 
UDC 340.6 
Content Analysis of the Forensic Medical Assessment of Postmortem Interval  
Grygorian E. K. 
Abstract. In this study we conducted a retrospective analysis of forensic documentation on examination of 

human corpses.  
Material and methods. Examinations of the human corpses who died nonviolently, aged >18 years, were 

included in the analysis. The study included 745 examinations conducted during 2018–2019. Cases of death, 
accompanied by massive blood loss, as well as examinations undiagnosed because of putrid changes, were 
excluded from the study. In order to analyze the postmortem interval assessing criteria, we reviewed experts' 
reports, protocols of on–scene examination of corpse, police protocols, and acts of taking corpses by on–duty 
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personnel in morgue. Thus, information on sex, age, and forensic diagnosis, time interval from the moment of 
death to the examination of the corpse, the available cadaveric changes and the environmental features at the 
place of detection of the corpse were included.  

Results and discussion. The average time from death to the examination of the corpse at the scene was 6 
hours 27 minutes; until taking corpses by on–duty personnel in morgue it was 9 hours 10 minutes. Place of de-
tection of the corpse: in the premises – 492 cases (82.3%), on the street – 86 cases (14.4%), the other places – 
20 cases (3.3%). The report of the inspection of the corpse at the place of its identification was provided by po-
lice in 487 cases (81.4%); corpse changes were described in 479 cases (80.1%). Forensic medical experts were 
asked to determine the postmortem interval, in the decision on the appointment of forensic examination, in 493 
cases (82.5%). Ambient temperature was measured in 297 cases (49.7%) at the place of detection of the 
corpse. The average livor mortis recovery time on examination of corpse at the site of its detection was 19.6 
seconds. The average time from death to the autopsy was 79 hours 21 minutes in the 745 forensic examina-
tions. In view of this, it is necessary to introduce methods for postmortem interval determination for such term. In 
order to estimate postmortem interval, the dynamometry method was used in most cases, so that was not possi-
ble to estimate postmortem interval precisely enough, due to the influence of various factors. Appropriate meas-
urements at the place of detection of the corpse were not always available at the place of detection of the 
corpse. Putrefactive cadaveric changes were present in more than half of the cases, which obviously make the 
use of dynamometry in autopsy impractical and require the development of new techniques. 

Conclusion. We defined a potential criterion that had reliable correlation dependence with the postmortem 
interval, which, upon further thorough analysis, could contribute to a more accurate postmortem interval determi-
nation. This potential criterion was the ‘Degree of severity of postmortem changes in the internal organs’ (the 
presence of autolytic changes in one or more of the following organs: brain, pituitary gland, heart, lungs, liver, 
kidney, spleen, adrenal glands, pancreas, prostate, uterus) could be further researched and put into practice of 
forensic experts both as an additional criterion to existing methods and as a separate study. 

Keywords: forensic examination, post–mortem interval, thanatology, content analysis. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ  

Метою дослідження була оцінка клінічної ефек-
тивності застосування плазми збагаченої тромбо-
цитами для функціонального відновлення у пацієн-
тів з вертеброневрологічною патологією.  

Дослідження виконано в клінічному відділенні 
ДЗ «Український науково–дослідний інститут меди-
чної реабілітації та курортології МОЗ України» 
впродовж 2016–2018 рр. Обстежено 115 хворих з 
проявами поширеного остеохондрозу хребта з пе-
реважним ураженням шийного та попереково–
крижового відділу. Пацієнтів було розподілено на 
дві групи ‒ основну (n=85), де застосовували ліку-
вання із використанням збагаченої тромбоцитами 
плазми і контрольну (n=30) із стандартним лікуван-
ням за допомогою нестероїдних протизапальних 
препаратів (діклофенак 75 мг на добу, ін’єкційний 
шлях введення). Середній вік хворих включених у 
контрольну групу склав 35,6±0,9 років. У групі було 
18 (60,0 %) жінок та 12 (40,0 %) чоловіків. В основ-
ній групі у більш молодих пацієнтів віком 20–45 ро-
ків (n = 29, середній вік 33,4±1,1 років), було прове-
дено одноразове введення ЗТП. Пацієнтам у віці 
від 45 років (n = 56, середній вік 52,2±0,8 років) бу-
ло проведено повторне введення збагаченої тром-
боцитами плазми з інтервалом 7–10 днів між про-
цедурами. За гендерним складом основна група 
була подібною до контрольної (жінок – 46 (54,1 %), 
чоловіків 39 (45,9 %), p>0,05). 

У групі пацієнтів з лікуванням за допомогою 
нестероїдних протизапальних препаратів через 3 
дня спостереження відбулося зниження болю на 
1,2±0,2 балів за візуально–аналоговою шкалою, а 
в групі з застосування ЗТП–терапії інтенсивність 
болю зменшилася на 0,6±0,1 балів порівняно з ви-

хідним рівнем. Через 2 тижні лікування в основній 
та контрольній групах виявлено значуще, порівня-
но з вихідним рівнем, зменшення вираженості бо-
льового синдрому за візуально–аналоговою шка-
лою у ІІ групі на 2,1±0,2 балів (р<0,05), а в І групі ‒ 
на 1,6±0,2 бали (р<0,05). Результати трьохмісячно-
го спостереження за пацієнтами показали, що за-
стосування терапії збагаченої тромбоцитами плаз-
ми сприяло зменшенню болю за візуально–
аналоговою шкалою до 2,0±0,2 балів, що на в се-
редньому на 4 бали було менше в порівнянні з ви-
хідним рівнем (р<0,05). 

Описані зміни супроводжувалися збільшенням 
рухливості хребта, а також у плечових суглобах, ці 
зміни були більш вираженими у пацієнтів, що отри-
мували збагаченої тромбоцитами плазми. Відве-
дення у плечовому суглобі при застосуванні збага-
ченої тромбоцитами плазми зросло з 78,6±4,3° до 
160,3±9,5° у пацієнтів молодших 45 років та до 
130,5±3,9° у більш старших пацієнтів. Підйом руки 
вперед поліпшився з 45,5±3,1° до145,4±7,8° та  
127,3±3,8°, відповідно. 

Отримані дані ілюструють поліпшення показни-
ків функціональних тестів хребта на тлі протизапа-
льної терапії, причому в групі пацієнтів, що отриму-
вали терапію збагаченої тромбоцитами плазми 
продемонстрована більш стійка позитивна динамі-
ка. Це дозволяє рекомендувати терапію збагаченої 
тромбоцитами плазми, для широкого застосування 
у пацієнтів з вертеброневрологічною патологією. 

Ключові слова: біль у спині, вертеброневроло-
гічна патологія, функціональне відновлення, ліку-
вання. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття є фрагментом НДР 
«Розробка методичних підходів до зменшення  
шкідливого впливу транспорту на здоров’я праців-
ників, населення та довкілля», № держ. реєстрації 
0106U004968. 

Вступ. Вертеброневрологічні захворювання в 
теперішній час є однією з найважливіших медико–
соціальних проблем світу [1]. Зростання частоти 
ознак болю у спині в економічно розвинутих краї-
нах, за даними експертів Всесвітньої Організації 
Охорони Здоров’я, досягло розмірів неінфекційної 
епідемії. Ураження периферичної нервової систе-
ми, зумовлене остеохондрозом (ОХ) хребта, є од-
нією з найчастіших причин стійкої втрати працезда-
тності, тому медико–соціальна значущість вертеб-
рогенних захворювань винятково висока [1, 2]. 

Грошові витрати на лікування болю в спині 
втричі перевищують витрати на лікування онкологі-
чних хворих, причому 28 % населення у віці 20–69 
років страждають через періодичний біль у спині, а 
84 % переживають відносно тривалий епізод болю 
в спині хоча б раз протягом життя [1–3]. 

Показники поширеності вертеброневрологічної 
патології мають тенденцію до зростання, особливо 
щодо випадків дорсалгій у молодому віці, частих 
ускладнень процесу, збільшення кількості днів не-
працездатності у зв’язку із загостренням захворю-
вання [3, 4]. 

Відповідно до визначення ВООЗ, реабілітація 
(від лат. Rehabilitatio ‒ відновлення) є комплексом 
координовано проведених заходів лікувального, 
фізичного, психічного, соціального, професійного 
та педагогічного характеру, спрямованих на макси-
мально можливе для даного індивідуума віднов-
лення здоров’я, фізичного, психічного і соціального 
(включаючи працездатність) статусів, втрачених 
внаслідок захворювання або травми, відновлення 
автономності, працездатності і здоров'я осіб з об-
меженими ми фізичними і психічними можливостя-
ми в результаті перенесених (реабілітація) або 
вроджених (абілітація) захворювань або в резуль-
таті травм. Реабілітація ‒ це процес і система ме-
дичних, психологічних, соціально–економічних за-
ходів, спрямованих на усунення або можливо пов-
ну компенсацію обмеження життєдіяльності [5]. 

До сучасних методів лікування спрямованого 
на функціональне відновлення у хворих на патоло-
гію хребта належать як консервативні, так і опера-
тивні. Понад 97 % пацієнтів в даний час лікуються 
консервативно і лише близько 3 % потребують 
оперативних втручань [4, 6]. Частота післяопера-
ційного больового синдрому серед прооперованих 
складає 25–30 %, а 7–8 % з них, на жаль, потребу-
ють повторних втручань [9]. Серед консервативних 

способів лікування больового синдрому при попе-
рековому остеохондрозі (ПОХ) відомі методи, які 
передбачають локальне введення лікарських засо-
бів, а також проведення немедикаментозної ефе-
рентної терапії, що впливає на весь організм в ці-
лому [6, 7]. Останнім часом набуває популярності 
введення збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП), 
як паравертебрально так й внутрішньодисково [8, 
9], однак наявна інформація щодо доцільності та-
кого підходу є вельми суперечливою, і тому потре-
бують проведення подальших досліджень. 

Мета дослідження ‒ оцінка клінічної ефектив-
ності застосування плазми, збагаченої тромбоци-
тами для функціонального відновлення у пацієнтів 
з вертеброневрологічною патологією. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня виконано в клінічному відділенні ДЗ 
«Український науково–дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України» впро-
довж 2016–2018 рр. Обстежено 115 хворих з про-
явами поширеного остеохондрозу хребта з перева-
жним ураженням шийного та попереково–
крижового відділу. Всі хворі були обстежені згідно 
стандартам обстеження МОЗ України, зокрема 
були виконані загальноклінічні дослідження, в тому 
числі тест Шобера та оцінка рухливості у плечово-
му суглобі), проведено загальний неврологічний 
огляд, загальний аналіз крові і сечі, проведена ком-
п’ютерна томографія (КТ) на апараті "Siemens 
Somatom" (Німеччина), рентгенографія шийного та 
поперекового відділів хребта на апараті "GE Dis-
covery XR656" (США). З метою підтвердження ная-
вності порушень гемодинаміки в задніх мозкових, 
внутрішніх сонних і хребетних артеріях була вико-
нана транскраніальна допплеросонографія 
(ТКДСГ) судин голови та шиї ("MSLCU28Z", Китай). 

Усіх пацієнтів було розподілено на дві групи ‒ 
основну (n=85), де застосовували лікування із ви-
користанням ЗТП і контрольну (n=30) із стандарт-
ним лікуванням за допомогою нестероїдних проти-
запальних препаратів (діклофенак 75 мг на добу, 
ін’єкційний шлях введення). Середній вік хворих 
включених у контрольну групу склав 35,6±0,9 років. 
У групі було 18 (60,0%) жінок та 12 (40,0%) чолові-
ків. В основній групі у більш молодих пацієнтів ві-
ком 20–45 років (n = 29, середній вік 33,4±1,1 ро-
ків), було проведено одноразове введення ЗТП. 
Пацієнтам у віці від 45 років (n = 56, середній вік 
52,2±0,8 років) було проведено повторне введення 
ЗТП з інтервалом 7–10 днів між процедурами. За 
гендерним складом основна група була подібною 
до контрольної (жінок – 46 (54,1%), чоловіків 39 
(45,9%), p>0,05). 

Залежно від віку, тривалості перебігу хронічно-
го процесу, рівня іммобілізації, зниження обсягу 



  Фізична терапія та ерготерапія  

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 273  

активних рухів у шийному та поперековому відділі 
хребта тривалість лікування у кожного конкретного 
пацієнта була індивідуальною. Середня тривалість 
лікування пацієнтів, які отримували локальне вве-
дення плазми, збагаченої тромбоцитами, до мо-
менту зниження вираженості больового синдрому 
складала від 3 до 5 днів, до моменту настання стій-
кої ремісії – 9–11 днів. Протягом всього курсу ліку-
вання у пацієнтів, які отримували локальну ЗТП–
терапію, не відзначалося побічних реакцій, явищ 
непереносимості застосовуваної терапії; пацієнти 
не потребували коригування або зміни схеми ліку-
вання. 

Багату тромбоцитами плазму отримували на-
ступним чином. У пацієнтів забирали цільну веноз-
ну кров в кількості 10 мл з кубітальної вени, центри-
фугували з подальшим відділенням плазми збага-
ченої тромбоцитами, додавали 0,04 мл 10 % розчи-
ну CaCl2 для формування гелеподібного згустку–
плазмогеля. Приготування ЗТП проводилося протя-
гом двох годин після взяття крові. Ін’єкційним мето-
дом внутрішньом’язово паравертебрально у м’які 
тканини біля зони дегенеративно–дистрофічного 
ураження міжхребцевих дисків або в тригерні зони 
пацієнтам вводили до 2,5 мл ЗТП [10].  

Для кількісної оцінки болю використовували 
візуально–аналогову шкалу (ВАШ) [11]. Тест Шобе-
ра виконували за наступною методикою: Пацієнт 
стоїть прямо, спиною до дослідника, який прово-
дить горизонтальну лінію, що сполучає задні верхні 
ості клубових кісток, і ставить мітку посередині цієї 
лінії. Від цієї мітки вгору відміряють 10 см і став-
лять другу мітку. Потім пацієнта просять нахилити-
ся вперед і знову вимірюють відстань між мітками. 
Різниця між вимірами становить значення тесту 
Шобера, яке в нормі повинно бути не менше 15 см 
[12]. Динаміку об’єму рухів в плечовому суглобі 
оцінювали за допомогою гоніометра [13]. 

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 Всесвіт-
ньої медичної асоціації (2008 р.). Кожен пацієнт 
підписував інформовану згоду на участь у дослі-
дженні і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів. Програма дослідження схвалена 
ЛЕК Інституту медицини транспорту (протокол 
№12а від 11.09.2017). 

Статистична обробка проводилася методами 
дисперсійного аналізу застосуванням програмного 
забезпечення Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., 
США) [14]. При описі одиниць спостереження вико-
ристані значення середнього математичного та 

його похибки (M±m). Нульова гіпотеза приймалася 
для р>0,05. 

Результати дослідження. У всіх пацієнтів при 
пальпації паравертебральних точок і остистих від-
ростків тіл хребців відзначалася різка болючість, а 
також відзначалася болючість у точках Ерба, Вале 
та Хара. Позитивні симптоми натяжіння відмічено у 
83 (97,6 %) хворих. Обсяг активних рухів в шиї та 
попереку у всіх пацієнтів був знижений. 

На рентгенограмах і КТ–сканах виявлялося 
зменшення розміру тіл хребців, зниження висоти 
міжхребцевих просторів, ознаки спондилоартрозу, 
сколіозу, ОХ з наявністю міжхребцевих гриж і цир-
кулярних протрузій. В результатах загальних ана-
лізів крові і сечі значущих змін, що вказують на 
наявність ознак запалення, не було. 

За даними ТКДСГ виявлялося підвищення ін-
дексу пульсації, одно– або двосторонній вазоспазм 
в артеріях головного мозку, одно– або двостороннє 
зниження гемодинамічних показників в артеріях 
великого калібру.  

Вихідний рівень вираженості больового синд-
рому за даними ВАШ у пацієнтів до моменту над-
ходження на лікування знаходився в межах зна-
чень 6,3±0,4 балів і 6,1±0,8 балів в основній і конт-
рольній групах пацієнтів, відповідно (р>0,05). У 
групі пацієнтів з лікуванням за допомогою нестеро-
їдних протизапальних препаратів (НПЗП) через 3 
дня спостереження відбулося зниження болю на 
1,2±0,2 балів за шкалою ВАШ, а в групі з застосу-
вання ЗТП–терапії інтенсивність болю зменшилася 
на 0,6±0,1 балів порівняно з вихідним рівнем.  

Через 2 тижні лікування в основній та конт-
рольній групах виявлено значуще, порівняно з ви-
хідним рівнем, зменшення вираженості больового 
синдрому за шкалою ВАШ у ІІ групі на 2,1±0,2 балів 
(р<0,05), а в І групі ‒ на 1,6±0,2 бали (р<0,05). Ре-
зультати трьохмісячного спостереження за пацієн-
тами показали, що застосування ЗТП–терапії 
сприяло зменшенню болю за шкалою ВАШ до  
2,0±0,2 балів, що на в середньому на 4 бали було 
менше в порівнянні з вихідним рівнем (р<0,05).  

Лікування за допомогою НПЗП, за даними 
ВАШ, супроводжувалося достовірним зменшенням 
болю на 2,0±0,2 бали відносно до вихідних значень 
(р<0,05). Порівнюючи динаміку болю по ВАШ через 
3 міс. лікування виявлено статистично значуща 
різниця у 2,2±0,2 балів (р<0,05) між даними у гру-
пах із ЗТП–терапією та НПЗП. 

При аналізі даних тесту Шобера [12] було вста-
новлено, що на початковому етапі дослідження 
(через 3 дні від початку лікування) цей показник 
достовірно не збільшувався в обох групах, але мав 
тенденцію до незначного перевищення у осіб, які 
отримують ЗТП–терапію (рис. 1).  
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Фармакологічний ефект при прийомі НПЗП  
проявлявся протизапальною, протинабряковою  
реакцією в тканинах міжхребцевого диска і сприяв 
поліпшенню рухливості хребта. Однак вже через 2 
тижні лікування показник рухливості збільшувався 
майже в 2 рази в групі пацієнтів зі ЗТП–терапією, а 
в групі з прийомом нестероїдних протизапальних 
засобів даний показник збільшувався в 1,6 рази. 

Через 3 місяці лікування в обох групах відзна-
чалася позитивна динаміка. У групі пацієнтів, що 
приймали НПЗП спостерігалося зменшення рухли-
вості хребта на 18,3 % порівняно з даними попере-
днього (двохтижневого) періоду дослідження, але 
ці дані не носили ознак чіткої достовірності 
(р≥0,05). Даний факт можна пояснити активацією 
запальної відповіді організму з альтераційним і 
ексудативним компонентами. Тобто, застосування 
НПЗП, спрямоване на пригнічення циклооксигена-
зи–2, яка блокує синтез медіаторів запалення, не 
створює тривалого захисту і, найголовніше, не 
сприяє відновленню і регенерації пошкоджених 
тканин, що є відомим з наукової літератури фактом 
[8–10]. 

Клінічна ефективність ЗТП–терапії через 3 мі-
сяці спостереження виражалася в достовірному 
збільшенні показника рухливості хребта більш ніж 
удвічі порівняно з вихідними значеннями (р<0,05) у 
даній групи пацієнтів і на 145,2 % (р<0,05) ‒ порів-
няно з результатами у групі осіб, які лікувалися за 
допомогою НПЗП. Введення тромбоконцентрату 
сприяло рухливості хребта в результаті відновлен-
ня еластичності і пружності тканин міжхребцевих 
дисків, що беруть участь в амортизації. Про стійкий 
клінічний ефект ЗТП–терапії свідчило відновлення 
показника рухливості хребта практично до нор-
мальних значень. 

При вивченні динаміки об’єму рухів в плечово-
му суглобі за наявності уражень шийного відділу 

хребта через 3 місяці від початку лікування відмі-
чена позитивна динаміка як у пацієнтів контрольної 
групи із застосуванням НПЗП, так і в основній групі 
із ЗТП–терапією (табл. 1). 

Згідно даних табл. 1, у всіх хворих до лікуван-
ня реєструвались виражені порушення при відве-
денні руки, при підйомі руки вперед. Лікування дис-
копатії із застосуванням ЗТП–терапії супроводжу-
валось статистично достовірним збільшенням ру-
хової активності в плечовому суглобі. Відведення й 
підйом руки покращувались у 2 рази в групі пацієн-
тів зі ЗТП–терапією, а при застосуванні НПЗП від-
новлення амплітуди рухів в 1,5 разу порівняно з 
вихідними даними. Слід зазначити що, введення 
ЗТП покращувало перебіг як у більш молодих паці-
єнтів, так й у осіб, старших 45 років. 

Таким чином, біологічні ефекти ростових факто-
рів тромбоцитарного концентрату проявляються як в 
купіюванні запальної реакції, так і в формуванні ком-
пенсаторно–пристосувальних механізмів клітинно–
тканинних взаємодій, таких як проліферація і дифе-
ренціювання фібробластів, хондробластів, ендотелі-
оцитів, що, можливо, беруть участь у відновленні 
пошкодженої тканини міжхребцевого диска [8]. 

Обговорення отриманих результатів. Про-
блема реабілітації хворих з вертеброгенними комп-
ресійними синдромами носить не тільки соціаль-
ний, а й економічний характер. Недостатня резуль-
тативність відновного лікування і традиційної сис-
теми профілактичних заходів змушують вести по-
шук більш ефективних рішень в реалізації фізичної 
реабілітації при лікуванні хворих з вертеброгенною 
патологією. Патоморфологічну основу остеохонд-
розу складає комплекс ішемічних, дегенеративних і 
репаративних змін в хрящі, кістки і навколишніх 
м'яких тканинах [1, 4, 6, 7]. Дані структурно–
функціональні зміни визначаються характером і 

Таблиця 1 – Дані дослідження об’єму рухів у плечово-
му суглобі до и після лікування у пацієнтів 

Параме-
три дос-
лідження 

До ліку-
вання 

Контрольна 
група 

(лікування 
НПЗЗ) 
(n=30) 

Основна група 
(ЗТП–терапія) 

(n=85) 

І група 
(n=29) 

ІI група 
(n=56) 

Відве-
дення 
руки, 
градуси 

78,6±4,3 112,6±6,6* 160,3±9,5* 130,5±3,9* 

Підйом 
руки  
вперед,  
градуси 

45,5±3,1 90,5±5,6* 145,4±7,8* 127,3±3,8* 

Примітка: * ‒ статистично значущі відмінності порівня-
но з даними до початку лікування достовірна (р<0,05). 

Рис. 1. Зміни значень тесту Шобера в групах пацієнтів  
у ході лікування:  

 ‒ відмінність між даними у групах є достовірною  
(р <0,05); ♯ ‒ відмінність порівняно з початковими  

значеннями є достовірною (р <0,05) 
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виразністю запальних і проліферативних процесів 
в зоні ураження. Застосування ЗТП було направле-
но на ефективну біостимуляцію процесів репарації, 
що включають клітинний розподіл, відновлення 
мікроциркуляторного русла, синтез остеогенних і 
хондрогенних глікопротеїнів і протеогліканів [9]. У 
стимуляції зазначених процесів задіяні ростові фа-
ктори ЗТП, що підсилюють рекрутинг, проліфера-
цію, диференціювання і тканинну спеціалізацію 
клітин, залучених до процесу регенерації пошко-
джених тканин [8, 9]. 

Висновки. Отримані дані ілюструють поліпшен-
ня показників функціональних тестів хребта на тлі 
протизапальної терапії, причому в групі пацієнтів, 
що отримували ЗТП–терапію продемонстрована 
більш стійка позитивна динаміка. Це дозволяє реко-
мендувати ЗТП–терапію, для широкого застосуван-
ня у пацієнтів з вертеброневрологічною патологією. 

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку пов’язані з дослідженням реабіліта-
ційного потенціалу пацієнтів з вертеброневрологіч-
ною патологією на різних етапах патоморфозу. 
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УДК 616.71–018.3–002–08 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ,  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 
Бадьин И. Ю. 
Целью исследования была оценка клинической эффективности применения плазмы обогащенной 

тромбоцитами для функционального восстановления пациентов с вертеброневрологической патологией. 
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Исследование выполнено в клиническом отделении ГУ «Украинский научно–исследовательский ин-
ститут медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины» в течение 2016–2018 гг. 

Обследовано 115 больных с проявлениями распространенного остеохондроза позвоночника с пре-
имущественным поражением шейного и пояснично–крестцового отдела. Пациенты были разделены на 
две группы – основную (n=85) – с применением лечения с использованием обогащенной тромбоцитами 
плазмы, и контрольную (n=30) – со стандартным лечением с помощью нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (диклофенак 75 мг в сутки, инъекционный путь введения). Средний возраст боль-
ных, включенных в контрольную группу, составил 35,6±0,9 лет. В группе было 18 (60,0 %) женщин и 12 
(40,0 %) мужчин. В основной группе у более молодых пациентов в возрасте 20–45 лет (n=29, средний 
возраст 33,4±1,1 лет), было проведено однократное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Па-
циентам в возрасте от 45 лет (n=56, средний возраст 52,2±0,8 лет) было проведено повторное введение 
обогащенной тромбоцитами плазмы с интервалом 7–10 дней между процедурами. По гендерному соста-
ву основная группа была подобна контрольной (женщин – 46 (54,1 %), 39 мужчин  (45,9 %), p> 0,05). 

В группе пациентов с лечением с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов через  
3 дня наблюдения произошло снижение боли на 1,2±0,2 баллов по визуально–аналоговой шкале, а в группе 
по применению терапии обогащенной тромбоцитами плазмы интенсивность боли уменьшилась на 0,6±0,1 
баллов по сравнению с исходным уровнем. Через 2 недели лечения в основной и контрольной группах вы-
явлено значимое по сравнению с исходным уровнем, уменьшение выраженности болевого синдрома по 
визуально–аналоговой шкале во II группе на 2,1±0,2 баллов (р <0,05), а в первой группе – на 1,6±0,2 балла 
(р <0,05). Результаты трехмесячного наблюдения за пациентами показали, что применение терапии обога-
щенной тромбоцитами плазмы способствовало уменьшению боли по визуально–аналоговой шкале к 
2,0±0,2 баллов, что в среднем на 4 балла было меньше по сравнению с исходным уровнем (р <0,05). 

Описанные изменения сопровождались увеличением подвижности позвоночника, а также плечевых 
суставов, эти изменения были более выраженными у пациентов, получавших обогащенную тромбоцита-
ми плазму. Отведение в плечевом суставе при применении обогащенной тромбоцитами плазмы возрос-
ло с 78,6±4,3 до 160,3±9,5 у пациентов моложе 45 лет и до 130,5±3,9 у более старших пациентов. Подъ-
ем руки вперед улучшился с 45,5±3,1 до 145,4±7,8 и 127,3±3,8, соответственно. 

Полученные данные иллюстрируют улучшение показателей функциональных тестов позвоночника 
на фоне противовоспалительной терапии, причем в группе пациентов, получавших терапию обогащен-
ной тромбоцитами плазмы продемонстрирована более устойчивая положительная динамика. Это позво-
ляет рекомендовать терапию обогащенной тромбоцитами плазмы, для широкого применения у пациен-
тов с вертеброневрологической патологией. 

Ключевые слова: боль в спине, вертеброневрологическая патология, функциональное восстанов-
ление, лечение. 

 
UDC 616.71–018.3–002–08 
The Effectiveness of Using Platelet–Rich Plasma in the Treatment  
of Patients with Spinal Osteochondrosis 
Badyin I. Yu. 
Abstract. The purpose of the study was to evaluate the clinical efficacy of platelet–rich plasma for functional 

recovery in patients with vertebral neurological pathology. 
The study was carried out in the clinical department of the State Institution “Ukrainian Research Institute of 

Medical Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health of Ukraine” during 2016–2018.  
Material and methods. 115 patients with manifestations of widespread osteochondrosis of the spine with a 

primary lesion of the cervical and lumbosacral spine were examined. Patients were divided into two groups: the 
main (n = 85) group of patients who used platelet–rich plasma treatment and the control (n = 30) group with 
standard treatment with non–steroidal anti–inflammatory drugs (diclofenac 75 mg per day, injection route). The 
average age of patients included in the control group was 35.6±0.9 years. There were 18 (60.0 %) women and 
12 (40.0 %) men in this group. There were younger patients in the main group. Their age was 20–45 years  
(n = 29, average age 33.4±1.1 years), a single administration of platelet–rich plasma was performed. Patients 
over the age of 45 years (n=56, average age 52.2±0.8 years) underwent repeated administration of platelet–rich 
plasma with an interval of 7–10 days between treatments. By gender composition, the main group was similar to 
the control one (there were 46women (54.1 %), and 39 men (45.9 %), p> 0.05). 

Results and discussion. In the group of patients treated with non–steroidal anti–inflammatory drugs after 
3 days of observation, the pain decreased by 1.2±0.2 points on the visual–analog scale, and in the group for the 
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use of platelet–rich plasma therapy, the pain intensity decreased by 0.6±0.1 point compared to baseline level. 
After 2 weeks of treatment, there was a significant decrease in the severity of pain according to the visual–
analog scale in the control group by 2.1±0.2 points (p <0.05), and in the main group by 1.6±0.2 points (p <0.05). 
The results of a three–month observation of patients showed that the use of platelet–rich plasma therapy con-
tributed to a decrease in pain according to the visual–analog scale to 2.0±0.2 points, which was on average 4 
points less than the initial level (p <0.05). 

The described changes were accompanied by the increase in the spine mobility, as well as in the shoulder 
joints. These changes were more pronounced in patients treated with platelet–rich plasma. Shoulder abduction 
during the use of platelet–rich plasma increased from 78.6±4.3 to 160.3±9.5 in patients younger than 45 years 
and to 130.5±3.9 in older patients. The arm lift forward improved from 45.5±3.1 to 145.4±7.8 and 127.3±3.8, 
respectively. 

Conclusion. The obtained data illustrated the improvement in the performance of functional tests of the 
spine on the background of anti–inflammatory therapy, and in the group of patients who received platelet–rich 
plasma therapy, more stable positive dynamics were demonstrated. This allows us to recommend platelet–rich 
plasma therapy for widespread use in patients with vertebral neurological pathology. 

Keywords: back pain, vertebral neurological pathology, functional recovery, treatment. 
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ДОСТУПНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ М. КРЕМІННА  
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Стаття присвячена питанням доступності гро-
мадських об’єктів м. Кремінна Луганської області 
для маломобільних груп населення, які, відповідно 
до біопсихосоціальної моделі функціонування і 
обмеження життєдіяльності, мають пріоритетний 
характер і відносяться до найбільш актуальних 
медико-соціальних проблем, що вимагають ком-
плексного підходу до їх вирішення.  

Під час дослідження, відповідно до загальноп-
рийнятих вимог оцінювали доступність громадсь-
ких об’єктів для маломобільних груп населення. 
Інформацію про доступність, яка містила адресу 
об’єкту, тип власності, тип об’єкту, рівень та опис 
доступності, за допомогою сервісу Google Maps, 
наносили на карту м. Кремінна Луганської області.  

За результатами аудиту встановлено, що кіль-
кість безбар’єрних об’єктів у м. Кремінна становить 
16 (22,22%). Найвищий рівень доступності мали 
заклади соціального захисту населення (100%), 
об’єкти транспорту (100%) і заклади охорони здо-
ров’я (40%). Найнижчий рівень доступності мали 
заклади освіти (0%), культури та відпочинку (0%), 
адміністрації та керування (13,3%), торгівлі (20%), 
громадського харчування (20%), побутового обслу-
говування та комунального господарства (20%). 
Серед громадських об’єктів з низьким рівнем дос-
тупності 41 (73,2%) не мали пандусу, 15 (26,8%) – 
мали пандус, який не відповідав встановленим 
стандартам (занадто високий кут нахилу, відсут-
ність поручнів, недостатня ширина, незручне роз-
ташування пандусу тощо), що унеможливлювало 
його використання.  

Матеріали дослідження пройшли апробацію під 
час розробки та впровадження індивідуальних про-
грам реабілітації осіб, які відносяться до маломо-
більних груп населення, а також у консультаційній 
роботі фахівців КУ «Кремінський центр соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю». У подальшому 
планується продовжити моніторинг доступності 
громадських об’єктів Луганської області для мало-
мобільних груп населення. 

Ключові слова: інвалідність, маломобільні 
групи населення, доступність, універсальний ди-
зайн, громадські об’єкти.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано у рамках 
комплексної наукової теми «Оцінка потреб в реабі-
літаційних послугах населенню Луганської облас-
ті», № державної реєстрації 0118U000837. 

Вступ. Питання пов’язані з формування безба-
р’єрного середовища для маломобільних груп насе-
лення сьогодні мають пріоритетний характер і вима-
гають комплексного підходу до їх вирішення [1-4]. 

Сьогодні в Україні на заміну традиційної біоме-
дичної моделі, що розглядала інвалідність як пору-
шення структури і функції, активно впроваджується 
біопсихосоціальна модель, відповідно до якої інва-
лідність «є результатом взаємодії, яка відбуваєть-
ся між людьми, які мають порушення здоров’я, і 
відносницькими та середовищними бар’єрами і яка 
заважає їхній повній та ефективній участі в житті 
суспільства нарівні з іншими» [5]. У такому розумін-
ні, причинами інвалідності є не власне захворю-
вання, як такі, а фізичні, організаційні та відносни-
цькі бар’єри навколо людини, що призводять до 
обмеження її активності та участі [5]. 

Доступність закріплюється як один із восьми 
загальних принципів Конвенції про права осіб з 
інвалідністю. Так, для забезпечення особам з інва-
лідністю «можливості вести незалежний спосіб 
життя та повною мірою брати участь у всіх аспек-
тах життя, держави-учасниці вживатимуть належ-
них заходів для забезпечення особам з інвалідніс-
тю доступу нарівні з іншими до фізичного оточен-
ня, транспорту, інформації та зв’язку … » [5].  

Доступність є важливим фактором подолання 
безпорадності й ізольованості людей з інвалідніс-
тю. Вона відіграє ключову роль у створенні інклю-
зивного суспільства, підвищує шанси знайти робо-
ту, здобути освіту, користуватися громадськими 
послугами, приймати участь в соціальних, культур-
них і оздоровчих заходах, бути активними членами 
суспільства [6, 7]. У цьому сенсі доступність сере-
довища повинна розглядатися як обов’язкова скла-
дова реабілітаційного процесу [8, 9]. 

Таким чином, питання створення умов, що за-
безпечують безпечне та безбар’єрне існування 
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осіб з інвалідністю, відносяться до найбільш актуа-
льних медико-соціальних проблем сьогодення. 

Мета дослідження – оцінка доступності гро-
мадських об’єктів м. Кремінна Луганської області 
для маломобільних груп населення.  

Матеріал та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження були громадські об’єкти м. Кремінна 
Кремінського району Луганської області. У період 
грудень 2018 р. – січень 2019 р. було обстежено 72 
громадських об’єкта центральної частини м. Кремін-
на Луганської області, з яких заклади торгівлі –  
20 (27,78%), адміністрація та органи керування – 
15 (20,83%), заклади охорони здоров’я – 
10 (13,89%), заклади побутового обслуговування та 
комунального господарства – 10 (13,89%), заклади 
громадського харчування – 5 (6,94%), заклади куль-
тури та відпочинку – 4 (5,56%), заклади освіти –  
4 (5,56%), фізкультурно-оздоровчі і спортивні об’єк-
ти – 2 (2,78%), заклади соціального захисту насе-
лення – 1 (1,39%), об’єкти транспорту – 1 (1,39%).  

Дослідження виконувалося у два етапи: пер-
ший етап – аудит доступності; другій етап – карту-
вання громадських об’єктів м. Кремінна.  

На першому етапі відповідно до загальноп-
рийнятих вимог (наявність пандусу, його відповід-
ність встановленим нормативним вимогам, висота 
бордюрів, ширина дверних прорізів тощо) оцінюва-
ли доступність громадських об’єктів м. Кремінна 
Луганської області для маломобільних груп насе-
лення [2, 6, 10, 11]. Загальним критерієм доступно-
сті встановлена можливість самостійного потрап-
ляння особи, яка відноситься до маломобільних 
груп населення, у середину будівлі. За вказаним 
критерієм громадські об’єкти розподілялися на 
«об’єкти з високим рівнем доступності» та «об’єкти 
з низьким рівнем доступності».  

На другому етапі дослідження інформацію про 
доступність громадських об’єктів для маломобіль-
них груп населення, яка містила адресу об’єкту, 
тип власності, тип об’єкту, рівень та опис доступно-
сті, за допомогою сервісу Google Maps, наносили 
на карту м. Кремінна Луганської області.  

Результати дослідження. У процесі дослі-
дження встановлено, що у м. Кремінна Луганської 
області високий рівень доступності мали  
16 (22,22%) громадських об’єктів, з яких закладів 
охорони здоров’я – 25,0%, фізкультурно-оздоровчих 
і спортивних об’єктів – 6,25%, закладів торгівлі – 
25,0%, закладів громадського харчування – 6,25%, 
закладів побутового обслуговування та комунально-
го господарства – 12,5%, закладів соціального захи-
сту населення – 6,25%, об’єктів транспорту – 6,25%, 
закладів та органів керування – 12,5%, закладів 
культури та відпочинку – 0%, закладів освіти – 0% 
(рис. 1). 

Низький рівень доступності мали 56 (77,78%) 
громадських об’єктів, з яких закладів освіти – 
7,14%, закладів охорони здоров’я – 10,71%, фіз-
культурно-оздоровчих і спортивних об’єктів – 
1,79%, закладів культури та відпочинку – 7,14%, 
закладів торгівлі – 28,58%, закладів громадського 
харчування – 7,14%, закладів побутового обслуго-
вування та комунального господарства – 14,29%, 
закладів та органів керування – 23,21%, закладів 
соціального захисту населення – 0% та об’єктів 
транспорту – 0% (рис. 1).  

Серед громадських об’єктів з низьким рівнем 
доступності 41 (73,2%) не мали пандусу, 
15 (26,8%) – мали пандус, який не відповідав вста-
новленим стандартам (занадто високий кут нахилу, 
відсутність поручнів, недостатня ширина, незручне 
розташування пандусу тощо), що унеможливлюва-
ло його використання.  

Обговорення отриманих результатів. Отже, 
за результатами аудиту встановлено, що кількість 
безбар’єрних об’єктів у м. Кремінна становить 
22,22%. Найвищий рівень доступності мали закла-
ди соціального захисту населення (100%), об’єкти 
транспорту (100%) і заклади охорони здоров’я 
(40%). Найнижчий рівень доступності мали заклади 
освіти (0%), культури та відпочинку (0%), адмініст-
рації та керування (13,3%), торгівлі (20%), громад-
ського харчування (20%), побутового обслугову-
вання та комунального господарства (20%).  

Матеріали дослідження пройшли апробацію під 
час розробки та впровадження індивідуальних про-
грам реабілітації осіб, які відносяться до маломо-
більних груп населення, а також у консультаційній 
роботі фахівців КУ «Кремінський центр соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю».  

Рис. 1. Розподіл громадських об’єктів м. Кремінна Лу-
ганської області за типом і рівнем доступності 

Примітки: 1 – заклади торгівлі; 2 – адміністрація та 
органи керування; 3 – заклади охорони здоров’я; 4 – 
заклади побутового обслуговування та комунального 
господарства; 5 – заклади громадського харчування; 6 – 
заклади культури та відпочинку; 7 – заклади освіти; 8 – 
фізкультурно-оздоровчі і спортивні об’єкти; 9 – заклади 
соціального захисту населення; 10 – об’єкти транспорту. 
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Висновки 
1. Встановлено, що загальний рівень доступності 

громадських об’єктів м. Кремінна Луганської об-
ласті для маломобільних груп населення дорів-
нює 22,22%. 

2. Серед громадських об’єктів м. Кремінна Лугансь-
кої області найвищий рівень доступності мали 
заклади соціального захисту населення, об’єкти 
транспорту і заклади охорони здоров’я, найниж-
чий рівень доступності – заклади освіти, культу-
ри та відпочинку, адміністрації та керування. 

3. За результатами проведеного дослідження ство-
рено карту доступності 72 громадських об’єктів 
центральної частини м. Кремінна Луганської об-
ласті для маломобільних груп населення.  
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальшому планується продовжити моніторинг дос-
тупності громадських об’єктів Луганської області 
для маломобільних груп населення.  
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УДК 364.2:615.8-7  
ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
г. КРЕМЕННАЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
Виноградов О. А., Гужва Е. И., Володина В. С.  
Резюме. Статья посвящена вопросам доступности объектов общественного назначения 

г. Кременная Луганской области для маломобильных групп населения, которые, в связи с активным вне-
дрением биопсихосоциальной модели функционирования и ограничения жизнедеятельности, имеют при-
оритетный характер и относятся к наиболее актуальным медицинским и социальным проблемам, тре-
бующих комплексного подхода к их решению.  

В ходе исследования, в соответствии с общепринятыми требованиями оценивали доступность объ-
ектов общественного назначения для маломобильных групп населения. Информацию о доступности, 
которая содержала адрес объекта, тип собственности, тип объекта, уровень и описание доступности, с 
помощью сервиса Google Maps, наносили на карту г. Кременная Луганской области. 

По результатам аудита установлено, что количество безбарьерных объектов в г. Кременная состав-
ляет 16 (22,22%). Самый высокий уровень доступности имели учреждения социальной защиты населе-
ния (100%), объекты транспорта (100%) и учреждения здравоохранения (40%). Низкий уровень доступно-
сти имели учебные заведения (0%), культуры и отдыха (0%), администрации и управления (13,3%), тор-
говли (20%), общественного питания (20%), бытового обслуживания и коммунального хозяйства (20%). 
Среди общественных объектов с низким уровнем доступности 41 (73,2%) не имели пандусу, 15 (26,8%) – 
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имели пандус, который не соответствовал установленным стандартам (слишком высокий угол наклона, 
отсутствие поручней, недостаточная ширина, неудобное расположение пандусу и др.), что делало невоз-
можным его использование.  

Материалы исследования прошли апробацию во время разработки и внедрения индивидуальных 
программ реабилитации лиц, относящихся к маломобильным группам населения, а также в консультаци-
онной работе специалистов КУ «Кременской центр социальной реабилитации детей с инвалидностью». 
В дальнейшем планируется продолжить мониторинг доступности объектов общественного назначения 
Луганской области для маломобильных групп населения.  

Ключевые слова: инвалидность, маломобильные группы населения, доступность, универсальный 
дизайн, объекты общественного назначения.  

 
UDC 364.2:615.8-7  
Accessibility of Public Facilities in Kreminna for People with Low-Mobility  
Vinogradov O. O., Guzhva O. I., Volodina V. S.  
Abstract. The article deals with the issues of accessibility of public facilities in Kreminna town, Luhansk 

oblast, for people with low-mobility who, according to the biopsychosocial model of functioning and limitation of 
life activity, refer to the most pressing medical and social problems that require a complex approach for solution.  

Material and methods. The study evaluated the accessibility of public facilities for low-mobility groups in 
accordance with generally accepted requirements (availability of ramp, compliance with regulatory require-
ments, height of borders, width of doorways, etc.). The information about availability, which included the prop-
erty address, property type, level and the description, was mapped to the map of Kreminna, Luhansk oblast, 
using Google Maps service. In terms of accessibility, public facilities were classified as «high accessibility» and 
«low accessibility». In total, we surveyed 72 public sites of the central part of Kreminna, Luhansk oblast from 
December 2018 to January 2019.  

Results and discussion. The audit found that the number of barrier-free facilities in Kreminna was 16 
(22.22%). The highest level of accessibility was available to social protection institutions (100%), transport facili-
ties (100%) and healthcare institutions (40%). The lowest levels of accessibility were found in educational insti-
tutions (0%), culture and recreation (0%), administration and management (13.3%), trade (20%), catering 
(20%), consumer services and public utilities (20%). Among public facilities with low accessibility 41 objects 
(73.2%) did not have a ramp, 15 (26.8%) had a ramp that did not meet the set standards (too high angle of incli-
nation, lack of handrails, insufficient width, inconvenient location ramp, etc.), which made it impossible to use.  

Conclusion. Using the research results, we created a map of accessibility of 72 public places of the central 
part of the city of Kreminna, Luhansk oblast, for low-mobility groups of population. The research material was 
tested during the development and implementation of individual rehabilitation programs for persons belonging to 
low-mobility groups, as well as in the consultative work of specialists of the Kreminna Center for Social Rehabili-
tation of Children with Disabilities.  

In the future, it is planned to continue monitoring the accessibility of public facilities in Luhansk oblast for low-
mobility groups.  

Keywords: disability, low-mobility groups, accessibility, universal design, public places.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЕРГОТЕРАПІЇ  
У ВІДНОВЛЕННІ АКТИВНОСТІ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ  

У ОСІБ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО  
ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ  

Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, Запоріжжя, Україна 

tatyana01121985@gmail.com 

Застосування засобів ерготерапії та фізичної 
терапії в гострому періоді інсульту зменшує ризик 
виникнення різних ускладнень, сприяє відновлен-
ню порушених рухових та когнітивних функцій, 
сприяє поліпшенню самообслуговування. 

Мета – визначити ефективність застосування 
засобів ерготерапії у поліпшенні активності повсяк-
денного життя у осіб середнього віку після ішеміч-
ного інсульту.  

У дослідженні взяли участь 16 чоловіків після 
ішемічного інсульту, середній вік пацієнтів стано-
вив 52,7±1,4 років. Давність інсульту склала 
2,6±0,3 місяців. Дослідження було проведено з 
урахуванням принципів Гельсінської декларації та 
схвалено етичним комітетом Хортицької націо-
нальної навчально-реабілітаційної академії. Оціню-
вання активності у повсякденному житті та встано-
влення ступеня його незалежності здійснювалося 
за допомогою індексу Бартела. Оцінка функціо-
нальної спроможності пацієнта відбувалося за мо-
дифікованою Шкалою Ренкіна. Обстеження пацієн-
тів проводили двічі: на початку застосування ерго-
терапевтичних заходів та через 14 днів перебуван-
ня пацієнтів на стаціонарному етапі терапії.  

Після застосування ерготерапевтичних засобів 
у пацієнтів відзначалося достовірне поліпшення 
показника прийому їжі – на 3,66 бала (р<0,001), 
особистого туалету – на 3,66 бала (р<0,001), одя-
гання – на 3,00 бала (р<0,001), контролю дефека-
ції – на 3,33 бала (р<0,001); контролю сечовипус-
кання – на 3,00 бала (р<0,01), користування туале-
том – на 3,00 бала (р<0,001), пересування з ліжка в 
крісло і назад – на 4,66 бала (р<0,001), здатності 
до пересування по рівній площині – на 3,34 бала 
(р<0,001), подолання сходів – на 1,66 бала 
(р<0,01), що свідчить про поліпшення активності у 
щоденному житті. 

Встановлено, що диференційоване застосу-
вання засобів ерготерапії сприяло зниженню ступе-
ня інвалідизації у пацієнтів середнього віку після 
інсульту за шкалою Ренкіна, а також поліпшенню 

показників активності у щоденному житті за індек-
сом Бартела. 

Ключові слова: ішемічний інсульт, ерготера-
пія, втручання, повсякденна активність.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота виконана відповід-
но до теми науково-дослідної роботи Хортицької 
національної навчально-реабілітаційної академії 
«Інклюзивний підхід до фізичної реабілітації на су-
часному етапі розвитку системи охорони здоров'я в 
Україні», № державної реєстрації 0117U003039. 

Вступ. На сьогоднішній день в Україні, як і в 
інших країнах світу, є тенденція до зростання нев-
рологічних захворювань. У структурі неврологічної 
патології найбільш актуальними та соціально зна-
чущими залишаються гострі порушення мозкового 
кровообігу [1-3]. Аналіз сучасної науково-
методичної літератури, узагальнення досвіду про-
відних фахівців свідчать про те, що відновлення 
пацієнтів з ішемічним інсультом, залежить від пра-
вильності ведення ерготерапевтичних та реабіліта-
ційних заходів на всіх періодах відновної терапії, 
адекватності ерготерапевтичного втручання [4-7]. 
Ерготерапія фокусується на розвитку необхідних 
для здійснення діяльності в повсякденному житті 
навичок [8], тому вона є основою для покращення 
здатності функціонувати, підвищення рівня актив-
ності та участі пацієнта з ішемічним інсультом, яко-
сті життя хворих та близького оточення. 

Доведено, що застосування засобів ерготерапії 
та фізичної терапії в гострому періоді захворюван-
ня зменшує ризик виникнення різних ускладнень, 
сприяє відновленню порушених рухових та когніти-
вних функцій, сприяє поліпшенню самообслугову-
вання. У роботах [9, 10] підкреслюється важливість 
активної участі пацієнта в ерготерапевтичному 
процесі та клієнтоцентричністі ерготерапевтичного 
втручання. 

Таким чином, постає актуальним питання від-
новлення функціональної спроможності пацієнтів 
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середнього віку після ішемічного інсульту засобами 
ерготерапії. 

Мета дослідження – визначити ефективність 
застосування засобів ерготерапії у поліпшенні ак-
тивності повсякденного життя у осіб середнього 
віку після ішемічного інсульту. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проводилося на базі Комунального закладу 
«Запорізька обласна клінічна лікарня» м. Запоріжжя 
з хворими середнього віку з діагнозом «ішемічний 
інсульт». У дослідженні взяли участь 16 чоловіків, 
середній вік пацієнтів становив 52,7±1,4 років. Дав-
ність інсульту склала 2,6±0,3 місяців. Дослідження 
було проведено з урахуванням принципів Гельсін-
ської декларації та схвалено етичним комітетом 
Хортицької національної навчально-реабілітаційної 
академії.  

Оцінювання активності у повсякденному житті 
та встановлення ступеня його незалежності здійс-
нювалося за допомогою індексу Бартела. Оцінка 
функціональної спроможності пацієнта відбувалося 
за модифікованою шкалою Ренкіна [11]. Обстежен-
ня пацієнтів проводили двічі: на початку застосу-
вання ерготерапевтичних заходів та через 14 днів 
перебування пацієнтів на стаціонарному етапі те-
рапії. Застосування ерготерапевтичних заходів 
починалося після оцінки пацієнта та продовжува-
лося впродовж всього курсу стаціонарної терапії.  

В основу розробленої програми ерготерапії 
було покладено принципи щоденної повсякденної 
активності людини. Заняттєва форма стосується 
контексту «створювати ситуацію», що забезпечує її 
метою і сенсом. Заняття містить завдання, які вза-
ємопов'язані певними характеристиками і, найголо-
вніше, щоб вони мали сенс для особи, яка виконує 
їх. В основу ерготерапевтичного втручання було 
покладено Канадську модель заняттєвого виконан-
ня та залучення. Занятість у цій моделі розподіле-
на на три категорії: самообслуговування, продукти-
вність і відпочинок, які визнано Міжнародною кла-
сифікацією функціонування, обмеження життєді-
яльності та здоров'я, що свідчить про вагому роль 
занятості у здоров’ї та благополуччі людини. На 
підставі попереднього оцінювання пацієнта визна-
чалися ерготерапевтичні цілі та плани. При визна-
ченні цілей і планів врахували думку пацієнта та 
його пріоритети. Комплексне визначення ерготера-
певтичної цілі та плану називається Ерготерапев-
тичний план втручання включав короткострокові та 
довгострокові цілі, що були орієнтовані на функцію 
(моторна та когнітивна складова, діапазон руху 
тощо) та на активність (активність повсякденного 
життя). В ерготерапевтичному плані й у терапії 
використані нейро-розвиваючі, біомеханічні, психо-
соціальні та когнітивні підходи, концепцію Бобата 

терапії, метод Аффольтер та Базальної стимуля-
ції, тренування пам'яті. 

Отримані дані оброблені в статистичному про-
грамному забезпеченні Statistica v. 12.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Тест Бартела є найбільш інформативним і випро-
буваним довготривалим досвідом методом оцінки 
повсякденної активності хворого. За допомогою 
цього методу було охарактеризовано різні аспекти 
життєдіяльності хворих як контроль дефекації і 
сечовипускання, персональну гігієну, відвідування 
туалету і прийом ванни, прийом їжі, одягання, пе-
реміщення, мобільність і підйом по сходах. Резуль-
тати проведеного дослідження (таблиця) свідчать, 
що у осіб середнього віку після ішемічного інсульту 
на момент початку дослідження спостерігалася 
виражена залежність та тяжка інвалідність. Вихідні 
середні значення індексу Бартела становили 
29,33±4,36 балів зі 100 можливих.  

Вихідний рівень пацієнтів за субшкалою прийо-
му їжі характеризувався необхідністю часткової 
допомоги при розрізанні їжі, намазуванні масла на 
хліб і т.д., без допомоги обходилось шестеро паці-
єнтів. Половина хворих повністю контролювала 
процеси дефекації та сечовипускання, інша – пот-
ребувала допомоги при використанні клізми, сві-
чок, траплялися випадкові інциденти неутримання 
калу. 

При виконанні процедур персональної гігієни 
незалежними були лише двоє хворих, усі інші  

Таблиця – Зміна індексу активності у щоденному жит-
ті за Бартелом у пацієнтів під час ерготерапевтичного 
втручання (M±m) 

Показник До  
втручання 

Після  
втручання p 

Прийом їжі 4,00±0,53 7,66±0,66 <0,001 

Купання 1,00±0,53 1,33±0,59 >0,05 

Особистий туалет 
(вмивання,чищення 
зубів) 

1,00±0,53 4,66±0,33 <0,001 

Одягання 2,66±0,66 5,66±0,66 <0,001 

Контроль дефекації 6,00±0,87 9,33±0,45 <0,001 

Контроль сечовипус-
кання 6,33±0,90 9,66±0,33 <0,01 

Користування туале-
том 2,66±0,66 5,66±0,66 <0,001 

Пересування (з ліжка 
в крісло і назад) 4,00±1,00 8,66±0,90 <0,001 

Здатність до пересу-
вання по рівній пло-
щадці 

1,66±0,62 5,00±0,97 <0,001 

Подолання сходів 0,00±0,00 1,66±0,62 <0,01 

Загальний індекс 29,33±4,36 59,33±3,89 <0,001 
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потребували допомоги. Майже всі пацієнти серед-
нього віку після ішемічного інсульту були повністю 
залежними від оточуючих під час пересування по 
рівній площадці, доланні сходів та купанні. Перемі-
щатись з ліжка на крісло і навпаки чотири особи 
могли з незначною фізичною або вербальною до-
помогою оточуючих, шестеро чоловік потребувало 
значної фізичної допомоги, жодний хворий не міг 
пересуватися самостійно. 

Під час одягання шестеро осіб повністю зале-
жали від допомоги оточуючих, четверо хворих бі-
льше половини дій виконували самостійно, однак 
відчували труднощі під час виконання складнокоо-
рдинованих рухів. 

Такий стан пацієнтів після ішемічного інсульту 
характеризувався значними обмеженнями під час 
здійснення повсякденної активності, що потребу-
вав значної допомоги з боку оточуючих. Це потре-
бувало внесення в програму ерготерапевтичного 
втручання засобів, що сприяли б формуванню не-
залежності пацієнта. 

Як видно з результатів, представлених у таб-
лиці, після застосування ерготерапевтичних засо-
бів у пацієнтів відзначалося достовірне поліпшення 
показника прийому їжі – на 3,66 бала (р<0,001), 
особистого туалету – на 3,66 бала (р<0,001), одя-
гання – на 3,00 бала (р<0,001), контролю дефека-
ції – на 3,33 бала (р<0,001); контролю сечовипус-
кання – на 3,00 бала (р<0,01), користування туале-
том – на 3,00 бала (р<0,001), пересування з ліжка в 
крісло і назад – на 4,66 бала (р<0,001), здатності 
до пересування по рівній площині – на 3,34 бала 
(р<0,001), подолання сходів – на 1,66 бала 
(р<0,01), що свідчить про поліпшення активності у 
щоденному житті. 

Результати впливу ерготерапевтичних засобів 
на ступінь інвалідизації після інсульту за шкалою 
Ренкіна (рисунок) свідчить про поліпшення цього 
показника на 0,53 бала (р<0,01). У пацієнтів було 
відзначено помірне порушення життєдіяльності, 
вони потребували мінімальної допомоги, проте 
здатні були ходити без сторонньої допомоги. 

Отримані результати власного дослідження уз-
годжуються з даними авторів [8, 9, 10], що застосу-
вання засобів ерготерапії в ранньому періоді після 
інсульту сприяє статистично значущому поліпшенню 
більшості показників повсякденної активності. 

Таким чином, підібрані засоби ерготерапевтич-
ного втручання сприяли збільшенню ступеня неза-
лежності пацієнтів у повсякденній активності. 

Висновки. Загалом, диференційоване засто-
сування засобів ерготерапії сприяло зниженню 
ступеня інвалідизації у пацієнтів середнього віку 
після інсульту за шкалою Ренкіна, а також поліп-
шенню показників активності у щоденному житті за 
Бартелом. 

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають визначення особливостей функціонально-
го стану опорно-рухового апарату у осіб середньо-
го віку після перенесеного ішемічного інсульту. 

Рис. Зміна функціональної незалежності пацієнтів за 
модифікованою шкалою Ренкіна під час ерготерапев-

тичного втручання 
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УДК 616.8-005 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ЭРГОТЕРАПИИ  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ АКТИВНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Тоцкая А., Одинец Т. 
Резюме. Применение средств эрготерапии и физической терапии в остром периоде заболевания 

уменьшает риск возникновения различных осложнений, способствует восстановлению нарушенных дви-
гательных и когнитивных функций, способствует улучшению самообслуживания. 

Цель – определить эффективность применения средств эрготерапии в улучшении активности повсе-
дневной жизни у лиц среднего возраста после ишемического инсульта.  

В исследовании приняли участие 16 мужчин после ишемического инсульта, средний возраст пациен-
тов составил 52,7±1,4 лет. Давность инсульта составила 2,6±0,3 месяцев. Исследование было проведе-
но с учетом принципов Хельсинкской декларации и одобрено этическим комитетом Хортицкий нацио-
нальной учебно-реабилитационной академии. Оценка активности пациента в повседневной жизни и уста-
новление степени его независимости осуществлялось с помощью индекса Бартела. Оценка функцио-
нальной способности пациента происходила по модифицированной шкале Рэнкина. Обследование паци-
ентов проводили дважды: до начала применения эрготерапевтических мероприятий и через 14 дней пре-
бывания пациентов на стационарном этапе терапии. 

После применения эрготерапевтических средств у пациентов отмечалось достоверное улучшение 
показателя приема пищи – на 3,66 балла (р<0,001), личного туалета – на 3,66 балла (р<0,001), одева-
ния – на 3,00 балла (р<0,001), контроля дефекации – на 3,33 балла (р<0,001); контроля мочеиспускания - 
на 3,00 балла (р<0,01), пользования туалетом – на 3,00 балла (р<0,001), передвижения с кровати в крес-
ло и обратно – на 4,66 балла (р<0,001), способности к передвижению по ровной плоскости – на 3,34 бал-
ла (р <0,001), преодоления лестницы – на 1,66 балла (р<0,01), что свидетельствует об улучшении актив-
ности в повседневной жизни. 

Установлено, что дифференцированное применение средств эрготерапии способствовало снижению 
степени инвалидизации у пациентов среднего возраста после инсульта по шкале Рэнкина, а также улуч-
шению показателей активности в повседневной жизни по индексу Бартела. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, эрготерапия, вмешательство, повседневная активность. 
 
UDC 616.8-005 
Effectiveness of Ergotherapy Means in Restoring the Activities  
of Daily Living in Patients of Middle Age after Ischemic Stroke 
Totska А., Odynets T. 
Abstract. Today there is a tendency for an increase in neurological diseases. Stroke is the most acute and 

socially significant disease in the structure of neurological pathology and cerebral circulation. Using ergotherapy 
and physical therapy in the acute period of the stroke reduces the risk of various complications, helps to restore 
impaired motor and cognitive functions, and improves activities of daily living in patients. 

The purpose of the study was to determine the effectiveness of using ergotherapy means in improving the 
activities of daily living in middle-aged patients after ischemic stroke. 

Material and methods. The study was conducted on the basis of the Municipal Institution "Zaporizhzhya 
Regional Clinical Hospital" in Zaporizhzhya with patients of middle age. The study involved 16 men after 
ischemic stroke; the average age of the patients was 52.7±1.4 years. The stroke duration was 2.6±0.3 months. 
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The study was carried out taking into account the principles of the Helsinki Declaration and approved by the 
ethics committee of the Khortytsya National Training and Rehabilitation Academy. The patient’s activities of 
daily living and the degree of independence were assessed using the Barthel index. The functional ability of the 
patient was assessed using a modified Rankin scale. The examination of patients was carried out twice: at the 
beginning of using ergotherapeutic means and 14 days after patients staying in the hospital on therapy. 

Results and discussion. After using ergotherapeutic means, patients showed a significant improvement in 
food intake – by 3.66 points (p<0.001), personal toilet – by 3.66 points (p<0.001), dressing – by 3.00 points 
(p<0.001), defecation control – by 3.33 points (p<0.001); urination control – by 3.00 points (p<0.01), using the 
toilet – by 3.00 points (p<0.001), movement from bed to chair and back – by 4.66 points (p<0.001), ability to 
move on a flat surface – by 3.34 points (p<0.001), overcoming the stairs – by 1.66 points (p<0.01), which indi-
cated the improvement in activities of daily living.  

Conclusion. The obtained results showed that the differentiated use of ergotherapy helped to reduce the 
degree of disability in middle-aged patients after a stroke by the Rankine scale, as well as to improve the activity 
indicators in everyday life by the Barthel index. 

Keywords: ischemic stroke, ergotherapy, intervention, daily activities.  
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ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ  
І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

У статті розглянуто сучасні підходи до надання 
послуг дітям з особливими освітніми потребами, 
здійснено аналіз педагогічних та медичних аспектів 
реабілітації дітей з порушеннями мовлення. Пред-
ставлено основні напрями співпраці лікарів-
ортодонтів та логопедів в межах діяльності Інклю-
зивно-ресурсних центрів, з огляду на їх інновацій-
ність для України. 

Мета дослідження – аналіз теоретичних аспек-
тів впливу зубощелепної патології на порушення 
мовлення дитини та визначення спільних підходів 
до організації її комплексного супроводу логопеда-
ми та ортодонтами в умовах Інклюзивно-
ресурсного центру. 

Використано методи теоретичного аналізу лі-
тературних джерел та нормативних документів, а 
також узагальнення практичного досвіду, отрима-
ного під час виробничої практики на базі Стомато-
логічного центру НМУ імені О. О.Богомольця. 

Аналіз медичної, психолого-педагогічної літе-
ратури свідчить про актуальність проблеми реабі-
літації дітей з порушеннями мовлення, наявність 
даних про негативний вплив зубощелепних анома-
лій та деформацій на розвиток мовлення, зокрема 
звуковимову дитини, що також призводить до пси-
хологічних проблем, труднощів в адаптації. Відтак, 
особливої уваги потребує питання раннього вияв-
лення, діагностики та комплексного супроводу ди-
тини з порушеннями мовлення з боку логопедів та 
ортодонтів, організованого на засадах професійно-
го співробітництва.  

Водночас, старт діяльності Інклюзивно-
ресурсних центрів зумовлює необхідність вирішен-
ня теоретичних та організаційних питань щодо реа-

лізації основних функцій та напрямів роботи, підго-
товки фахівців до роботи в команді. Визначено 
суттєві аспекти співпраці логопеда (психолога) та 
лікаря-ортодонта на кожному з етапів реабілітації: 
виявлення, діагностика, лікування, профілактика. 
Насамперед враховано: координацію дій фахівців, 
упорядкування  та  певне  комбінування 
(інтегрування) їхніх послуг та активне залучення 
батьків. 

Ключові слова: діти з порушенням мовлення, 
зубощелепні аномалії та деформації, Інклюзивно-
ресурсний центр, професійна співпраця, інтеграція 
послуг логопеда та ортодонта. 

Пам’ятай: усі ми разом розумніші,  
ніж кожен із нас. 

Г о р д о н  Д р а й д е н  

Вступ. Упровадження міжнародних стандартів 
професійної допомоги дітям з особливими освітні-
ми потребами, започаткування діяльності мережі 
нових для нашої країни установ – Інклюзивно-
ресурсних центрів (ІРЦ), а відтак здійснення покла-
дених на них функцій (проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини; 
надання психолого-педагогічних, корекційно-
розвиткових послуг; забезпечення її системного 
кваліфікованого супроводу) на сучасних концепту-
альних засадах зумовлюють потребу у визначенні 
особливостей в організації міжвідомчої співпраці 
спеціальних педагогів і психологів та лікарів. Така 
співпраця розглядається як одна з умов успішного 
розвитку, навчання та самореалізації дітей, що 
мають порушення психофізичного розвитку та пот-
ребують додаткової підтримки. 
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Актуальність проблеми зумовлює мету статті, 
яка полягає у аналізі теоретичних аспектів впливу 
патології зубощелепної ділянки на порушення мов-
лення дитини та визначення спільних підходів до 
організації її комплексного супроводу логопедами 
та ортодонтами в умовах Інклюзивно-ресурсного 
центру. 

Матеріали і методи дослідження: для визна-
чення основних позицій організації співпраці лого-
педів та лікарів-ортодонтів в умовах діяльності 
Інклюзивно-ресурсних центрів використано методи 
теоретичного аналізу літературних джерел та нор-
мативних документів, а також узагальнення теоре-
тичних положень та практичного досвіду, отрима-
ного під час виробничої практики на базі Стомато-
логічного центру НМУ імені О. О.Богомольця. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Курс України на європейську інтеграцію вимагає 
перегляду пріоритетів державної політики щодо 
організації допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами, впровадження прогресивних міжнарод-
них підходів у практику роботи закладів (установ) 
освіти, охорони здоров¢я, соціального захисту, які 
надають освітні, соціальні та медичні послуги. Ос-
новними сучасними підходами є: рання діагностика 
та ранній початок фахового супроводу (медичного, 
технічного, психолого-педагогічного); комплексний 
підхід до організації допомоги дітям із особливос-
тями психофізичного розвитку та їх родинам; гнуч-
кість та індивідуалізація процесу реабілітації [1]. 
Відтак, важливою умовою є організація міжвідомчої 
взаємодії та забезпечення системного індивідуаль-
но спрямованого супроводження дітей міждисцип-
лінарною командою фахівців починаючи з ранньо-
го віку. 

Проблема актуалізується в умовах «зрос-
тання» дитячої інвалідності, збільшення кількості 
дітей, що належать до категорії дітей з особливими 
освітніми потребами. Так, за даними Організації 
Об’єднаних Націй у світі нараховується більше  
650 млн. осіб з інвалідністю, що становить близько 
10% всього населення; за даними Фонду соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю в Україні нарахову-
ється понад 2600 тис. таких осіб, з яких близько 
155 тис. (понад 6%) – діти.  

Водночас, дані Психолого-медико-педагогічних 
консультацій (ПМПК), засвідчують, що дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, в Україні понад 1 млн. Це становить 12-
,2% від загальної кількості дітей у країні, що відпо-
відає середньосвітовим показникам. За статисти-
кою Міністерства освіти і науки України за останні 
п’ять років на 22% зросла кількість дітей з пору-
шеннями психофізичного розвитку (в першу чергу, 
дітей із складними порушеннями, аутизмом). Тра-

диційно однією з найбільш поширених нозологій 
залишається «діти з порушеннями мовлення». 

У фаховій літературі термін «порушення мов-
лення» використовується для позначення відхи-
лень від мовленнєвої норми, прийнятої в мовному 
середовищі, які частково або повністю перешко-
джають мовленнєвому спілкуванню, обмежують 
можливості пізнавального розвитку і соціокультур-
ної адаптації [2]. 

У контексті проблеми актуальною є класифіка-
ція мовленнєвих порушень, зокрема Ingram Т. кла-
сифікував порушення усного мовлення наступним 
чином: 

1. Дисфонія: порушення вокалізації. 
2. Дисритмія: порушення дихальної координації. 
3. Дизартрія: порушення вимови звуків з явною 

дисфукнцією язика, губ, зубів чи піднебіння: 
а) через неврологічні порушення; 
б) через «місцеві» чинники: порушення ще-

леп, зубного ряду, язика, губ, піднебіння, 
глотки (чи їх комбінація). 

4. Порушення утворення звуків мовлення (фо-
нем), не пов’язаного з дисфункцією язика, губ, зубів, 
піднебіння, проте пов’язані з психічними розладами. 

5. Змішані порушення мовлення, які включають 
дві чи більше з вищезазначених. 

Варто зазначити, що мовлення посідає центра-
льне місце в процесі психічного розвитку дитини та 
тісно пов’язане з розвитком мислення. Нормаль-
ний розвиток мовлення відбувається за певними 
етапами, причому якість опанування кожним насту-
пним залежить від повноцінності сформованості 
попереднього: розвиток фонематичного слуху і 
формування навичок вимови фонем рідної мови; 
оволодіння словниковим запасом, лексичними і 
граматичними закономірностями, правилами син-
таксису. У шкільному віці здобуті навички удоско-
налюються на основі писемного мовлення [2]. 

Відхилення в розвитку мовлення впливають й 
на психологічний стан дитини. Зокрема, вони утру-
днюють спілкування з оточенням, нерідко є причи-
ною формування комплексів, низької самооцінки, 
впливають на емоційно-вольову сферу. Мовленнє-
ві порушення часто зумовлюють низку вторинних 
відхилень, які утворюють картину аномального 
розвитку дитини загалом. Саме тому вирішення 
проблеми розвитку дітей з порушеннями мовлення 
є важливим у контексті спеціальної педагогіки та 
відображено у працях представників вітчизняної 
логопедії (Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Ю. Рібцун, 
Л. Трофименко, М. Шеремет та ін.).  

За умови комплексного підходу до вирішення 
проблеми актуальними є медичні аспекти реабілі-
тації дітей цієї категорії, зокрема питання діагнос-
тики та стоматологічного лікування, що вочевидь 
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сприятиме запобіганню (або подоланню, якщо по-
рушення вже виникли) відхилень у мовленнєвому 
розвитку дитини. 

Реалізація мовлення відбувається завдяки ко-
ординованої роботи мовленнєвого апарату люди-
ни, яка забезпечується центральною нервовою 
системою (декілька відділів, тісно взаємодіючих 
між собою) та нервово-провідними шляхами, що 
іннервують м'язи мовленнєвого апарату. У вимові 
мовленнєвих звуків беруть участь: зубощелепний 
апарат, дихальна система (голосовий апарат). 

Розглянемо приклади залежності порушень 
звуковимовної сторони мовлення від анатомо-
фізіологічних особливостей зубощелепної системи, 
зокрема патології прикусу. Так, Ф. Лібман причина-
ми розладів звуковимови вважає «зруйновані пе-
редні зуби, наявність діастем, аномалії прикусу, а 
також коротку чи деформовану рубцевими тяжами 
верхню губу»; на переконання Knobel в етіології 
неправильної вимови свистячих звуків значне міс-
це належить «деформації прикусу й аномалії поло-
ження зубів». Дослідники (Vest, Kennedi та ін.) за-
значають, що важлива роль у продукуванні звуків 
належить м’якому піднебінню.  

У межах проблеми актуальними є роботи про 
вплив патології прикусу на стан мовлення дитини. 
З цього питання розглянемо низку досліджень. Ре-
зультати, одержані Frowine VK, Moser H. за неве-
ликої вибірки, продемонстрували, що незалежно 
від неправильного прикусу пацієнти демонструва-
ли задовільне мовлення в межах вікової норми. 
Це, вочевидь можна пояснити компенсаторно-
пристосувальним процесами в організмі. Водночас, 
дослідник Fymbo L. ретельно дослідив оклюзію 410 
дітей та проаналізував їхнє мовлення. Під час цьо-
го студіювання була відзначена певна тенденція – 
у дітей експериментальної групи з неправильним 
прикусом було виявлено більше проблем з вимо-
вою звуків, ніж у контрольної групи з нормальним 
прикусом. Результати дослідження дали вченому 
привід для ствердження, що ступінь виразності 
порушення мовлення на пряму залежить від ступе-
ню зубної аномалії. При обстеженні дітей 6-12 ро-
ків сучасні вчені (П. Фліс, Н. Ращенко та ін.) серед 
385 осіб з наявними зубощелепними аномаліями 
мовленнєві порушення відмічали у 213 (55,32 %), 
причому у комплексі із глибоким прикусом – 83 ви-
падки (18,7 %), з дистальним – 42 (10,91 %), мезіа-
льним – 41 (10,65 %), відкритим – 27 (7,01% ) [3]. 

Аналіз вищезазначених джерел дає нам підс-
тави припустити, що між порушенням прикусу та 
вимови не завжди є прямий причино-наслідковий 
зв'язок, проте водночас у осіб з неправильним при-
кусом ризик виникнення порушення мовлення є 
більшим. 

Серед стоматологічних чинників розладів зву-
ковимовної сторони мовлення також варто назва-
ти: анатомофункціональні порушення язика, губ, 
уздечки; морфологічні зміни твердого піднебіння 
(плоске, глибоке піднебіння); зміни зубів та зубного 
ряду; порушення жувальних м’язів; розщеплення 
губи та піднебіння («вовча паща»), співвідношення 
верхньої та нижньої щелеп та аномалії їх розвитку 
(мікрогнатія, макрогнотія); зміни в скроневонижньо-
щелепному суглобі та ін. [4, 5, 6]. Різні аспекти сто-
матологічної допомоги дітям, зокрема з порушен-
нями мовлення відображені у працях В. Вознюк, 
М. Омельчук, Н. Ращенко, І. Скрипник, С. Тріль, 
П. Фліс та ін. Вчені констатують: останнім часом 
допомоги ортодонта потребує значна кількість ді-
тей, зокрема поширеність аномалій і деформацій 
зубощелепного апарату у віці від 6 до 12-ти років 
сягає понад 80 % [7, 8]. 

Отже, запобігання, виявлення й усунення мов-
леннєвих порушень у дітей передбачає поєднання 
педагогічних (логопедичних) прийомів та медичних, 
зокрема стоматологічних заходів. Важливо зазна-
чити, що дитину з порушенням мовлення та стома-
тологічною патологією (додаються питання естети-
ки) нерідко «супроводжують» особистісні проблеми 
(самосвідомість, мотивація та ін.), пов’язані з труд-
нощами в адаптації [9]. 

На сучасному етапі підвищення уваги до проб-
леми комплексної підтримки дітей з порушеннями 
мовлення, а відтак співпраці логопедів, психологів 
та лікарів-ортодонтів детерміновано створенням 
мережі Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які 
замінили Психолого-медико-педагогічні консульта-
ції (ПМПК). Станом на квітень 2019 року кількість 
зареєстрованих ІРЦ склала 557 (за даними МОН 
України). 

Відповідно до Положення: «Інклюзивно-
ресурсний центр є установою, що утворюється з 
метою забезпечення права дітей з особливими 
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здо-
буття дошкільної та загальної середньої освіти … 
шляхом проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини, надання пси-
холого-педагогічних, корекційно-розвиткових пос-
луг та забезпечення їх системного кваліфікованого 
супроводу». До завдань ІРЦ також включено 
«взаємодія з місцевими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування, заклада-
ми освіти, закладами охорони здоров’я, закладами 
(установами) соціального захисту населення, служ-
бами у справах дітей, громадськими організаціями 
щодо надання психолого-педагогічних та корекцій-
но-розвиткових послуг дітям з особливими освітні-
ми потребами починаючи з раннього віку в разі пот-
реби із залученням відповідних спеціалістів» [10].  
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Діяльність інклюзивно-ресурсного центру за-
безпечують педагогічні працівники: вчителі-
логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, 
олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні 
психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична 
сестра. На відмінну від ПМПК, у складі якої були 
передбачені дитячі психіатри, лікарі безпосеред-
ньо до штату ІРЦ не входять. Саме міжвідомча 
співпраця має стати одним з основних принципів 
роботи ІРЦ. 

Варто зазначити, що у сучасній фаховій літера-
турі професійна співпраця (співробітництво) розг-
лядається як взаємодія представників однієї або 
різних професій, які виконують комплекс взаємопо-
в’язаних, технологічно схожих або відмінних робіт. 
При цьому діяльність кожного учасника підпорядко-
вана загальній меті та пов’язана з діяльністю інших 
учасників, що вносить суттєві зміни (специфіку) в 
перебіг його індивідуальної діяльності, а значить, 
переводить її на якісно інший рівень [11]. 

Щодо дітей з особливими освітніми потребами 
завдяки правильній організації професійного спів-
робітництва всі учасники починають усвідомлюва-
ти відповідальність за успіхи в реабілітації дитини, 
орієнтуватися на використання інновацій у своїй 
практиці, а також виявляти готовність тісно спів-
працювати з колегами на засадах взаємної підтри-
мки. 

Зауважимо: сучасні принципи реабілітації пе-
редбачають якомога більш раннє виявлення про-
блеми у розвитку та ранню комплексну допомогу 
(впроваджується програма раннього втручання); 
зміну підходів до визначення необхідних для дити-
ни послуг, зокрема, відмова від нозологічного 
принципу (опора на категорії порушень), натомість 
насамперед врахування індивідуальних особливо-

стей розвитку, потреб кожної дитини; орієнтацію 
фахівців на надання допомоги сім¢ї, широке залу-
чення батьків до роботи з дітьми та підвищення 
відповідальності батьків за реабілітацію та навчан-
ня своїх дітей; організацію міждисциплінарного 
командного підходу та надання інтегрованих пос-
луг (починаючи з етапу діагностики). 

Таким чином, від налагодження співпраці між 
логопедами, психологами та лікарями-ортодон-
тами залежить ефективність діагностики та органі-
зації надання корекційно-розвиткових послуг дітям 
з порушеннями мовлення. Можна розглядати на-
ступні напрями організації співпраці (табл. 1): 

Взаємовідносини між ІРЦ та закладами охоро-
ни здоров’я можуть оформлюватися шляхом укла-
дання угод про співпрацю, в рамках яких визнача-
ються предмет, права, обов’язки сторін та інші 
умови договору [12]. 

Отже, на часі системний процес налагодження 
партнерських зв’язків спеціальних педагогів, психо-
логів ІРЦ та медичних працівників в межах терито-
ріальної громади, району, міста з метою впрова-
дження командного підходу до організації опти-
мальної діагностики та вчасної реабілітації дітей, 
які цього потребують. 

Висновки. Аналіз медичної, психолого-
педагогічної літератури свідчить про актуальність 
проблеми реабілітації дітей з порушеннями мов-
лення, наявність даних про негативний вплив зубо-
щелепних аномалій та деформацій на розвиток 
мовлення, зокрема звуковимову дитини. Відтак, 
особливої уваги потребує питання раннього вияв-
лення, діагностики та комплексного супроводу ди-
тини з порушеннями мовлення з боку логопедів та 
ортодонтів, організованого на засадах професійно-
го співробітництва.  

Таблиця 1 – Суттєві аспекти співпраці логопеда, психолога та лікаря-ортодонта 

Логопед, психолог Лікар-ортодонт 

– оцінювання рівня психічного та мовленнєвого 
розвитку дитини; 

– профілактика та виявлення зубощелепних аномалій та де-
формацій (ризиків виникнення порушень мовлення) на ранніх 
стадіях; визначення методів лікування; 

– направлення батьків дітей з порушенням вимови 
до ортодонта для консультування та забезпечен-
ня необхідного лікування; 

– інформування ІРЦ про дітей, які мають зубощелепні ано-
малії та деформації і потребують проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку (за згодою батьків); 

– надання інформації ортодонту стосовно дета-
лей мовленнєвого розвитку дитини; 

– інформування логопеда про стан зубощелепної системи 
дитини, наявність аномалій та деформацій, що можуть 
стати (або вже є) причиною порушення мовлення, прогно-
зування результатів лікування; 

– інформування щодо перебігу процесу подолання 
недоліків мовлення, проміжні результати роботи, а 
також ставлення дитини до власних особливостей 
мовлення; 

– консультативна допомога під час проведення логопедом 
корекційної роботи; рекомендації щодо внесення необхід-
них адаптацій до освітнього процесу у садочку чи школі; 

– узгодження супровідних послуг, моніторинг результатів, консультування батьків та проведення просвітниць-
кої роботи, підготовка міждисциплінарних заходів та публікацій, підтримка професійних стосунків задля досяг-
нення спільної мети. 
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Водночас, старт діяльності Інклюзивно-
ресурсних центрів зумовлює необхідність вирішен-
ня теоретичних та організаційних питань щодо реа-
лізації основних функцій та напрямів роботи. Ви-
значено суттєві аспекти співпраці логопеда 
(психолога) та лікаря-ортодонта на кожному з ета-
пів реабілітації: виявлення, діагностика, лікування, 
профілактика. Насамперед враховано: координа-
цію дій фахівців, упорядкування та певне комбіну-
вання (інтегрування) їхніх послуг та активне залу-
чення батьків. 

Перспективи подальших досліджень. Стаття 
не висвітлює проблему міжвідомчої співпраці в 

контексті діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів 
повною мірою, представляє найбільш актуальні її 
аспекти. Відповідно актуалізуються дослідження 
особливостей взаємодії членів команди психолого-
педагогічного супроводу дитини у закладі освіти та 
лікарів-ортодонтів; специфіки логопедичної допо-
моги при апаратному лікуванні зубощелепних ано-
малій та деформацій; визначення рекомендацій 
для педагогів та батьків щодо мовленнєвого роз-
витку дитини, що зазначаються у висновку ІРЦ; 
розроблення технологій систематичного вивчення 
можливостей і потреб дитини, оцінювання динамі-
ки її розвитку та ін. 
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УДК 616.31:614.253 
ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ОРТОДОНТОВ И ЛОГОПЕДОВ  
В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
Литовченко В. П. 
Резюме. В статье рассмотрены современные подходы к предоставлению услуг детям с особыми 

образовательными потребностями, осуществлен анализ педагогических и медицинских аспектов реаби-
литации детей с нарушениями речи. Представлены основные направления сотрудничества врачей-
ортодонтов и логопедов в рамках деятельности инклюзивно-ресурсных центров, учитывая их инноваци-
онность для Украины. 

Цель исследования – анализ теоретических аспектов влияния зубочелюстной патологии на наруше-
ния речи ребенка, определение общих подходов к организации его комплексного сопровождения логопе-
дами и ортодонтами в условиях инклюзивно-ресурсного центра. 

Материалы и методы исследования: использованы методы теоретического анализа литературных 
источников и нормативных документов, а также обобщения практического опыта, полученного во время 
производственной практики на базе Стоматологического центра НМУ имени А. А. Богомольца. 
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Анализ медицинской, психолого-педагогической литературы свидетельствует об актуальности про-
блемы реабилитации детей с нарушениями речи, наличие данных о негативном влиянии зубочелюстных 
аномалий и деформаций на речевое развитие, в частности звукопроизношение ребенка, что также при-
водит к психологическим проблемам, трудностям в адаптации. Поэтому, особого внимания требует во-
прос раннего выявления, диагностики и комплексного сопровождения ребенка с нарушениями речи со 
стороны логопедов и ортодонтов, организованного на основе профессионального сотрудничества. 

В то же время, старт деятельности инклюзивно-ресурсных центров предопределяет необходимость 
решения теоретических и организационных вопросов по реализации основных функций и направлений 
работы, подготовки специалистов к работе в команде. Определены существенные аспекты сотрудниче-
ства логопеда (психолога) и врача-ортодонта на каждом из этапов реабилитации: выявление, диагности-
ка, лечение, профилактика. Прежде всего учтено: координацию действий специалистов, составления и 
определенное комбинирования (интегрирования) их услуг и активное привлечение родителей. 

Ключевые слова: дети с нарушением речи, зубочелюстные аномалии и деформации, Инклюзивно-
ресурсный центр, профессиональное сотрудничество, интеграция услуг логопеда и ортодонта. 
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Features of Collaborative of Orthodontists and Speech Therapists  
in the Activities of Inclusive Resource Centers 
Lytovchenko VitaliY 
Abstract. The article examines modern approaches to providing services to children with special needs, 

analyzes pedagogical and medical aspects of rehabilitation of children with speech disorders. The main direc-
tions of cooperation of doctors-orthodontists and speech therapists within the activity of Inclusive-Resource 
Centers are presented in view of their innovativeness for Ukraine. 

The purpose of the study was the analysis of theoretical aspects of the impact of dental jaw pathology on 
disorders of speech of the child and determination of common approaches to the organization of its complex 
support by speech therapists and orthodontists in the conditions of the Inclusive Resource Center. 

Material and methods: the methods of theoretical analysis of literary sources and normative documents 
were used, as well as generalization of practical experience gained during the manufacturing practice at the 
O. O. Bogomolets Dental Center of the NMU. 

Results and discussion. The analysis of the medical, psychological and pedagogical literature indicated the 
urgency of the problem of rehabilitation of children with speech disorders, the availability of data on the negative 
impact of tooth-jaw anomalies and deformities on the development of speech, in particular the sonorous child 
leading to psychological problems, difficulties in adaptation. Therefore, particular attention should be paid to the 
early detection, diagnosis and comprehensive support of a child with speech disorders by speech therapists and 
orthodontists, organized on the basis of professional collaboration. 

Conclusions. The activity of the Inclusive Resource Centers necessitates the solution of theoretical and or-
ganizational issues regarding the realization of the basic functions and directions of work, preparation of special-
ists for team work. The essential aspects of cooperation between the speech therapist (psychologist) and the 
orthodontist at each of the stages of rehabilitation are identified: detection, diagnosis, treatment, prevention. 
First of all, it takes into account the coordination of specialists, ordering and certain combining (integration) of 
their services and active involvement of parents. 

Keywords: children with speech disorders, dental anomalies and deformities, Inclusive Resource Center, 
professional collaboration, integration of speech therapist and orthodontist services. 
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У статті представлені результати дослідження 
особливостей формування нейродинамічних та 
психофізіологічних властивостей спортсменів різ-
ного віку, що займаються волейболом. У підлітків і 
юнаків спортсменів та не спортсменів формування 
простих та складних сенсомоторних реакцій 
(реакцій вибору одного та двох подразників із 
трьох) нейродинамічних (функціональної рухливос-
ті нервових процесів) та вищих психофізіологічних 
властивостей (різновидів мислення, пам’яті, сприй-
няття простору та часу) має схожу вікову динаміку. 
В онтогенезі досліджувані властивості поступово 
розвиваються і досягають найвищого рівня у про-
фесійних волейболістів 20 років і старших. Для не 
спортсменів розвиток досліджуваних властивостей 
має подібний характер, проте з менш вираженою 
динамікою покращення результатів у досліджува-
них параметрах. Встановлено, що волейболісти 16 
років і старшого віку мали вищі показники у тесто-
вих завданнях, які характеризують різні за складні-
стю сенсомоторні, нейродинамічні реакції, психофі-
зіологічні властивості та здібності до орієнтування 
у часі та просторі порівняно із не спортсменами із 
статистично вірогідними різницями показників для 
нейродинамічних функцій та здібності до орієнту-
вання у просторі та часі. Спортсмени, що займали-
ся волейболом відрізнялися більш динамічним та 
випереджаючим характером і вищим рівнем роз-
витку досліджуваних властивостей по відношенню 
до аналогічних вікових груп не спортсменів. Вияв-
лено, що з віком у підлітків 14-15 та юнаків 16-17 і 
18-19 років покращуються результати досліджува-
них властивостей з поступовою їх стабілізація у 20 
років, що було характерною закономірністю для 

обох досліджуваних груп, як спортсменів-
волейболістів, так і не спортсменів. Динаміка ста-
новлення з віком вищих психофізіологічних власти-
востей образної та числової пам’яті, абстрактного, 
логічного, асоціативного та оперативного видів 
мислення у спортсменів-волейболістів не відрізня-
лась від становлення цих властивостей у не спорт-
сменів, що може свідчити про більш вагомий вплив 
на розвиток цих властивостей інших чинників ніж 
постійних занять волейболом. Зокрема, генетичної 
програми розвитку індивіда та соціального впливу 
на формування досліджуваних психофізіологічних 
властивостей. Виявлені закономірності і особливо-
сті динаміки формування сенсомоторних, нейроди-
намічних та психофізіологічних властивостей в 
онтогенезі свідчать про доцільність їх врахування в 
системі спортивного відбору, контролю і профілак-
тики виникнення несприятливих зрушень у нерво-
вій системі та їх корекції, а також оптимізації на-
вчально-тренувального процесу. 

Ключові слова: онтогенез, сенсомоторика, 
нейродинаміка, спортсмени-волейболісти, психо-
фізіологічні властивості.  

 
Вступ. Завданням фізіології центральної нер-

вової системи є розкриття нейрофізіологічних ме-
ханізмів формування та становлення психофізіоло-
гічних функцій людини в онтогенезі [5, 10, 13]. Дос-
лідження, які проведені у різні вікові періоди спря-
мовані на подальше вивчення та розуміння механі-
змів системної мозкової динаміки, що лежить в 
основі переробки інформації різного ступеня 
складності [8, 11, 12]. Не дивлячись на велику кіль-
кість робіт з цієї проблеми і тепер вона не втратила 
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своєї актуальності, а набувала подальшого розвит-
ку [6, 9, 13, 17]. Більшість даних з проблеми фор-
мування нейродинамічних та психофізіологічних 
властивостей отримано в окремі вікові періоди. 
Але і вони носять суперечливий характер та не 
дають повного уявлення про зміни цих властивос-
тей в онтогенезі. В літературі відсутні дані про за-
кономірності і особливості розвитку нейродинаміч-
них та психофізіологічних властивостей у людей 
різного рівня фізичної підготовленості чи ролі цих 
властивостей в успішності спортивної діяльності. 
Відомо, що на розвиток та стан нейродинамічних 
та психофізіологічних властивостей суттєво впли-
вають систематичні фізичні навантаження [6, 8, 15, 
20, 22]. Сучасні дослідження демонструють, що 
для досягнення високих і головне тривалих у часі 
спортивних результатів вагоме значення мають 
сенсомоторні, нейродинамічні та психофізіологічні 
властивості [1, 16, 21]. Відомо, що процес станов-
лення спортсмена проходить ряд етапів багаторіч-
ної підготовки, які відповідають, різним віковим 
періодам особи, що займається спортом [14]. Про-
те, фізична активність у певних видах спорту про-
являється по різному [2, 3, 6]. І це відбувається в 
силу особливостей адаптаційних можливостей ор-
ганізму людини до значних фізичних навантажень, 
а саме спрямованості, об’єму, типу, інтенсивності 
фізичних навантажень. Тому важливість таких дос-
ліджень полягає у тому, що саме нервовій системі, 
її вищим відділам належить провідна роль у фор-
муванні пристосувальних психофізіологічних влас-
тивостей людини.  

У волейболі ж виконання тактико-технічних 
прийомів та різних рухових дії більшою мірою по-
в’язані не тільки із стійкими руховими навичками, а 
і з обсягом рухової пам’яті, рівнем розвитку уваги, 
мислення, проявом нейродинамічних та сенсомо-
торних властивостей, що дозволяє мобілізувати 
моторні структури для виконання ефективних ігро-
вих дій. Це в свою чергу ставить особливі вимоги 
до формування різних за складністю сенсомотор-
них, нейродинамічних та психофізіологічних влас-
тивостей у процесі багаторічної підготовки спорт-
сменів–волейболістів на різних етапах онтогенезу. 
Відомо і те, що закономірності розвитку та станов-
лення сенсомоторної реактивності, основних ней-
родинамічних властивостей ЦНС та вищих психо-
фізіологічних функцій сформувалися ще у філоге-
незі [9, 10, 13]. Разом з тим припускаємо, що занят-
тя фізичною культурою і спортом можуть вносити 
корективи в особливості формування та удоскона-
лення різних за складністю сенсомоторних, нейро-
динамічних та психофізіологічних властивостей 
осіб, що займаються волейболом. Тому на нашу 
думку досить важливим є встановлення вікових 

особливостей формування нейродинамічних та 
вищих психофізіологічних властивостей упродовж 
багаторічних і систематичних, специфічних для гри 
у волейбол фізичних навантажень.  

Мета дослідження – з’ясувати особливості 
формування різних за складністю сенсомоторних, 
нейродинамічних та психофізіологічних властивос-
тей у осіб різного віку, що систематично займають-
ся волейболом. 

Матеріал та методи дослідження. Для визна-
чення рівня розвитку психофізіологічних властиво-
стей використовували комп’ютерну програму 
«Інтест» Л. М. Козак [4]. До складу якої входить 
комплекс тестів для визначення рівня пам’яті на 
числа та фігури. З метою дослідження різновидів 
мислення передбачалося провести тести для конт-
ролю абстрактного, асоціативного, логічного, опе-
ративного мислення. Для визначення здібності до 
орієнтування у часі обстежуваному пропонували 
подумки відрахувати індивідуальну хвилину в секу-
ндах. Визначення здібності до орієнтування у прос-
торі вимагало накреслити клавішою “Пробіл” на 
екрані відрізок довжиною 10 см. Похибку сприй-
мання простору визначали в сантиметрах [4]. 

Визначення нейродинамічних, індивідуально-
типологічних властивостей вищої нервової діяль-
ності та сенсомоторної реактивності різного ступені 
складності обстежуваних відбувалося за допомо-
гою комп’ютерної системи та методики «Діагност-
1» [10]. Були досліджені латентні періоди зорово-
моторних реакцій різного ступеня складності: 
(ПЗМР, РВ1-3 та РВ2-3), а також рівень функціона-
льної рухливості нервових процесів (ФРНП), що 
включає характеристику максимальної швидкості 
переробки інформації з диференціювання позитив-
них і гальмівних подразників 

Дослідження проводили на базі ВК «Імпексагро
-Спорт» м. Черкаси, ВК «Фаворит» м. Лубни, СК 
«Сумихімпром» м. Суми, ВК «СумДу» м. Суми, ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл міст Суми, Полта-
ва і Золотоноша для осіб, що систематично займа-
лися спортом, та у ДПТНЗ Черкаський навчальний 
центр, Золотоніський коледж ветеринарної меди-
цини Білоцерківського національного аграрного 
університету, загальноосвітніх шкіл №1 та №3 м. 
Золотоноша, для осіб що не займаються система-
тично спортом. Загалом у дослідженні взяло 
участь 206 осіб різного віку, які були розділені на 4 
вікові групи: підлітки 14-15, юнаки 16-17, 18-19 та 
особи 20 років і старші. 

Результати дослідження було оброблено за 
допомогою комп’ютерного блоку програм Microsoft 
Excel. З метою аналізу отриманих результатів дос-
ліджень були використані такі статистичні показни-
ки: середнє арифметичне значення (X), стандартне 
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відхилення (SD). Значимість від-
мінностей показників вибірок ви-
значалася за параметричним кри-
терієм t-Стьюдента. Якщо розраху-
нкове значення було більше грани-
чного, то різниця між вибірками 
статистично значима (р<0,05).  

Результати дослідження. 
Враховуючи, що розвиток психо-
фізіологічних властивостей від-
биває процес не тільки біологіч-
ної, а включає і соціальну еволю-
цію (навчання, заняття фізичною 
культурою, спортом, виробнича 
діяльність тощо) ми провели дос-
лідження, які дозволили виявити 
ряд основних закономірностей і особливостей он-
тогенезу різних за складністю сенсомоторних, ней-
родинамічних та психофізіологічних властивостей 
у осіб різного віку, що систематично займаються 
волейболом та не спортсменів. Зокрема ми вста-
новили, що з віком у підлітків 14-15 та юнаків 16-17 
і 18-19 років покращуються результати досліджува-
них властивостей з поступовою їх стабілізація у 20 
років, що було характерною закономірністю для 
обох досліджуваних груп, як спортсменів-
волейболістів, так і не спортсменів (таблиця 1, 2). 

Результати дослідження ПЗМР та РВ1-3 де-
монструють, що у спортсменів-волейболістів і не 
спортсменів починаючи з 14-15 років з кожним на-
ступним віковим періодом до 20 років спостерігали 

статистично вірогідне покращення часу реакції 
(р<0,05). Для показників РВ2-3 та ФРНП виявили 
аналогічну вікову динаміку, як і для ПЗМР та РВ1-3 
з тією лише різницею, що статистично вірогідні 
різниці у спортсменів та не спортсменів за цими 
властивостями були встановлені у всіх вікових гру-
пах, починаючи з 14-15 років (р<0,05).  

Крім того, встановлено, що у юнаків-
волейболістів 16-17, 18-19, 20 років і старше сенсо-
моторні та нейродинамічні властивості раніше до-
сягають рівня показників дорослих людей і утриму-
ються на більш високому рівні (р<0,05). Наведені 
результати дозволяють стверджувати, що з віком 
як у спортсменів-волейболістів, так і не спортсме-
нів відбувається поступове підвищення різних за 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сенсомоторних та нейродинамічних 
властивостей (Х ± SD) у волейболістів різного віку та не спортсменів 

Вік, 
роки 

Досліджувані  
показники 

ПЗМР 
(мс) 

РВ1-3 
(мс) 

РВ2-3 
(мс) 

ФРНП 
(с) 

14-15 
Волейболісти (25) 241,5±3,5 336,3±6,5 417,6±4,1* 67,1±0,4* 

Не спортсмени (28) 250,0±3,2 341,1±3,5 448,3±6,2 71,7±1,2 

16-17 
Волейболісти (25) 242,4±4,2* 322,4±8,6* 424,2±9,3* 65,6±0,4* 

Не спортсмени (30) 250,1±3,3 346,4±3,2 456,1±4,6 66,5±1,2 

18-19 
Волейболісти (21) 232,1±3,2* 302,1±3,9* 372,1±4,5* 63,7±0,5* 

Не спортсмени (30) 265,6±3,7 348,4±4,6 440,1±6,7 65,4±1,6 

20 і 
старші 

Волейболісти (19) 227,9±2,6* 305,2±5,7* 346,3±6,2* 62,1±0,5* 

Не спортсмени (28) 256,6±6,1 333,7±8,3 410,1±9,0 64,0±1,3 

Примітка: * – статистично вірогідні різниці показників між волейболістами 
та не спортсменами у досліджуваних вікових групах (р<0,05). 

Таблиця 2 – Особливості розвитку психофізіологічних властивостей (Х ± SD) у волейболістів різного віку та не 
спортсменів 

Досліджувані 
функції 

14-15 років 16-17 років 18-19 років 20 років і старші 
Волейбо-

лісти 
(25) 

Не спорт-
смени (28) 

Волейболі-
сти 
(25) 

Не спорт-
смени (30) 

Волейбо-
лісти 
(21) 

Не спорт-
смени (30) 

Волейбо-
лісти 
(19) 

Не спорт-
смени (28) 

Сприйняття  
часу (с) 62,6±1,2 63,6±2,4 59,5±1,3* 62,1±1,4 58,7±0,8* 62,8±1,1 58,8±1,0* 65,1±1,7 

Сприйняття  
простору (см) 11,4±0,4 12,4±0,7 9,8±0,4* 11,9±0,5 9,9±0,3* 11,3±0,5 10,1±0,2* 12,4±0,5 

Пам'ять на  
числа (%) 55,2±2,4 58,2±3,0 55,6±1,8 57,6±1,9 63,3±2,1 61,0±1,8 55,2±1,6 50±2,8 

Пам'ять на  
образи (ум.од.) 5,4±0,2 5,4±0,3 5,5±0,2 5,3±0,3 6,2±0,2 6,5±0,2 6,2±0,3 6,1±0,1 

Абстрактне  
мислення (%) 45,6±2,1 39,6±2,4 44,4±1,6 42,3±1,3 49,1±2,1 46,0±1,4 55,8±2,3 50,3±1,7 

Асоціативне  
мислення (%) 34,8±1,9 29,3±2,0 38,8±2,3 36,6±1,9 42,3±2,2 36,5±2,4 44,7±1,6 41,1±1,9 

Логічне  
мислення (%) 93,2±1,5 90,3±3,7 92,4±1,6 93,6±1,8 96,1±1,3 95,6±1,4 96,8±1,3 91,8±2,2 

Оперативне  
мислення (%) 90,8±1,8 85,8±3,7 88,8±2,3 90,3±2,1 93,3±1,9 93,6±1,6 93,6±1,6 87,8±2,4 

Примітка: * – статистично вірогідні різниці показників між волейболістами та не спортсменами у досліджуваних 
вікових групах (р<0,05). 
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складністю сенсомоторних та нейродинамічних 
властивостей. У спортсменів, що займаються во-
лейболом таке покращання результатів в онтоге-
незі відбувається прискорено і на вищому рівні, ніж 
у не спортсменів. Це засвідчують результати дослі-
дження ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3 та ФРНП, що були 
статистично кращі у досліджуваних вікових групах 
осіб, що займалися волейболом, ніж у не спорт-
сменів (р<0,05).  

Дослідження вищих психофізіологічних власти-
востей у волейболістів та не спортсменів показало, 
що формування різних видів пам’яті, мислення та 
часової і просторової орієнтації має статистичну 
залежність від віку досліджуваних (табл. 2). 

З результатів, які представлено в таблиці 2, 
можемо зробити висновок, що починаючи з підліт-
ків 14-15 років результати у всіх досліджуваних 
показниках у юнаків поступово покращувались і 
досягали найвищого рівня у 20 річних і старших 
(р<0,05). Причому, вікова динаміка досліджуваних 
психофізіологічних властивостей була однаковою, 
як для не спортсменів, так і спортсменів, які займа-
лися волейболом. Необхідно відмітити, що статис-
тично значущі різниці результатів за показниками 
образної і числової пам’яті та логічного, абстракт-
ного, асоціативного і оперативне мислення у віко-
вих групах спортсменів та не спортсменів не було 
виявлено (р>0,05).  

Представляють інтерес результати досліджень, 
що характеризували психофізіологічні властивості 
орієнтування у просторі та часі. Так, починаючи з 
вікового періоду 16-17 років і старше у тестовому 
завданні – «Сприйняття часу» для осіб, що займа-
лися волейболом результати були статистично 
значущо кращі порівняно із не спортсменами ана-
логічних вікових груп (р<0,05). Дослідження психо-
фізіологічних властивостей орієнтації у просторі 
засвідчило подібну вікову динаміку покращення 
результатів із віком для волейболістів. Статистично 
значущі різниці за цими показниками встановлені у 
вікових групах підлітків 14-15 років у порівнянні з 
юнаками 16-17, 18-19 та 20 річних і старших 
(р<0,05). Причому, така закономірність вікової дина-
міки досліджуваних психофізіологічних властивос-
тей орієнтації у просторі була характерна як для не 
спортсменів, так і спортсменів-волейболістів з тією 
лише особливістю, що у останніх ці показники були 
вірогідно вищі у старших вікових групах, ніж у їх 
однолітків не спортсменів (р<0,05). 

Наведені результати досліджень різних видів 
пам’яті, мислення та часової і просторової орієнтації 
дозволяють узагальнити, що у підлітків та юнаків як 
у групі спортсменів-волейболістів, так і не спортсме-
нів відбувається поступове підвищення даних пси-
хофізіологічних властивостей, які досягають макси-

мального розвитку у осіб 20 років і старшого віку. У 
вікових групах спортсменів-волейболістів для показ-
ників орієнтації у часі та просторі динаміка форму-
вання в онтогенезі виявилась більш інтенсивною і 
на вищому рівні, ніж у не спортсменів. 

Таким чином, наведені результати дослідження 
свідчать, що формування в онтогенезі різних за 
складністю сенсомоторних реакцій різної ступені 
складності, нейродинамічих та вищих психофізіоло-
гічних властивостей пам’яті, мислення та орієнтації 
у часі і просторі характеризується загальними зако-
номірностями їх формування в онтогенезі. Це перш 
за все поступовий розвиток досліджуваних власти-
востей і досягнення максимального рівня для осіб 
20 років і більше. У спортсменів різного віку, що 
займалися волейболом встановлені особливості 
формування цих властивостей, що характеризува-
лися більш високим їх рівнем, інтенсивною динамі-
кою та випередженням розвитку, ніж у не спортсме-
нів. Вікова динаміка становлення образної та чис-
лової пам’яті, абстрактного, логічного, асоціативно-
го та оперативного видів мислення у спортсменів-
волейболістів не відрізнялась від удосконалення 
цих властивостей у групах не спортсменів. 

Обговорення отриманих результатів. Ре-
зультати ряду досліджень вказують на те, що роз-
виток нейродинамічних, сенсомоторних та психо-
фізіологічних властивостей слід розглядати як за-
кономірність, що полягає у розгортанні спадкової 
інформації та підготовки нервової системи до акти-
вної діяльності у майбутньому [5, 11, 19, 20]. Цей 
процес тісно пов’язаний з віковими гено-
регуляторними морфологічними і функціональними 
перебудовами, що відбуваються у дітей, підлітків 
та юнаків і проходять шляхом удосконалення ней-
ронної організації центральної нервової системи та 
головного мозку [17, 18, 21, 22]. Наші результати 
показали, що постійні заняття фізичною культурою 
та спортом, а саме, волейболом можуть вносити 
корективи у розгортання генетичної програми онто-
генезу і розвитку нейродинамічних, сенсомоторних 
та психофізіологічних властивостей у підлітків та 
юнаків спортсменів-волейболістів. Встановлено 
вищий рівень розвитку сенсомоторних, нейродина-
мічних та психофізіологічних властивостей, особ-
ливо, орієнтації у часі та просторі у волейболістів, 
а також випереджаючий характер їх розвитку у 
спортсменів-волейболістів порівняно з не спорт-
сменами, що в майбутньому може сприятиме під-
вищенню спортивної майстерності i розумової пра-
цездатності [14, 16, 21].  

Можемо висловити думку, що кращі результати 
досліджуваних властивостей у спортсменів-волей-
болістів, ніж у не спортсменів обумовлені особли-
востями спортивного відбору. Але, результати сен-
сомоторних, нейродинамічних та психофізіологіч-
них функцій у спортсменів та не спортсменів для 
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осіб 14-15 років не підтверджують таке припущен-
ня. У підлітків спортсменів і не спортсменів дослі-
джувані властивості були однаковими (р>0,05). 
Тоді, як у юнаків-волейболістів 16-17, 18-19 та 20 і 
старше років були виявлені статистичні значущо 
вищі значення показників сенсомоторної реактив-
ності, функціональної рухливості і орієнтації у прос-
торі та часі, ніж у групах не спортсменів. Наведені 
результати юнацького віку і старше дають право 
стверджувати про можливий активний протектор-
ний вплив регулярних фізичних навантажень і, зок-
рема, занять волейболом на удосконалення дослі-
джуваних властивостей. Припускаємо, що особли-
вості онтогенезу сенсомоторних і нейродинамічних 
та психофізіологічних властивостей у спортсменів-
волейболістів могло бути обумовлені специфічною 
моторною та сенсорною аферентацією, яка вини-
кає під час виконання ігрових функцій під час на-
вчально-тренувального та змагального процесів у 
волейболі [3, 6, 8, 15]. В силу специфіки тренуваль-
ного процесу та змагальної діяльності волейболіс-
там необхідно здійснити велику кількість варіатив-
ного вибору рухових дій, техніко-тактичних комбіна-
цій, оцінити швидкість польоту м’яча, обмежити 
кількість торкань м’яча, здійснити приховані обман-
ні дії для суперника, виконати рухові акти у безопо-
рному положенні, що у результаті покращує можли-
вості центральної нервової системи індивіда швид-
ко сприймати, аналізувати ігрову інформацію, прий-
мати правильні рішення для різних ігрових момен-
тів та миттєво реалізовувати прийнятий варіант 
рішення у рухові дії [1, 2, 16]. Саме тому, на нашу 
думку у навчально-тренувальному та змагальному 
процесах у волейболі створюються сприятливі умо-
ви для більш інтенсивного та випереджаючого роз-
витку сенсомоторної реактивності та нейродинаміч-
них і психофізіологічних властивостей, зокрема 
орієнтації у часі та просторі.  

Що стосується удосконалення в онтогенезі ви-
щих психофізіологічних властивостей абстрактно-
го, асоціативного, логічного та оперативного мис-
лення, короткотривалої пам'ять на числа та образи 
обстежуваних, то розвиток цих властивостей відбу-
вається, переважно за закономірностями гено-
регуляторних механізмів, що закладені в онтогене-
зі. Нами показано, що систематичні заняття фізич-
ними вправами ігрового характеру не вносять ко-
рективи у закономірності формування вищих пси-
хофізіологічних властивостей в онтогенезі. Резуль-
тати, які ми отримали вказують на відсутність ста-
тистично значимих різниць за цими властивостями 
обстежуваних у групах спортсменів-волейболістів 
та їх однолітків не спортсменів. Отже, для форму-
вання більшості вищих психофізіологічних власти-
востей провідне значення відводиться фактору – 
вік, а заняттям різноманітними ігровими вправами 
відводиться другорядне значення.  

Таким чином, дане дослідження розширює уя-
ву про закономірності та особливості формування 
та розвитку сенсомоторної реактивності та нейро-
динамічних і психофізіологічних властивостей у 
спортсменів та не спортсменів різного віку. Робота 
є вагомою основою для подальших наукових пошу-
ків механізмів нейроонтогенезу, впливу системати-
чних і тривалих фізичних навантажень на функціо-
нальний стан, моторної, сенсорної системи та моз-
кової динаміку вищих психофізіологічних властиво-
стей з метою застосування цих знань у розробці 
теорії онтогенезу та фізіології і практики спорту. 

Висновки 
1. Встановлено, що формування в онтогенезі прос-

тих та складних сенсомоторних реакцій, нейро-
динамічних та вищих психофізіологічних власти-
востей у спортсменів-волейболістів та не спорт-
сменів різного віку має схожу вікову динаміку. В 
онтогенезі різні за складністю сенсомоторні, ней-
родинамічні та психофізіологічні властивості 
поступово розвиваються і досягають свого най-
вищого рівня у професійних волейболістів 20 
років і старше.  

2. У спортсменів, що займалися волейболом вста-
новлені особливості онтогенезу сенсомоторної 
реактивності, нейродинамічних та психофізіоло-
гічних властивостей орієнтації у просторі та часі, 
що відрізнялися більш динамічним та випере-
джаючим характером і вищим їх рівнем по відно-
шенню до вікових груп не спортсменів. У юнаків-
спортсменів 16-17 та 18-19 років і старше ці вла-
стивості раніше досягають рівня показників до-
рослих людей і утримуються на високому рівні. 

3. Динамічний та випереджаючий характер, вищий 
рівень розвитку сенсомоторної реактивності, 
нейродинамічних та психофізіологічних власти-
востей орієнтації у просторі та часі для спорт-
сменів-волейболістів по відношенню до не 
спортсменів вказує на високу пластичність дослі-
джуваних властивостей та можливу їх корекцію 
засобами фізичної культури. 

4. Вікова динаміка становлення вищих психофізіо-
логічних властивостей образної та числової па-
м’яті, абстрактного, логічного, асоціативного та 
оперативного мислення у спортсменів-
волейболістів не відрізнялась від становлення 
цих властивостей у не спортсменів. 

5. Виявлені закономірності і особливості динаміки 
формування сенсомоторних, нейродинамічних 
та психофізіологічних властивостей в онтогенезі 
свідчать про доцільність їх врахування в системі 
спортивного відбору, контролю і профілактики 
виникнення несприятливих зрушень у нервовій 
системі та їх корекції, а також оптимізації навча-
льно-тренувального процесу. 
Перспективи подальших досліджень стосу-

ються виявлення впливу постійних занять волей-
болом на прояв рухових здібностей для осіб з різ-
ним рівнем рухової активності. 
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УДК 612.821  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ  
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  
РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Артеменко Б. А. 
Резюме. В статье представлены результаты исследования особенностей формирования нейродина-

мических и психофизиологических свойств спортсменов разного возраста, занимающихся волейболом. У 
подростков и юношей спортсменов и не спортсменов формирования простых и сложных сенсомоторных 
реакций (реакций выбора одного и двух раздражителей из трех) нейродинамических (функциональной 
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подвижности нервных процессов) и высших психофизиологических свойств (разновидностей мышления, 
памяти, восприятия пространства и времени) имеет похожую возрастную динамику.  

В онтогенезе исследуемые свойства постепенно развиваются и достигают наивысшего уровня в про-
фессиональных волейболистов 20 лет и старше. Для не спортсменов развитие изучаемых свойств имеет 
подобный характер, однако с менее выраженной динамикой улучшения результатов в исследуемых па-
раметрах.  

Установлено, что волейболисты 16 лет и старшего возраста имели более высокие показатели в тес-
товых заданиях, которые характеризуют различные по сложности сенсомоторные, нейродинамических 
реакции, психофизиологические свойства и способности к ориентированию во времени и пространстве 
по сравнению с не спортсмены из статистически достоверными различиями показателей для нейродина-
мических функций и способности к ориентированию в пространстве и времени.  

Спортсмены, занимающиеся волейболом отличались более динамичным и опережающим характе-
ром и уровнем развития изучаемых свойств по отношению к аналогичным возрастных групп не спортсме-
нов. Выявлено, что с возрастом у подростков 14-15 и юношей 16-17 и 18-19 лет улучшаются результаты 
изучаемых свойств с постепенной их стабилизация в 20 лет, было характерной закономерностью для 
обеих исследуемых групп, как спортсменов-волейболистов, так и не спортсменов.  

Динамика становления с возрастом высших психофизиологических свойств образной и числовой 
памяти, абстрактного, логического, ассоциативного и оперативного видов мышления у спортсменов-
волейболистов не отличалась от становления этих свойств у не спортсменов, что может свидетельство-
вать о более существенное влияние на развитие этих свойств других факторов, чем постоянных занятий 
волейболом. В частности, генетической программы развития индивида и социального влияния на фор-
мирование исследуемых психофизиологических свойств.  

Выявленные закономерности и особенности динамики формирования сенсомоторных, нейродинами-
ческих и психофизиологических свойств в онтогенезе свидетельствуют о целесообразности их учета в 
системе спортивного отбора, контроля и профилактики возникновения неблагоприятных сдвигов в нерв-
ной системе и их коррекции, а также оптимизации учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: онтогенез, сенсомоторика, нейродинамика, спортсмены-волейболисты, психофи-
зиологические свойства. 
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The Peculiarities of Neurodynamic and Psychophysiological Properties  
of Volleyball Players of Different Age  
Artemenko B. O. 
Abstract. The article presents the results of the study of the peculiarities of the formation of the neurody-

namic and psychophysiological properties of volleyball players of different age. The formation of simple and 
complex sensomotor reactions (reactions of choice of one and two stimuli from three), neurodynamic (functional 
mobility of nervous processes), and higher psychophysiological properties (varieties of thinking, memory, per-
ception) have different age dynamics in adolescents, young athletes, and non-athletes. In ontogeny, the studied 
properties gradually develop and reach the highest level in professional volleyball players aged 20 years and 
older. The development of the investigated properties is similar in nature for non-athletes, but has less pro-
nounced dynamics of results improvement in the investigated parameters.  

Material and methods. In total, 206 people of all ages participated in the study. They were divided into 4 age 
groups: 14-15, 16-17, 18-19 and 20 and older. The study results were processed using a Microsoft Excel com-
puter block. The following statistical methods were used to analyze the research results: arithmetic mean, stan-
dard deviation. The significance of the differences in the sample indices was determined by the parametric t-
Student test. If the calculated value was greater than the limit, then the difference between the samples was 
statistically significant (p <0.05). 

Results and discussion. The study results showed that volleyball players aged 16 years and older had 
higher scores in the test tasks, which characterized their sensomotor, neurodynamic reactions, psychophysi-
ological properties and ability to orient in time and space in comparison with non-athletes with statistically signifi-
cant difference in test tasks. Volleyball players differed in a more dynamic and advanced character and in a 
higher level of development of the studied properties in comparison with the similar age groups of non-athletes. 
It is revealed that teenagers of 14-15 and boys 16-17 and 18-19 years improved the results of the studied prop-
erties with their gradual stabilization in 20 years of age, which was a characteristic pattern for both groups, vol-
leyball players and non-athletes.  
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The dynamics of formation with the age of higher psychophysiological properties of figurative and numerical 
memory, abstract, logical, associative and operative types of thinking in volleyball players did not differ from the 
development of these properties in non-athletes, which may indicate significant influence of other factors on the 
development of these properties. In particular, it can be the genetic program of the individual development and 
social influence on the formation of the investigated psychophysiological properties but not volleyball playing.  

Conclusion. The revealed patterns and peculiarities of the dynamics of the formation of sensorimotor, neu-
rodynamic and psychophysiological properties in ontogeny testify the expediency of their consideration in the 
system of sports selection, control and prevention of the occurrence of adverse changes in the nervous system 
and their correction, as well as optimization of the educational and training process. 

Keywords: ontogenesis, sensorimotor, neurodynamics, volleyball players psychophysiological properties. 
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Метою дослідження було вивчення особливос-
тей термінових змін функціонального стану 
центральної нервової системи підлітків за умов 
впливу напруженої розумової діяльності і фізичних 
навантажень. 

У роботі проведено порівняльний аналіз особ-
ливостей термінових реакцій центральної нервової 
системи 11 хлопців (майбутніх абітурієнтів) під 
впливом розумового навантаження у вигляді проб-
ного зовнішнього незалежного оцінювання з біоло-
гії та групи підлітків-волейболістів (n=10) за умов 
виконання специфічних фізичних навантажень 
(тренувань). Оцінка функціонального стану 
центральної нервової системи проводилася за до-
помогою методики Е. Ландольта, яка відноситься 
до групи коректурних тестів. 

Аналіз характеру змін критеріїв розумової про-
дуктивності свідчить про низьку надійність працез-
датності обстежуваних обох груп у стані спокою. 
Під впливом специфічних навантажень основні 
показники інтелектуальної працездатності оптимі-
зувались у волейболістів до середнього рівня і ма-
ли тенденцію до зниження у старшокласників, що 
реєструвалося вже на початку роботи та відобра-
жало ранній розвиток ознак втоми.  

Дослідження термінових змін функціонального 
стану центральної нервової системи підлітків ви-
явило низькі та середні якісні ознаки їх розумової 
працездатності у стані спокою, які під впливом тес-
тування за програмою зовнішнього незалежного 
оцінювання та фізичного тренування мали тенден-
цію до підвищення. Кількісні результати характери-
зувалися до навантаження вище за середні і висо-
кими показниками у обох груп. Вказані властивості 
покращувалися у старшокласників після тестуван-
ня за ЗНО, але знижувалися у волейболістів після 
фізичного тренування, що обумовлює необхідність 
корекції функціонального стану центральної нерво-
вої системи осіб підліткового віку з метою усунення 

дисгармонійності між фізичним та розумовим ком-
понентами їх особистісного розвитку та підвищен-
ня адаптаційних можливостей. 

Ключові слова: розумова працездатність, 
підлітки, центральна нервова система. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано згідно з 
планом науково-дослідної роботи кафедри біології і 
охорони здоров’я ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» за темою «Адаптація дітей і моло-
ді до навчальних та фізичних навантажень (юнаки 
17-21 років)», № державної реєстрації 0114U007158. 

Вступ. Сучасні умови розвитку суспільства 
передбачають високі вимоги до інтелектуальних та 
фізичних можливостей учнівської молоді, завдяки 
чому останні десятиріччя питання вивчення їх фі-
зичної і розумової діяльності на тлі існуючих еколо-
гічних проблем, малорухливого способу життя, 
рівня стресового навантаження набуває особливої 
актуальності і виконує роль цільових орієнтирів в 
постійному контролі й управлінні процесом охоро-
ни і зміцнення здоров’я [1, 2, 3].  

На думку багатьох дослідників, розумова пра-
цездатність визначається її продуктивністю, трива-
лістю, глибиною та направленістю змін рухливості 
нервових процесів. Динаміка коркових процесів, 
швидкість переробки інформації та ефективність 
інтегративної діяльності мозку відображає функціо-
нальний стан центральної нервової системи (ЦНС) 
[4, 5, 6]. 

Аналіз актуальних досліджень свідчить, що різ-
ні аспекти функціонального стану ЦНС вивчалися 
як у школярів, так і студентів різних років навчання. 
Показано різну ступінь і спрямованість його змін, 
що чітко спостерігаються протягом дня, тижня, пів-
річчя та навчального року в цілому [7, 8, 9, 10]. Іс-
нує ряд досліджень вивчення характеристик вищої 
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нервової діяльності, присвячених плануванню за-
ходів забезпечення оптимальних умов навчання та 
підготовки учнівської молоді до успішної здачі іспи-
тів, зокрема введення зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО). Однією з ідей впровадження 
ЗНО було зменшення розумового навантаження і 
психологічного напруження майбутніх абітурієнтів 
за рахунок уникнення великої кількості випускових 
шкільних, а потім – вступних іспитів до закладів 
вищої освіти (ЗВО). У доступній літературі щодо 
визначення наукового підґрунтя уведеним нормам 
ЗНО зазначено відомий у теорії педагогічних вимі-
рювань метод Ангоффа [11], який визначає 
(оцінює) достовірність правильної відповіді від міні-
мально підготовленого абітурієнта та шляхом усе-
реднення визначення порогового балу, що значно 
збільшує лінійку рейтингових результатів, за якими 
абітурієнти зараховуватимуться до ЗВО. Застосу-
вання цих заходів сприяє зниженню тривоги та 
стресу юнаків, які породжуються коливанням їх 
емоційної сфери під час тестування.  

Відомо, що розумове навантаження у вигляді 
будь-якого іспиту викликає зміни розумової працез-
датності, які характеризуються різними тривалістю 
і співвідношенням періодів впрацювання, стійкої 
високої працездатності та періоду її зниження. Ви-
явлено також, що функціональна рухливість нерво-
вих процесів характеризує рівень виконання робо-
ти (розумову працездатність) конкретного індивіда, 
що передбачає поряд з позитивними й реакції на-
пруження: екстрене перемикання дій, швидку пос-
лідовну зміну процесів збудження і гальмування 
[10, 11, 12]. Однак, відмінність у методичних підхо-
дах вивчення властивостей нервових процесів, 
різний контингент (вік, стать, спортивна кваліфіка-
ція тощо) обстежених, локальність досліджень не 
дають до теперішнього часу можливості скласти 
досить повну психофізіологічну характеристику 
функціонального стану ЦНС. Відзначається також 
утруднення у створені коректної класифікації на-
пруженості розумової діяльності, відсутність ком-
плексних методів оцінки і регламентації наванта-
ження. 

У зв’язку з цим необхідність оптимізації та сво-
єчасного коригування навчального процесу шля-
хом контролю термінових змін у функціональному 
стані ЦНС, яка характеризує процес поточного при-
стосування організму до здійснюваної ним роботи, 
лишатиметься актуальною. 

Мета дослідження – визначити особливості 
термінових змін функціонального стану центральної 
нервової системи підлітків за умов впливу напруже-
ної розумової діяльності і фізичних навантажень. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженнях щодо впливу ЗНО на функціональний 

стан ЦНС взяли участь 38 старшокласників 
(11 хлопців і 17 дівчат) – майбутніх абітурієнтів, до 
та після розумового навантаження у вигляді проб-
ного зовнішнього незалежного оцінювання з біоло-
гії. У статті використані дані тільки хлопців, оскіль-
ки порівняльний аналіз особливостей термінових 
реакцій ЦНС здійснювався за результатами попе-
редньо проведеного аналогічного дослідження 
групи підлітків-волейболістів (n=10) за умов вико-
нання специфічних фізичних навантажень (тре-
нувань) [13]. Середній вік обстежених складав, від-
повідно, 16,43±0,20 і 15,3±0,15 років, який згідно з 
віковою періодизацією відноситься до підліткового 
періоду. 

Оцінка функціонального стану ЦНС проводила-
ся за допомогою методики Е. Ландольта [14], яка 
відноситься до групи коректурних тестів. У дослі-
дженні застосовувалися спеціальні бланки, що міс-
тили випадковий набір кілець з розривами, спрямо-
ваними в різні сторони. Обстежені переглядали ряд 
і викреслювали певні зазначені в інструкції кільця. 
Для характеристики надійності працездатності за 
показниками продуктивності й точності роботи буду-
вали графіки, на яких завдавали час виконання тес-
ту з кроком 2 хвилини та відповідну моменту вимі-
рювання величину продуктивності або точності. 

Математична обробка даних була здійснена із 
використанням стандартних програм (Microsoft Ex-
cel, Statistica 6.0). Достовірними вважалися відмін-
ності між середніми арифметичними значеннями, 
які не перевищували рівня значущості (р ≤0,05). 

Дослідження проводилося з дотриманням біое-
тичних норм Конвенції Ради Європи з прав людини 
та біомедицини (1977 р.), Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації, міжнародних реко-
мендацій з проведення медико-біологічних дослі-
джень, наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р., 
етичного кодексу вченого України (2009). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведені нами дослідження дозволили здійснити 
порівняльний аналіз термінових змін у функціо-
нальному стані ЦНС старшокласників під впливом 
розумових та фізичних навантажень (табл. 1).  

Таблиця 1 – Загальна кількість переглянутих підлітка-
ми кілець за 10 хвилин за умов впливу напруженої  
розумової та фізичної діяльності 

Група 
Тип  

наванта-
ження 

Qt до  
навантаження 

Qt після  
навантаження 

 
( )x mx 

 
( )x mx 

Волейболі-
сти Фізичне 1864,3 68,00 1918,1 68,26 

Старшок-
ласники Розумове 1904,81 78,36 2204,10* 89,43 

Примітка: * – р <0,05. 
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Результати обстеження свідчать, що інтеграль-
на психофізіологічна характеристика особи, якою є 
загальна працездатність, і яка оцінюється загаль-
ною кількістю переглянутих кілець (Qt), старшокла-
сників – учасників ЗНО, як до (недостовірно), так і 
після розумового навантаження (на 10 %, р <0,05) 
була більшою, ніж у волейболістів в умовах спор-
тивного тренування. Зазначимо, що післяробочі 
зміни характеризувалися у волейболістів недосто-
вірним позитивним зрушенням (2,9 %), у той час як 
у старшокласників відбувався значний (р < 0,05) 
приріст розумової працездатності, що вказує на 
позитивний вплив процесу ЗНО на цю психофізіо-
логічну характеристику.  

Водночас зростання кількості обробленої ін-
формації у юних спортсменів супроводжувалося і 
більшою якістю роботи, про що свідчить число про-
пущених і неправильно закреслених кілець за 10 
хвилин (Nt), яке, порівняно із станом спокою за 
умов фізичного навантаження, було у середньому 
на 46,63 % меншим (р < 0,05), і на 13,9 % кращим, 
ніж у старшокласників під впливом розумової ді-
яльності (табл. 2). Чітко простежується поліпшення 
якості розумової роботи в обох групах після специ-
фічних навантажень, яке досягало у учасників ЗНО 
понад 50 % (р < 0,001). 

Слід зазначити, що якість роботи волейболістів 
була вищою на всіх етапах дослідження. Разом з 
тим, вони демонстрували значну варіативність ін-
дивідуальних значень якості роботи як у стані спо-
кою, так і після тренувань, що вочевидь обумовлю-
валося повсякденністю тренувального процесу, в 
той час як у учасників ЗНО жорсткість меж відпо-
відної реакції ЦНС спричинялася більшим емоцій-
ним напруженням і мотивацією отримати високі 
оцінки за його результатами [3, 7, 14, 15]. 

Отже, такі психофізіологічні характеристики, як 
обсяг і якість виконаної розумової роботи, виявля-
ють у підлітків залежність від виду адаптації – фі-
зичної або розумової. Старшокласники, професій-
но орієнтовані і, відповідно, підготовлені до участі у 
ЗНО, демонструють більшу розумову працездат-

ність при дещо нищій її якості, що може пояснюва-
тися психоемоційним впливом самого процесу ЗНО.  

З метою вивчення функціональної рухливості 
нервової системи підлітків розраховувалася швид-
кість переробки інформації (S), яка опосередкова-
но характеризує швидкість поширення нервових 
імпульсів, центральної переробки інформації і 
прийняття рішення, a також динамічність основних 
нервових процесів – збудження і гальмування 
(швидкість їх взаємозаміни), що обумовлює по-
всякденну поведінку особистості [4, 13, 14]. Аналіз 
одержаних даних демонструє, що швидкість пере-
робки інформації у представників обох груп у стані 
спокою була однаковою і відповідала високому 
рівню (рис. 1). 

Виконання тестових завдань після розумових і 
фізичних навантажень викликає у 91 % обстежених 
суттєве зростання швидкості переробки інформа-
ції. В значній мірі її збільшення відмічається після 
розумового навантаження (на 16,98 %), порівняно 
із змінами після фізичного навантаження (7,1 %). 
Отже, і за третім критерієм розумової працездатно-
сті показано позитивний вплив і розумових, і фізич-
них навантажень. 

Дослідження середньої точності роботи (Аt) 
обстежених, що характеризує здібність особи до 
диференціювання гальмівних і позитивних подраз-
ників, відбиває силу нервових процесів у ЦНС, за 
суттю подібно складній зорово-руховій реакції і 
визначає здатність людини до безпомилкового 
виконання завдань, виявило, що в обох групах об-
стежених відбувалося достовірне (р < 0,05) після-
робоче підвищення середньої точності в діапазоні 
6-7 відсотків та в обох випадках змінювалася від 
середнього до вище середнього рівня точності 
(рис. 2). 

Цікаво відмітити, що за цим критерієм представ-
ники обох груп показали близькі результати, які під-
порядкувалися нормальному розподілу, про що сві-
дчать практично однакові значення середньоариф-
метичної, модальної та медіанної точності роботи. 

Таблиця 2 – Кількість пропущених і неправильно за-
креслених підлітками кілець за 10 хвилин після напру-
женої розумової та фізичної діяльності 

Група Тип нава-
нтаження 

Nt до  
навантаження 

Nt після  
навантаження 

 
( )x mx 

 
( )x mx 

Волейболісти Фізичне 29,6 5,08 15,8* 3,37 

Старшоклас-
ники Розумове 35,69 1,49 18,0** 1,42 

Примітки: * – р <0,05; ** – р <0,001. 

 

Рис. 1. Зміни швидкості переробки інформації  
підлітків за умов впливу напруженої розумової  

(старшокласники – учасники ЗНО)  
та фізичної діяльності (волейболісти) 
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Аналіз отриманих даних за показником серед-
ньої продуктивності, який характеризує обсяг вико-
наної роботи (переробленої інформації) обстеже-
ними за 10 хвилин (Pt), виявив високий рівень про-
дуктивності як у волейболістів, які виконували фі-
зичне навантаження, так і старшокласників, які 
виконували розумове навантаження, однак, остан-
ні демонстрували підвищення продуктивності на 
16,11 % більше, ніж волейболісти після фізичного 
навантаження. 

Амплітуда коливань середньої продуктивності 
(Рmax–Рmin) після фізичного навантаження волей-
болістів стала більшою на 29,74 % ніж старшоклас-
ників після розумового навантаження, та відповіда-
ла в обох групах обстежених високому рівню варіа-
тивності. 

Отже, дослідження показало що високий рі-
вень продуктивності підлітків характеризується 
значним її коливанням, що є негативним чинником 
для стабільного функціонального стану ЦНС. Від-
повідно, за такого співвідношення цих критеріїв 
будуть страждати результати діяльності. 

Визначення здатності людини до тривалого 
підтримання рівня продуктивності без ознак втоми 
здійснювалося за допомогою коефіцієнту витрива-
лості (Кр), який також характеризує силу нервового 
збуджувального процесу, резистентності нервових 
клітин до дії подразника [14]. Результати аналізу 
динаміки коефіцієнту витривалості виявили у стані 
спокою до розумового навантаження у 68,75 % 
старшокласників низький, у 25 % – високий і у 
6,25 % – середній рівень витривалості. Після розу-
мового навантаження у 90,63 % старшокласників 
Кр був на низькому, у 9,37 % – на високому рівні 
(рис. 3). Кр юних волейболістів як до, так і після 
фізичного навантаження відповідав низькому рів-
ню. Отже, одержані результати схиляють до висно-
вку, з однієї сторони, про низьку розумову витрива-
лість підлітків взагалі, а, з іншої, – про те, що ані 
напружена фізична, ані напружена розумова діяль-
ність не сприяють покращенню означеної характе-
ристики у цьому віці. 

Спроможність людини до константного підтри-
мання встановленого рівня точності (Аt) без ознак 
втоми, тобто витривалість розумової діяльності 
вивчалася за допомогою коефіцієнту точності (Та), 
що дозволило визначити обстежених, які найменш 
ефективні будуть у діяльності, що висуває підви-
щені вимоги до точності роботи, як у нашому випа-
дку: за великої кількості помилок у ситуаційних ви-
дах спорту, яким є волейбол, так і у роботі над за-
вданнями ЗНО, позитивних результатів очікувати 
марно (рис. 4).  

Встановлено, що коефіцієнт точності у 65,63 % 
обстежених старшокласників до розумового наван-
таження був на високому, у 25,00 % – на помірно-
му рівні, 9,37 % школярів демонстрували наростан-
ня стомлення. 

Після напруженого розумового навантаження 
висока точність спостерігалася у 56,25 % обстеже-
них, 34,37 % – мали помірну точність та 9,38 % ‒ 
наростання стомлення. Під впливом фізичного на-
вантаження у волейболістів коефіцієнт точності 
залишався без значних змін. Тобто можна резюму-
вати, що напружена розумова діяльність за програ-
мою ЗНО з біології знижувала точність роботи за 
тестом Ландольта. 

Нами розраховувалося співвідношення динамі-
ки продуктивності (P) та точності (A) роботи.  

Аналіз отриманих даних дозволяє констату-
вати, що точність (А) у обстежених під впливом 

Рис. 2. Середня точність інтелектуальної роботи  
підлітків, за умов впливу напруженої розумової  

та фізичної діяльності 

Рис. 3. Коефіцієнт витривалості підлітків,  
за умов впливу напруженої розумової  
(А – старшокласники – учасники ЗНО)  

та фізичної (Б – волейболісти) діяльності 

А Б 

Рис. 4. Коефіцієнт точності розумової роботи учасників 
ЗНО, за умов впливу напруженої розумової діяльності  

(А – до ЗНО, Б – після ЗНО) 

А Б 
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розумового навантаження поступово знижувалася. 
Так, у підлітків на початковому етапі обстеження  
(4-а хв) спостерігалося невелике зниження точнос-
ті, яка у кінці роботи підвищилася до вихідного рів-
ня (рис. 5). 

Вивчення динаміки продуктивності (Р) у обсте-
жених свідчило про її підвищення після напружено-
го розумового навантаження та демонструвало 
поступове зниження від початку до кінця роботи за 
таблицями Ландольта як до, так і після ЗНО 
(рис. 6). 

Вивчення характеру змін продуктивності в про-
цесі виконання завдання і зіставлення її з динамі-
кою точності дозволили дійти висновку про надій-
ність роботи, яка визначала ймовірність підтримки 
ефективності діяльності за наявності ознак втоми. 
Отримані дані свідчать про низьку надійність пра-
цездатності обстежуваних старшокласників. Пос-
тійне падіння продуктивності, яке починалося прак-
тично на початку роботи, при середньому або ни-
зькому рівні точності відображало ранній розвиток 
ознак втоми.  

Обстеження юних волейболістів дозволило 
констатувати, що до фізичного навантаження вони 
мали низький рівень надійності, після тренування – 
середній.  

Дослідження термінових змін функціонального 
стану центральної нервової системи підлітків ви-
явило низькі та середні якісні ознаки їх розумової 
працездатності у стані спокою, які під впливом тес-
тування за програмою ЗНО та фізичного тренуван-
ня мали тенденцію до підвищення. Кількісні ре-
зультати характеризувалися до навантаження ви-
ще за середні і високими показниками. Вказані вла-
стивості підвищувалися у старшокласників після 
тестування за ЗНО, але знижувалися у волейболіс-
тів після фізичного тренування. 

Проведене дослідження свідчить про необхід-
ність корекції функціонального стану ЦНС підлітків. 
Особливої уваги потребують школярі, які мали про-
яви інертності нервової системи, незважаючи на 
те, що відносилися до підготовлених, професійно-
орієнтованих учнів. Отже, інертність нервової сис-
теми може стати причиною неуспішності в школі, 
якщо дана особливість не враховується, а навча-
льне навантаження надмірне або невірно організо-
ване. Підвищене напруження нейроендокринних 
механізмів може бути викликане вимушеністю пра-
цювати в загальному, занадто швидкому темпі. 
Таким дітям, на думку фахівців [2, 6, 9] необхідний 
індивідуальний темп навчальної діяльності для 
повного розкриття наявних y них здібностей. На 
жаль, вчителі та батьки не завжди звертають увагу 
на відповідність навчального навантаження функ-
ціональним можливостям дитячого організму, про-
вокуючи напруження або зрив адаптації, які у знач-
ній мірі притаманні підлітковому віку. 

Крім того, спостереження та корекція функціо-
нального стану ЦНС має особливе значення у зв’я-
зку з тим, що майбутні абітурієнти закладів вищої 
освіти зіткнуться з різноманітними видами розумо-
вої діяльності та складністю завдань технічного, 
біологічного, соціального змісту, які під час вступ-
ної кампанії та у процесі навчання повинні розв’я-
зуватись у обмежений відрізок часу. Нерідко, вна-
слідок цього, розумова і творча активність переви-
щує адаптаційні можливості людини. Одним із 
шляхів поліпшення функціонального стану ЦНС є 
використання раціонально побудованої рухової 
активності, яка вирішує проблеми дисгармонійності 
між фізичним та розумовим компонентами особис-
тісного розвитку, стимулює фізичну і розумову пра-
цездатність. Розвиток витривалості, продуктивнос-
ті, точності, надійності та працездатності ЦНС, з 
урахуванням особливостей вищої нервової діяль-
ності індивіда, має особливе значення в умовах 
сучасних вимог системи освіти. 

Висновки 
1. Аналіз сучасної науково-методичної літератури, 

узагальнення досвіду провідних фахівців і резуль-
татів власних досліджень свідчать про відсутність 

Рис. 5. Співвідношення динаміки точності роботи 
підлітків до та після ЗНО за умов впливу напруженої 

розумової діяльності 

Рис. 6. Співвідношення динаміки продуктивності роботи 
підлітків до та після ЗНО за умов впливу напруженої 

розумової діяльності 
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коректної класифікації напруженості розумової 
діяльності учнівської молоді та комплексних ме-
тодів оцінки адаптаційних процесів до здійсню-
ваної роботи, у зв’язку з чим питання контролю 
термінових змін функціональному стану організ-
му, зокрема центральної нервової системи, ли-
шатимуться актуальними. 

2. Дослідження термінових змін функціонального 
стану центральної нервової системи підлітків 
виявило, що швидкість переробки інформації та 
середня продуктивність роботи в значній мірі 
збільшувалися після розумового навантаження у 
старшокласників, середня точність підвищувала-
ся в обох групах обстежених. Коефіцієнт витри-
валості, як у більшості старшокласників, так і 
волейболістів був на низькому рівні до та після 
розумового навантаження. Коефіцієнт точності 
старшокласників до розумового навантаження 
був на високому рівні, але після напруженого 
розумового навантаження кількість обстежених 
старшокласників, які мали високій рівень, знизи-
лася. Під впливом фізичного навантаження у 
волейболістів коефіцієнт точності залишався без 
значних змін. 

3. Аналіз характеру змін продуктивності в процесі 
виконання завдання і зіставлення її з динамікою 
точності свідчать про низьку надійність працез-
датності обстежуваних обох груп у стані спокою, 

яка підвищилась у волейболістів до середнього 
рівня, але мала тенденцію до зниження у стар-
шокласників, яке починалося практично на по-
чатку роботи та відображало ранній розвиток 
ознак втоми.  

4. Дослідження термінових змін функціонального 
стану центральної нервової системи підлітків 
виявило низькі та середні якісні ознаки їх розу-
мової працездатності у стані спокою, які під 
впливом тестування за програмою ЗНО та фі-
зичного тренування мали тенденцію до підви-
щення. Кількісні результати характеризувалися 
до навантаження вище за середні і високими 
показниками. Вказані властивості підвищувалися 
у старшокласників після тестування за ЗНО, але 
знижувалися у волейболістів після фізичного 
тренування, що обумовлює необхідність корекції 
функціонального стану центральної нервової 
системи осіб підліткового віку з метою усунення 
дисгармонійності між фізичним та розумовим 
компонентами їх особистісного розвитку та під-
вищення адаптаційних можливостей. 
Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у вивчені термінових змін функціонального 
стану центральної нервової системи, її властивос-
тей в залежності від віку, статі та характеристик 
чинників впливу. 
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УДК 612.821.34:796 
ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНыХ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
Босенко А. И., Долгиер Е. В., Плиско В. И., Глущенко И. И., Топчий М. С. 

Резюме. Целью исследования было изучение особенностей срочных изменений функционального 
состояния центральной нервной системы подростков в условиях воздействия напряженной умственной 
деятельности и физических нагрузок. 

В работе проведен сравнительный анализ особенностей срочных реакций центральной нервной сис-
темы 11 мальчиков (будущих абитуриентов) под влиянием умственной нагрузки в виде пробного внешне-
го независимого оценивания по биологии и группы подростков волейболистов (n=10) при условии выпол-
нения специфических физических нагрузок (тренировок). Оценка функционального состояния централь-
ной нервной системы проводилась с помощью методики Э. Ландольта, которая относится к группе кор-
ректурных тестов. 

Анализ характера изменений критериев умственной продуктивности свидетельствует о низкой на-
дежности работоспособности обследуемых обеих групп в состоянии покоя. Под влиянием специфиче-
ских нагрузок основные показатели интеллектуальной работоспособности оптимизировались у волейбо-
листов до среднего уровня, но проявляли тенденцию к снижению у старшеклассников, что отмечалось 
уже в начале работы и отражало раннее развитие признаков утомления. 

Исследование срочных изменений функционального состояния центральной нервной системы под-
ростков выявило низкие и средние качественные признаки их умственной работоспособности в состоя-
нии покоя, которые под воздействием тестирования по программе внешнего независимого оценивания и 
физической тренировки также имели тенденцию к повышению. Количественные результаты характеризо-
вались до нагрузки выше среднего и высокими показателями у обеих групп. Указанные свойства повы-
шались у старшеклассников после тестирования по программе внешнего независимого тестирования, но 
снижались у волейболистов после физической тренировки, что обусловливает необходимость коррекции 
функционального состояния центральной нервной системы лиц подросткового возраста с целью устра-
нения дисгармоничности между физическим и умственным компонентами их личностного развития и по-
вышения адаптационных возможностей. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, подростки, центральная нервная система. 
 
UDC 612.821.34:796 
Influence of Intellectual and Physical Loads on Teens’ Mental Work Capacity 
Bosenko A. I., Dolgier E. B., Plisko V. I., Glushchenko I. I., Topchiі M. S. 
Abstract. Modern requirements for the mental work capacity of adolescents, which are determined by pro-

ductivity, duration, depth and direction of changes in the mobility of nerve processes, often exceed students’ 
adaptive capabilities. Therefore, the study and careful assessment of the functional state of the central nervous 
system of this contingent has particular relevance in terms of solving the issues of control and management of 
the process of health protection and improvement. 

The purpose of the research was to study the features of urgent changes in the functional state of teens’ 
central nervous system in the conditions of intense mental and physical activity. 

Material and methods. In our study, we carried out a comparative analysis of urgent changes in the func-
tional state of the central nervous system in 11 boys (future applicants to higher educational institutions) under 
the influence of mental load in the form of External Independent Testing in biology and a group of teens, volley-
ball players (n = 10), in the condition of performing specific physical load (training). Assessment of the functional 
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state of the central nervous system was carried out using the E. Landolt method, which belongs to the group of 
proof-reading tests. 

Results and discussion. The research of urgent changes in the functional state of teens’ central nervous 
system revealed that the speed of information processing and average productivity increased greatly after high 
school students’ mental workload, the average accuracy increased in both groups. The coefficient of endurance, 
turned out to be low before and after the mental load in both groups of high school students and volleyball play-
ers. The coefficient of accuracy of high school students before mental load was high, but after an intense mental 
load, the number of students who had a high rate decreased. Under the influence of physical loads, the coeffi-
cient of accuracy remained unchanged in volleyball players. 

The analysis of the nature of productivity changes in the process of doing the task and comparing it with the 
dynamics of accuracy proves a low reliability of work capacity of the both examined groups at rest, which has 
increased in volleyball players to an average level after loads. Although it had a downward trend in high school 
students at the beginning of work and demonstrated early developing signs of fatigue. We also revealed low and 
medium quality signs of teens’ mental work capacity at rest, which under the influence of testing according to 
the program of External Independent Testing and physical training tended to increase. Quantitative results in 
both groups were characterized as being above average and high level before the load. These properties in-
creased in high school students after and during the External Independent Testing, but decreased in volleyball 
players after physical training. 

Conclusion. Thus, the study proved necessary to correct the functional state of the central nervous system 
of adolescents in order to eliminate the disharmony between the physical and mental components of their per-
sonal development and increase adaptive capabilities. 

Keywords: mental work capacity, teens, central nervous system. 
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У статті викладені оглядові дані про сучасні 
теорії старіння, яке є складним процесом, що від-
бувається під впливом ендогенних та екзогенних 
факторів. Серед зовнішніх факторів старіння шкіри, 
безперечно, найбільший вплив мають ультрафіо-
летове випромінювання, вплив ксенобіотиків та 
нераціональне харчування. Особлива увага приді-
ляється розгляду сучасних біомаркерів старіння 
шкіри, які дають змогу встановити тип старіння 
шкіри, провідні механізми старіння шкіри та підіб-
рати адекватну стратегію профілактики старіння 
шкіри. На сьогоднішній день розглядають та актив-
но вивчають такі біомаркери старіння, як активні 
форми кисню, порушення функцій мітохондрій, 
зниження активності антиоксидантних механізмів 
захисту (за рахунок процесів вільнорадикального 
окислення), пошкодження ДНК (за рахунок впливу 
ультрафіолетового опромінення), вкорочення тело-
мерів та зниження активності теломераз (за раху-
нок хроностаріння) і можливостей збільшення їх 
активності. 

Особлива увага приділяється процесам глікації, 
їх механізмам та ролі кінцевих продуктів глікації в 
розвитку оксидативного та глікаційного стресу. Виді-
ляється два напряки: пошук речовин, які інгібують 
утворення кінцевих продуктів глікації, та пошук речо-
вин, які порушують структуру кінцевих продуктів глі-
кації. Дана характеристика речовин, що активно дос-
ліджуються в наш час і мають антиглікаційний вплив 
(аміногуанідин, тіамін, піридоксимін, метморфін, кар-
нозин, α–ліпоєва кислота, екстракти рослин). 

Метою даної роботи стали визначення основ-
них поглядів на механізми старіння та аналіз речо-
вин, які знижують глікацію білків за даними літера-
турних джерел. 

У статті доведено, що на основі теорії глікації, 
як однієї з сучасних теорій старіння шкіри, кількість 
кінцевих продуктів глікації накопичується в шкірі, 
що призводить до розвитку глікаційного та оксида-
тивного стресу та незворотніх змін у структурі ко-
лагену та інших білків шкіри. Проте, вживання ре-
човин, які знижують глікацію та мають антиоксида-
нтні властивості, є важливою складовою програм 
профілактики старіння шкіри та корекції видимих 

ознак старіння шкіри, що і обумовлює актуальність 
даної оглядової статті. 

Ключові слова: старіння, глікація, глікаційний 
стрес, оксидативний стрес, антигліканти.  
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процес, який включає в себе внутрішні зміни, що 
протікають під впливом зовнішніх факторів (хар-
чування, хвороби, зовнішнє середовище) [1]. Ра-
зом з організмом старіє і шкіра. Старіння шкіри, 
науковці розглядають як безперервний процес, 
який викликають внутрішні та зовнішні фактори  
[2, 3]. Серед внутрішніх факторів старіння шкіри 
насамперед виділяють: спадковість (1 з 3 людей 
мають генетичну схильність до розпаду колагену, у 
1 з 2 людей слабкий захист проти глікації, у 2 з 5 
людей шкіра генетично погано захищена від шкід-
ливого впливу ультрафіолетових променів, 1 з 2 
людей генетично схильна до зменшеного захисту 
антиоксидантами, у 4 з 5 людей гени є причиною 
занадто чутливої шкіри), стрес, ендотоксикоз, по-
в'язаний з патологією внутрішніх органів, стан імун-
ної системи, стан ендокринної системи.  

Серед зовнішніх факторів старіння шкіри, без-
перечно, найбільший вплив мають ультрафіолето-
ве випромінювання, вплив ксенобіотиків та нера-
ціональне харчування. Слід відмітити, що механіз-
ми змін у шкірі під впливом різних факторів відріз-
няються та викликають різні візуальні ефекти на 
шкірі [4, 5]. 

Метою даної роботи стали визначення основ-
них поглядів на механізми старіння та аналіз речо-
вин, які знижують глікацію білків за даними літера-
турних джерел. 

Огляд та обговорення. Дослідження останніх 
років призвели до виділення таких основних меха-
нізмів старіння шкіри: хроностаріння, в якому про-
відним фактором є час, фотостаріння, де основним 
руйнівним фактором є вплив ультрафіолетових 
променів, та глікостаріння, в якому основну роль 
відводять реакції Майара. 

Фотостаріння та глікаційний стрес є основними 
причинами деструктивних змін у шкірі [6]. Впливаю-
чи на шкіру людини, ультрафіолетові промені  
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змінюють обмін речовин в епідермісі, інактивують 
ферменти, сприяють десквамації рогового шару. 
Насамперед це пов’язано з впливом ультрафіоле-
ту на нуклеїнові кислоти клітин. Основна роль у дії 
УФ–випромінювання на клітини належить хімічним 
змінам у ДНК: піримідинові сполуки (головним чи-
ном тимін), під час поглинання квантів УФ–випро-
мінювання утворюють димери, які перешкоджають 
нормальному подвоєнню (реплікації) ДНК при під-
готовці клітини до ділення. Це може призводити до 
загибелі клітин або зміни їхніх спадкових властиво-
стей [7]. 

Під час старіння збільшення кількості вільних 
радикалів викликає окислювальне пошкодження 
майже в кожному компоненті клітини [8]. Вважаєть-
ся, що активні форми кисню генерують до 50000 
пошкоджень ДНК на клітину людини на день [9]. 
Оксидативний стрес є наслідком використання кис-
ню при аеробному диханні живими організмами і 
визначається як постійна умова дисбалансу між 
утворенням активних форм кисню і здатністю ендо-
генної антиоксидантної системи їх детоксикації. 
Теорія оксидативного стресу була підтверджена у 
багатьох дослідженнях на тваринах, в результаті 
було продемонстровано, що підтримка клітинного 
гомеостазу і біомолекулярної стабільності та ціліс-
ності мають вирішальну роль для профілактики 
старіння [10]. Відповідно до теорії старіння, яка 
заснована на впливі вільних радикалів, старіння 
викликане саме пошкодженнями, які виникають 
внаслідок роботи вільних радикалів [11, 12]. 

Проте, існує думка, що вільнорадикальна тео-
рія старіння послужила в певний період розумінню 
процесів старіння, але в нинішній формі вона об-
межує подальший прогрес в цій області [13]. 

Мітохондріальна теорія старіння постулює, що 
накопичення вільних радикалів призводять до пош-
коджень мембран мітохондрій і мітохондріальних 
ДНК [14]. Існує думка, що мітохондрії з плином часу 
стають «протікаючими», починають вивільняти 
активні форми кисню, що призводить до ядерної 
нестабільності генома [15]. На сьогоднішній день 
накопичено багато доказів ролі мітохондріальної 
дисфункції і активних форм кисню у розвитку віко-
вих захворювань. Так, встановлено, що накопичен-
ня соматичних мутацій мітохондріальної ДНК не 
тільки є важливим фактором старіння людини, а й 
відіграє вирішальну роль в прогресуванні раку [16]. 
Результати ряду досліджень демонструють, що 
високий, індукований глюкозою, окислювальний 
стрес сприяє аутофагії через мітохондріальні пош-
кодження клітин. Автори припускають, що попере-
дження виникнення окислювального стресу може 
бути новою терапевтичною метою роботи з пацієн-
тами, хворими на цукровий діабет [17]. При дослі-

дженні факторів ризику та причин хвороби Альц-
геймера було також встановлено, що окислюваль-
ний стрес є одним з факторів розвитку цієї хвороби 
[18]. 

Ряд недавніх експериментальних досліджень 
ставить під сумнів мітохондріальну вільноради-
кальну теорію, що приводить до появи нових, та-
ких, наприклад, як теорія вікової дисфункції мітохо-
ндрій. Ці нові гіпотези базуються головним чином 
на уявленні про те, що, не дивлячись на шкідливу 
роль, активні форми кисню є важливими сигналь-
ними молекулами, які опосередковують стресові 
реакції в цілому і стресову реакцію на вікові пошко-
дження [19]. Деякі докази вказують на мітохондрі-
альну дисфункцію як основний фактор старіння 
серцево–судинної системи. Крім зменшеної біоене-
ргетичної ефективності, пошкоджені мітохондрії 
утворюють підвищену кількість активних форм кис-
ню, що має негативний вплив на структуру і функції 
серцево–судинної системи. Вікове накопичення 
дисфункціональних мітохондрій, можливо, є ре-
зультатом поєднання порушення кліренсу пошко-
джених органел аутофагією та недостатнього по-
повнення клітинного пулу мітохондрій мітохондріо-
генезом [20].  

Останнім часом все більшу роль в процесі ста-
ріння відводять глікаційному стресу. Вперше гліка-
цію описав Луї Каміл Майар в 1912 році, коли в 
результаті цієї реакції виявив потемніння продуктів 
під час термічної обробки (утворення коричневої 
скоринки) [21]. Майже 50 років по тому вчені дове-
ли участь глікації в різній патології людського орга-
нізму. Реакція сприяє повільній продукції високоре-
активних токсичних сполук, які називаються «кін-
цевими продуктами посиленої глікації» – AGEs. 
Неферметативна реакція між кетонами та альдегі-
дами і аміногрупами білків, ліпідів та нуклеїнових 
кислот сприяє старінню макромолекул шкіри і роз-
витку та прогресуванню ряду вікових захворювань, 
особливо судинних ускладнень діабету, хвороби 
Альцгеймера, росту та метастазуванню раку, інсу-
лінорезистентності та дегенеративним захворю-
ванням кісток. В умовах гіперглікемічного та окис-
лювального стресу цей процес починається із вза-
ємодії карбонільної групи глюкози та аміногрупи 
будь–якої біомолекули: на першому етапі утворю-
ється нестабільна основа Шиффа, яка відразу у 
процесі ізомеризації (перетворення Амадорі) приз-
водить до формування стабільніших за основи 
Шиффа кетоамінів, або продуктів Амадорі [22]. 
Інша загальна назва продуктів Амадорі, які є похід-
ними гексоз, – фруктозаміни [23]. 

Протягом кількох днів або тижнів ці продукти 
ранньої глікації піддаються подальшим реакціям  
та перегрупуванням, перетворюючись на зшиті, 
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флуоресцентні похідні білків, кінцеві продукти по-
силеної глікації.  

Встановлено, що найчастіше агентами глікації 
в біологічних системах є редукуючі вуглеводи, такі 
як глюкоза, фруктоза, арабіноза, галактоза, мано-
за, мальтоза, оскільки вони у відносно високих кон-
центраціях знаходяться в живих організмах. Слід 
зауважити, що вуглеводи відрізняються між собою 
здатністю до глікації. Зокрема, глюкоза вважається 
однією з найменш активних серед моносахаридів, 
які вступають в реакцію Майяра у фізіологічних 
умовах [24]. У зв’язку з цим, обмеження калорійно-
сті харчування та зниження вживання вуглеводів є 
однією з першочергових задач у харчуванні люди-
ни. Кінцеві продукти глікації білків, на сьогоднішній 
час, представляють собою проблему в області біо-
логічних та медичних досліджень у зв’язку з тим, 
що вони можуть стати патогенними і призвести до 
ряду патологій, включаючи діабетичні ускладнення 
та серцево–судинні захворювання [25]. 

Автори оригінального дослідження пропонують 
розглядати кінцеві продукти глікації білків як за-
пальні та ліпооксидантні біомаркери, що мають 
прогностичний потенціал у виникненні серцево–
судинних захворювань [26]. 

Але, на жаль, деякі агенти глікації завдяки ная-
вності кількох карбонільних груп виявляють актив-
ність, у десятки тисяч разів вищу порівняно із глю-
козою. Найреакційноздатнішими є α- і β-ненасичені 
альдегіди, діальдегіди та кетоальдегіди. Деякі з 
них можуть мати екзогенне походження. Напри-
клад, акролеїн, кротональдегід, ацетон і формаль-
дегід є поширеними промисловими забруднювача-
ми, які здатні швидко проникати в організм із до-
вкілля. Інші екзогенні джерела – цигарковий дим, 
харчові добавки, продукти фармацевтичного та 
косметичного виробництв. Велика кількість метилг-
ліоксалю утворюється під час приготування та збе-
рігання харчових продуктів. Так, багато мікроорга-
нізмів здатні продукувати метилгліоксаль під час 
ферментації. Наприклад, дріжджі Saccharomyces 
cerevisiae здійснюють його синтез у процесі вигото-
влення вина. Вивільнення метилгліоксалю в  
середовище ферментації молока відбувається  
внаслідок діяльності Lactobacillus sp. Відомо, що 
Escherichia coli, так само як і S. cerevisiae та багато 
інших мікроорганізмів, має метилгліоксальсинтазу. 
Також джерелом метилгліоксалю може бути  
фотодеградація ліпідів та їхніх похідних. Відомо, 
що метилгліоксаль може утворюватися в питній 
воді, особливо під час її хлорування та озонування 
[27]. 

Таким чином, для зниження рівня глікації в ор-
ганізмі необхідне обмеження впливу і екзогенних 
чинників. 

Речовини, які можуть обмежувати реакцію 
Майара, частково досліджені. Деякі з них прохо-
дять клінічні дослідження. Виділяється два напря-
ки: пошук речовин, які інгібують утворення AGEs, 
та пошук речовин, які порушують структуру AGEs. 
Одним з перших був відкритий аміногуанідин. Дос-
лідження цієї речовини показали, що він інгібує 
глікацію білків [28]. Встановлено, що використання 
аміногуанідину зменшує маркери окислення, за-
пальні цитокіни, та збільшує кількість антиоксидан-
тів і протизапальних цитокінів [29]. Проте, існують 
дані про його недостатню ефективність та наяв-
ність побічних ефектів (грипоподібний синдром, 
васкуліт, анемія) [30]. Наразі аміногуанідин викори-
стовують як речовину порівняння у методах дослі-
джень антиглікуючих властивостей речовин [31]. 

Вітамін В1 (тіамін) – також є поширеним антиг-
лікантом. Тіамін в значній мірі попереджає оксида-
тивний стрес та знижує глікацію [32]. 

Основні кількості тіаміну людина отримує з 
рослинною їжею. Багаті на тіамін пшеничний хліб з 
борошна грубого помелу, соя, квасоля, горох, шпи-
нат. Менший вміст тіаміну в картоплі, моркві, капус-
ті. З тваринної їжі вмістом тіаміну виділяються печі-
нка, нирки, мозок, свинина, яловичина, також він 
міститься в дріжджах. У молоці його міститься бли-
зько 0,5 мг / кг. Вітамін B1 синтезується деякими 
видами бактерій, що становлять мікрофлору товс-
того кишечника. 

Антиглікуюча активність була виявлена у піри-
доксиміну, який бере участь в декарбоксилюванні 
та трансамінуванні і гальмує утворення продуктів 
Амадорі. Найефективніша форма вітаміну B6 – 
піридоксаль–5`–фосфат. У дослідженнях одна з 
форм вітаміну В6 (піридоксамін) показала здат-
ність пригнічувати глікацію в 6 разів сильніше, ніж 
метформін. А піридоксаль–5`–фосфат робить це 
ще в 4 рази сильніше і є найпотужнішим засобом 
для пригнічення глікації, відомим нам. Піридокса-
мін утворює стабільні комплекси з іонами металів, 
які каталізують окислювальні реакції, що протіка-
ють на пізніх стадіях каскаду глікації білків. Він та-
кож реагує з реакційноздатними карбонільними 
сполуками, які утворюються в якості побічних про-
дуктів глікації білків, тим самим попереджаючи по-
дальше пошкодження білків [33]. 

В наш час метморфін – єдиний бігуанід, реко-
мендований до використання Європейською гру-
пою по розробці тактики ведення хворих на цукро-
вий діабет 2 типу (European NIDDM Policy Group, 
1993). Міжнародна федерація діабету у своєму 
керівництві по цукровому діабету в 1999 році на-
звала метморфін першим у списку рекомендова-
них до використання пероральних цукрознижуючих 
препаратів. Встановлена його профілактична дія 
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при гіпертонії, яка розвинулась на фоні вагітністі 
[34].  

Метморфін міститься у багаторічній кореневи-
щній травянистій рослині козлятнику лікарському 
[35]. 

Карнозин (β–аланіл–L–гістидин) – дипептид, 
який складається із залишків амінокислот β–
аланіну і гістидину. Він міститься у тканинах мозку 
у високих концентраціях. Дослідження показали, 
що карнозин має антиоксидантні властивості 
(видаляє активні форми кисню та ненасичені аль-
дегіди, які утворюються з окислених жирних кислот 
клітинних мембран в процесі окислювального стре-
су). Встановлено, що карнозин є інгібітором гліка-
ції. Пероральний прийом харчових добавок з кар-
нозином може покращувати зовнішній стан шкіри 
та зменшувати дрібні зморшки [36]. Крім того, кар-
нозин розглядають в якості нейропротектороного 
засобу [37]. 

Іншим важливим інгібітором глікації є α–
ліпоєва або тіоктова кислота та проміжний продукт 
її обміну – дигідроліпоєва кислота, які відносяться 
до найбільш ефективних ендогенних антиоксидан-
тів. Тіоктова кислота реверсує вік–залежне знижен-
ня активності мітохондріальних ферментів і, таким 
чином, знижує підвищений ризик окислювального 
пошкодження, притаманного процесу старіння [38]. 
В організмі людини α–ліпоєва кислота знаходиться 
в мітохондріях кожної клітини. Вона синтезується з 
октанової кислоти та цистеїну у невеликих кількос-
тях. Проте її синтез з віком знижується, а добова 
доза збільшується за рахунок окислювального 
стресу.  

Додатковим джерелом α–ліпоєвої кислоти є 
продукти тваринного походження (червоне м'ясо, 
печінка, серце та нирки) та рослинного (картопля, 
шпинат, броколі, брюсельська капуста, томати, 
горох, рис) [39]. 

Антиглікаційну дію встановлено у шкірки грана-
ту, він є природним джерелом фенольних сполук. 
Було досліджено інгібування ферменту α–амілази 
та α–глюкозидази, встановлено антиоксидантні та 
цитопротекторні властивості екстракту шкірки гра-
нату [40]. 

Екстракти розмарину, розторопші, шавлії, майо-
рану, імбиру, запашного перцю, кориці, зеленого 
чаю, куркуми, граната, яблука, чорниці і бурих водо-
ростей є інгібіторами AGEs при місцевому застосу-
ванні на шкірі людини. У порівняльному дослідженні 
протестовані екстракти 24 трав і спецій у зв'язку з їх 
здатністю пригнічувати глікацію альбуміну in vitro. В 
результаті екстракти спецій зарекомендували себе 
як більш сильні інгібітори глікації, ніж рослинні екст-
ракти. Екстракти імбиру, кориці, запашного перцю і 
гвоздики є потужною зброєю в боротьбі з глікацією. 
Екстракти шавлії, майорану і розмарину також ефе-
ктивні, але в меншому ступені [41, 42]. 

Слід відмітити, що активно проводяться дослі-
дження впливу фізичного навантаження на оксида-
тивний та глікаційний стрес. Так, було встановле-
но, антиоксидантний та гіпоглікемічний ефект тре-
нувань по тайцзи у літніх людей з метаболічним 
синдромом [43]. 

Висновки. Таким чином, стратегічними задача-
ми в розробці програм щодо зниження глікаційного 
старіння є з’ясування механізмів зниження впливу 
екзогенних чинників глікації, зменшення вживання 
вуглеводів та збільшення у раціоні харчування про-
дуктів, які мають антиглікаційні властивості.  

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження механізмів глікаційного стресу 
та його профілактики, розробка схем вживання 
антиглікаційних препаратів та вдосконалення реко-
мендацій по режиму харчування людей дасть змо-
гу в значній мірі покращити здоров’я нації та збіль-
шити тривалість життя населення. 
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АНТИГЛИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ 
Боярская З. А. 
Резюме. В статье изложены обзорные данные о современных теориях старения, которое является 

сложным процессом, происходящим под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Среди внешних 
факторов старения кожи, безусловно, наибольшее влияние имеют ультрафиолетовое излучение, воз-
действие ксенобиотиков и нерациональное питание. Особое внимание уделяется рассмотрению совре-
менных биомаркеров старения кожи, которые позволяют установить тип старения кожи, ведущие меха-
низмы старения кожи и подобрать адекватную стратегию профилактики старения кожи. На сегодняшний 
день рассматривают и активно изучают такие биомаркеры старения, как активные формы кислорода, 
нарушение функций митохондрий, снижение активности антиоксидантных механизмов защиты (за счет 
свободнорадикальных процессов), повреждения ДНК (за счет воздействия ультрафиолетового облуче-
ния), укорочение теломер и снижение активности теломераз ( за счет хроностарения) и возможностей 
увеличения их активности. 

Особое внимание уделяется процессам гликации, ее механизмам и роли конечных продуктов глика-
ции в развитии оксидативного и гликационного стресса. Выделяется два направления: поиск веществ, 
которые ингибируют образование конечных продуктов гликации, и поиск веществ, которые нарушают 
структуру конечных продктов гликации. Дана характеристика веществ, активно исследуются в наше вре-
мя и имеют антигликацийний влияние (аминогуанидин, тиамин, пиридоксимин, метморфин, карнозин, α–
липоевая кислота, экстракты растений). 

Целью данной работы стали определение основных взглядов на механизмы старения и анализ ве-
ществ, которые снижают гликацию белков по данным литературных источников. 

В статье доказано, что на основе теории гликации, как одной из современных теорий старения кожи, 
количество конечных продуктов гликации накапливается в коже, что приводит к развитию гликацийного и 
оксидативного стресса и необратимым изменениям в структуре коллагена и других белков кожи. Однако, 
употребление веществ, которые снижают гликации и обладают антиоксидантными свойствами, является 
важной составляющей программ профилактики старения кожи и коррекции видимых признаков старения 
кожи, и обусловливает актуальность данной обзорной статьи. 

Ключевые слова: старение, гликация, гликационный стресс, оксидативный стресс, антигликанты. 
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UDC 612.67: 159.922.63: 159.944.4 
Anti–Glycation Aging Prevention Strategies 
Boiarska Z. 
Abstract. The article provides overview data on modern theories of aging. Aging is a complex process that 

occurs under the influence of endogenous and exogenous factors. Among the external factors of skin aging, 
ultraviolet radiation, xenobiotic effects and poor nutrition have the greatest influence. Particular attention is paid 
to the consideration of modern biomarkers of skin aging, which allows establishing the type of skin aging, the 
leading mechanisms of skin aging, and to select an adequate strategy for the prevention of skin aging. Today, 
biomarkers of aging, such as reactive oxygen species, mitochondrial dysfunction, decreased activity of antioxi-
dant defense mechanisms (due to free radical processes), DNA damage (due to ultraviolet radiation), telomere 
shortening, and decreased telomerase activity (due to due to chronic aging) and the possibility of increasing 
their activity. 

Particular attention is paid to glycation processes, its mechanisms and the role of glycation end products in 
the development of oxidative and glycation stress. Two directions are distinguished: the search for substances 
that inhibit the formation of end glycation products, and the search for substances that disrupt the structure of 
final glycation products. The characteristics of substances are given, they are actively studied in our time and 
have anti–glycation effects (aminoguanidine, thiamine, pyridoximine, metmorphine, carnosine, α–lipoic acid, 
plant extracts). 

The purpose of this work was to determine the main views on the mechanisms of aging and analysis of sub-
stances that reduce the glycation of proteins according to literature. 

Сonclusion. The article proved that, based on the theory of glycation, as one of the modern theories of skin 
aging, the amount of final glycation products accumulates in the skin, which leads to the development of glyca-
tion and oxidative stress and irreversible changes in the structure of collagen and other skin proteins. However, 
the use of substances that reduce glycation and have antioxidant properties is an important component of pro-
grams for the prevention of skin aging and the correction of visible signs of skin aging, and determines the rele-
vance of this review article. 

Keywords: aging, glycation, glycic stress, oxidative stress, antiglycants. 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ  
НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ЩУРІВ,  
УРАЖЕНИХ ШЕСТИВАЛЕНТНИМ ХРОМОМ 
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buchko_oksana@ukr.net 

Робота присвячена проблемі підвищення адап-
таційних можливостей організму тварин уражених 
дією важких металів за допомогою речовин гуміно-
вої природи. Метою досліджень було вивчити 
вплив біологічно активної кормової добавки 
«Гумілід» на стан системи антиоксидантного захис-
ту (активність супероксиддисмутази, каталази, глу-
татіонпероксидази, глутатіонредуктази, вміст від-
новленого глутатіону) та процеси вільнорадикаль-
ного окиснення (вміст гідропероксидів ліпідів, ТБК–
активних продуктів карбонільних груп протеїнів) в 
крові щурів, уражених шестивалентним Хромом.  

Дослідження проводили на щурах–самцях лінії 
Вістар, які були розділені на 3 групи. Тваринам 
дослідної групи Д2 протягом 28 діб випоювали 1 % 
розчин Гуміліду в кількості 2 мл/кг маси тіла. Щу-
рам груп Д1 та Д2 починаючи з 14 доби експеримен-
ту вводили калію біхромат (K2Cr2O7), у перерахунку 
2 мг Cr(VI)/кг маси тіла щоденно протягом 14 діб. 
Тваринам К групи 14 діб вводили 0,9% розчин Na-
Cl. Встановлено, що калію біхромат викликає в 
крові щурів стан оксидативного стресу, який супро-
воджується зниженням активності антиоксидантних 
ензимів – супероксиддисмутази і глутатіонперокси-
дази та різким підвищенням рівня продуктів вільно-
радикальних процесів – гідропероксидів ліпідів, 
ТБК–активних продуктів і карбонільних груп протеї-
нів. Введення Cr(VI) на фоні випоювання гумінової 
добавки призводить до зниження концентрації ме-
таболітів оксидативних процесів у плазмі щурів та 
активації системи антиоксидантного захисту в ери-
троцитах (підвищення вмісту відновленого глутаті-
ону, активності супероксиддисмутази, каталази, 
глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази).  

Отримані результати свідчать про те, що Гумі-
лід, інгібуючи вільнорадикальні процеси та активу-
ючи антиоксидантну систему в крові, послаблює 
негативний вплив шестивалентного хрому, прояв-
ляє антистресовий ефект та підвищує адаптаційні 
процеси в організмі щурів. Активація захисних сил 
за дії гумінових сполук може бути використана для 

корекції негативного впливу на організм важких 
металів. 

Ключові слова: Гумілід, Хром, щурі, антиокси-
дантна система, вільнорадикальні процеси. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
«Вивчити фізіолого–біохімічні механізми дії біологі-
чно активних речовин на метаболічні процеси в 
організмі тварин», № держ. реєстрації 0116U001-
413. 

Вступ. Важкі метали є одним із найбільш роз-
повсюджених хімічних факторів професійного ри-
зику в умовах сучасної промисловості [1]. Сполуки 
шестивалентного хрому використовують на підпри-
ємствах кольорової металургії, хімічної та лакофа-
рбової промисловості, текстильних і шкіряних заво-
дах [2, 3]. Біхромати використовують для виробни-
цтва сірників, сухих батарей, неорганічних пігмен-
тів, лакофарбових покриттів. За тривалого надхо-
дження Cr(VI) з повітрям і питною водою відбува-
ється порушення функцій дихальної, травної, виді-
льної, кістково–м’язової, нервової та імунної сис-
тем, збільшується ризик розвитку злоякісних пух-
лин та пригнічення процесів ембріонального розви-
тку [4]. Відомо, що під час поступового відновлення 
Cr(VI) до Cr(ІІI) індукується оксидативний стрес, 
шляхом стимулювання продукції АФО, а накопи-
чення продуктів вільнорадикальних реакцій викли-
кає пригнічення функціональної активності антиок-
сидантної системи, зумовлюючи зміщення рівнова-
ги в системі прооксиданти–антиоксиданти [5, 6]. 

У складній системі біохімічної адаптації орга-
нізму до токсичних впливів важких металів важли-
ве значення має застосування антиоксидантів, як 
засобів, що гальмують утворення вільних радика-
лів та продуктів перекисного окиснення клітинних 
компонентів, тим самим забезпечуючи високий 
рівень обміну речовин та енергії [3, 5]. До таких 
речовин належать сполуки гумінової природи, які 
проявляють імуномодулюючий, адаптогенний,  
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антистресовий, гепатопротекторний і ензимостиму-
люючий ефект на живі системи. Висока екологічна 
безпека гумінових речовин, які складають основу 
витяжок з торфу та унікальна здатність покращува-
ти обмінні процеси, підвищувати енергетику клітин 
та проявляти антиоксидантні властивості ефектив-
на при будь–яких відхиленнях, які відбуваються в 
організмі, сприяючи відновленню фізіологічних 
функцій при патологічних станах і в екстремальних 
ситуаціях [7, 8, 9]. 

Мета роботи – з’ясувати дію біологічно актив-
ної кормової добавки (БАКД) «Гумілід» на стан 
САЗ та процеси вільнорадикального окиснення в 
крові щурів, уражених шестивалентним Хромом. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено в умовах віварію на білих щурах–
самцях лінії Вістар масою 170–190 г, які були розді-
лені на 3 групи: контрольна (К) та 2 дослідні (Д1, 
Д2), по 7 тварин у кожній. Тварин утримували в ста-
ндартних умовах віварію з необмеженим доступом 
до питної води та стандартного комбікорму для 
лабораторних щурів. Експерименти та утримання 
тварин проводили відповідно до положень 
«Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментів та 
інших наукових цілей» (Страсбург, 2005), Закону 
України «Про захист тварин від жорстокого пово-
дження» (2006, ст. 26), «Загальних етичних принци-
пів експериментів на тваринах», ухвалених П`ятим 
національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).  

Тваринам дослідної групи Д2 протягом 28 діб 
випоювали 1 % розчин БАКД «Гумілід» (ТУ У 15.7–
00493675–004:2009) у кількості 2 мл/кг маси тіла. 
Щурам груп Д1 та Д2 починаючи з 14 доби експери-
менту внутрішньоочеревинно вводили калію біхро-
мат (K2Cr2O7), у перерахунку 2 мг Cr(VI)/кг маси 
тіла щоденно протягом 14 діб. Тваринам К групи з 
14 доби експерименту щоденно внутрішньоочере-
винно вводили 0,9% розчин NaCl. На 29 добу тва-
рин контрольної та дослідних груп декапітували за 
легкого ефірного наркозу. Об’єктом дослідження 
служили гемолізати еритроцитів та плазма лабора-
торних щурів. Плазму крові відділяли центрифугу-
ванням при 700 g упродовж 15 хв, а еритроцити 
тричі відмивали за допомогою 0,150 M розчину 
NaCl, центрифугуючи суспензію клітин при 700 g 
протягом 10 хв. У гемолізатах еритроцитів визна-
чали: активність СОД – за рівнем інгібування ензи-
мом відновлення нітросинього тетразолію при ная-
вності НАДH і феназинметасульфату; активність 
КАТ – за здатністю пероксиду водню утворювати з 
солями молібдену стійкий забарвлений комплекс; 
активність ГП – за швидкістю окиснення глутатіону 
при наявності гiдропероксиду третинного бутилу; 
активність ГР – за швидкiстю вiдновлення глу-

татiону в присутностi НАДФH; вміст ВГ – за взаємо-
дією SH–груп глутатіону з 5,5′–дитіобіс–2–
нітробензойною кислотою [10]. У плазмі визначали: 
концентрацію ГПЛ – за реакцією з тіоцианатом 
амонію; ТБК–активних продуктів – за реакцією між 
малоновим диальдегідом і тіобарбітуровою кисло-
тою; КГП – за реакцією взаємодії карбонільних груп 
амінокислот з 2,4–динітрофенілгідразином [10]. 
Відмінності між значеннями в контрольній і дослід-
них групах визначали за допомогою тесту Тьюкі, де 
відмінності вважали достовірними при P < 0,05. 
Результати визначали як середнє ± стандартна 
похибка середнього. 

Результати дослідження. У результаті дослі-
джень встановлено, що двотижневе введення шес-
тивалентного Хрому викликає в крові щурів актива-
цію процесів вільнорадикального пошкодження як 
ліпідних, так і протеїнових компонентів мембран.  

Концентрація початкових продуктів ПОЛ – ГПЛ 
в плазмі щурів групи Д1 вірогідно зростала віднос-
но контролю в 1,6 раза, вміст кінцевих метаболітів 
ПОЛ – ТБК–активних продуктів підвищувався на 
5%, а кількість продуктів окисної модифікації про-
теїнів – КГП зріс на 9%. Введення Cr(VI) на фоні 
попереднього випоювання гумінової добавки приз-
водило до зниження концентрації метаболітів віль-
норадикальних реакцій практично до рівня конт-
рольної групи тварин. У плазмі щурів групи Д2 вміст 
ГПЛ вірогідно спадав на 29%, ТБК–активних проду-
ктів – на 21% (17% щодо К) і КГП – на 8% відносно 
групи Д1 (табл. 1). 

В дослідженні встановлено, що активація окси-
дативних процесів за дії шестивалентного Хрому 
викликає напруження системи АОЗ організму  
щурів. В еритроцитах тварин групи Д1 виявлено 
вірогідно різке зниження активності ензиму першої 

Таблиця 1 – Вміст показників вільнорадикального оки-
снення в плазмі крові щурів (M ± SE, n = 7) 

Групи 
тварин 

ГПЛ, 
ОЕ/мл 

ТБК–активні 
продукти, 
нМоль/мл 

КГП, 
нМоль/мг прот. 

К 0,21±0,01 2,18±0,01 0,52±0,02 

Д1 0,34±0,02*** 2,28±0,01*** 0,57±0,01* 

Д2 0,24±0,03### 1,81±0,07***,### 0,53±0,01### 

Примітки: * – вірогідність відмінностей у значеннях 
показників між контрольною та дослідними групами щу-
рів (* – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001); # – вірогід-
ність відмінностей у значеннях показників відносно тва-
рин першої дослідної групи (# – P < 0,05; ## – P < 0,01; 
### – P < 0,001); К – контрольна група тварин; Д1 – твари-
ни, яким 14 діб щоденно вводили 2 мг Cr(VI)/кг маси 
тіла; Д2 – тварини, яким протягом 28 діб випоювали 
«Гумілід» у кількості 2 мл/кг маси тіла та з 14 доби екс-
перименту до кінця досліду щоденно вводили 2 мг Cr
(VI)/кг маси тіла. 
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лінії – СОД – в 4 рази та другої лінії захисту – ГП – 
на 5% щодо контролю. Однак у щурів цієї ж групи 
спостерігається компенсаторна активація ГР – в 
1,2 раза та підвищення концентрації ВГ – в 1,5 ра-
за відносно контрольних тварин. У щурів групи Д2 
попереднє випоювання Гуміліду з наступним вве-
денням Cr(VI) викликало вірогідне підвищення ак-
тивності всіх показників ензиматичної ланки АОЗ 
як відносно групи Д1, так і щодо контролю (тільки 
активність СОД зростала відносно Д1 в 3 раза, од-
нак залишалась нижчою щодо К в 1,3 раза). Так, 
активність ГП вірогідно підвищувалась стосовно Д1 
на 12%, щодо К – на 9%; активність КАТ – на 9% і 
на 13%; активність ГР – на 19% і на 42% відповід-
но. Вміст ВГ в еритроцитах щурів групи Д2 підвищу-
вався відносно контролю в 1,9 раза і щодо групи 
Д1 – в 1,3 раза (табл. 2). 

Обговорення отриманих результатів. У дос-
лідженнях in vitro та in vivo показано, що Cr(VI) ін-
дукуючи оксидативний стрес шляхом стимулюван-
ня продукції реакційно активних форм кисню (АФК), 
підвищує рівень утворення супероксидного аніону, 
гідроксильного радикалу, викликає збільшення ін-
тенсивності ПОЛ, порушення структури молекул 
ДНК, окиснювальне пошкодження ліпідів і протеїнів 
[3, 5]. Ці дані підтверджують встановлене в прове-
дених дослідженнях зростання концентрації ГПЛ, 
ТБК–активних продуктів та КГП в плазмі щурів за 
14–добового введення калію біхромату.  

Захист організму від пошкоджень продуктами 
вільнорадикальних реакцій, рівень яких зростає за 
умов надходження важких металів, здійснюється 

за участю багатокомпонентної антиоксидантної 
системи. Як свідчать результати досліджень, ха-
рактер змін антиоксидантної системи в еритроци-
тах щурів дослідної групи, якій вводили біхромат 
калію, неоднозначний. Встановлено, що за концен-
трації 2 мг Cr(VI)/кг маси тіла активність СОД і ГП 
знижувалась, КАТ залишалася на рівні контролю, 
проте підвищувалась активність ГР та концентра-
ція ВГ. Такий ефект можна розглядати як компен-
саторну адаптаційну реакцію на утворення вище-
згаданих продуктів вільнорадикального окиснення. 
Також є дані про те, що відновлення Cr(VI) до Cr(V) 
відбувається за безпосередньої участі ВГ та ГР [6].  

Для підсилення антиоксидантних можливостей 
організму щурів, уражених дією важкого металу в 
дослідженнях використано гумінову добавку, яка 
відома своїми імуномодулюючими, антистресови-
ми та адаптогенними властивостями, особливо в 
критичних станах. В групі тварин, якій водили калію 
біхромат за попереднього випоювання Гуміліду 
встановлено активацію всіх досліджуваних показ-
ників системи АОЗ і як наслідок зниження вільно-
радикальних процесів. Концентрація ГПЛ та КГП у 
плазмі тварин Д2 опустилась до рівня контрольної 
групи, а міст ТБК–активних продуктів був навіть 
нижче контролю. Отримані результати можна пояс-
нити двояко. З однієї сторони відомо, що макромо-
лекули гумінових кислот, маючи в своєму складі 
фенольні групи, здатні діяти як антиоксиданти, а 
саме бути донорами електронів для вільних ради-
калів, обриваючи ланцюг вільнорадикальних реак-
цій та знижуючи в організмі кількість продуктів ПОЛ 
та окисної модифікації протеїнів. Антиоксидантні 
властивості гумінових речовин деякі автори також 
пояснюють їх високою адсорбційною здатністю в 
шлунково–кишковому тракті [7, 11], що може приз-
вести до зв’язування надлишкової кількості Cr(VI) 
та виведення його з організму. З іншої сторони, 
гумати здатні до хелатоутворення, а саме можуть 
утворювати стійку сполуку з мікроелементами, пок-
ращувати їх засвоєння з раціону і цим позитивно 
впливати на активність і синтез ензимів та метабо-
літів САЗ організму. В наших дослідженнях це зрос-
тання активності СОД та КАТ, до активного центру 
яких входять Цинк, Купрум і Ферум, ГП – з Селеном 
в активному центрі [9, 12]. Інтенсифікацією енерге-
тичних та посиленням процесів фосфорилювання 
[8] за впливу Гуміліду можна пояснити зростання 
концентрації ВГ та активності ГР, яка відновлює 
останній з окисленої форми в присутності НАДФH. 

Висновки. За дії шестивалентного хрому в 
крові щурів виникає стан оксидативного стресу, 
який супроводжується пригніченням функціональ-
ної активності СОД та ГП в еритроцитах і інтенси-
фікацією процесів віднорадикального окиснення: 

Таблиця 2 – Показники САЗ в еритроцитах щурів  
(M ± SE, n = 7) 

Показники К Д1 Д2 

СОД, ум.од./
мг прот. 5,16±0,11 1,28±0,28*** 3,91±0,18***,### 

КАТ, ммоль/
хв. ´ мг прот. 4,81±0,14 5,06±0,15 5,54±0,11**,# 

ГП, нмоль/
хв´мг прот. 15,28±0,17 14,75±0,15* 16,79±0,19***,### 

ГР, мкмоль/
хв´мг прот. 2,08±0,16 2,55±0,19* 3,58±0,15***,## 

ВГ, ммоль/л 0,88±0,03 1,36±0,07*** 1,72±0,02***,### 

Примітки: * – вірогідність відмінностей у значеннях 
показників між контрольною та дослідними групами щу-
рів (* – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001); # – вірогід-
ність відмінностей у значеннях показників відносно тва-
рин першої дослідної групи (# – P < 0,05; ## – P < 0,01;  
### – P < 0,001); К – контрольна група тварин; Д1 – твари-
ни, яким 14 діб щоденно вводили 2 мг Cr(VI)/кг маси 
тіла; Д2 – тварини, яким протягом 28 діб випоювали 
«Гумілід» у кількості 2 мл/кг маси тіла та з 14 доби екс-
перименту до кінця досліду щоденно вводили 2 мг Cr
(VI)/кг маси тіла. 
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підвищенням концентрації ГПЛ, ТБК–активних про-
дуктів та КГП в плазмі. Введення Cr(VI) на фоні 
випоювання Гуміліду призводить до зниження кон-
центрації метаболітів оксидативних процесів та 
активації системи АОЗ в крові тварин. 

Перспективи подальших досліджень. Для 
кращого розуміння стимулювання антистресових 

властивостей організму щурів уражених Cr(VI) за 
дії Гуміліду плануються дослідження з вивчення 
метаболізму в різних тканинах. Одержані результа-
ти можуть бути використані для підвищення резис-
тентності та адаптаційної здатності організму тва-
рин уражених дією важких металів за допомогою 
сполук природного походження. 
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УДК 598.278:546.76:547.992:612.176 
ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ  
СИСТЕМУ КРЫС, ПОРАЖЕННЫХ ШЕСТИВАЛЕНТНЫМ ХРОМОМ 
Бучко О. М., Гаврыляк В. В., Пилипец А. З. 
Резюме. Робота посвящена проблеме повышения адаптационных возможностей организма живот-

ных пораженных действием тяжелых металлов при помощи веществ гуминовой природы. Целью иссле-
дований было изучить влияние биологически активной кормовой добавки «Гумилид» на состояние систе-
мы антиоксидантной защиты (активность супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы, глута-
тионредуктазы, содержание восстановленного глутатиона) и процессы свободнорадикального окисления 
(концентрацию гидропероксидов липидов, ТБК–активных продуктов, карбонильных групп протеинов) в 
крови крыс, пораженных шестивалентным Хромом.  

Исследования проводили на крысах–самцах линии Вистар, которые были разделены на 3 группы. 
Животным опытной группы Д2 на протяжении 28 суток выпаивали 1 % раствор Гумилида в количестве 
2 мл/кг массы тела. Крысам групп Д1 и Д2 начиная с 14 суток эксперимента вводили калия бихромат 
(K2Cr2O7), в количестве 2 мг Cr(VI)/кг массы тела ежедневно на протяжении 14 суток. Животным К группы 
14 суток вводили 0,9% раствор NaCl. Установлено, что калия бихромат вызывает в крови крыс стан  
оксидативного стресса, который сопровождается снижением активности антиоксидантных энзимов –  
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супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы и резким повышением уровня продуктов свободноради-
кальных процессов – гидропероксидов липидов, ТБК–активных продуктов и карбонильных групп протеи-
нов. Введение Cr(VI) на фоне выпаивания гуминовой добавки вызывает снижение концентрации метабо-
литов оксидативных процессов в плазме крови крыс и активацию системы антиоксидантной защиты в 
эритроцитах (повышение уровня восстановленного глутатиона, активности супероксиддисмутазы, ката-
лазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что Гумилид, ингибируя свободнорадикальные про-
цессы и активируя антиоксидантную систему в крови, ослабляет негативное влияние шестивалентного 
хрома, проявляя антистрессовый эффект и повышая адаптационные процессы в организме крыс. Акти-
вация защитных сил под влиянием гуминовых веществ может быть использована для коррекции негатив-
ного влияния на организм тяжелых металлов. 

Ключевые слова: Гумилид, Хром, крысы, антиоксидантная система, свободнорадикальные про-
цессы. 
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Impact of the Humic Origin Supplement on the Antioxidant System  
of Rats Affected by Chromium (VI) 
Buchko O. M., Havryliak V. V., Pylypets A. Z. 
Abstract. High ecological safety of humic substances, which are the basis of peat extracts, unique ability to 

improve metabolic processes in the body, to increase the energy of cells and to exhibit antioxidant properties, is 
used by scientists for the development of the preparation with a wide spectrum of action. 

The purpose of the study was to determine the effect of the biologically active feed supplement "Humilid" on 
the antioxidant defense system: activities of superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, glutathione 
reductase, reduced glutathione content, and free radical processes: lipid hydroperoxidation products, TBK–
active products, and carbonyl groups of protein in the blood of rats affected by Chromium (VI). 

Material and methods.White Wistar male rats with body weight 170–190 g were used in the experiment. 
Animals were divided into control and 2 experimental groups. The animals of D2 experimental group received 
1% Humilide solution in an amount of 2 ml/kg of body weight during 28 days. From the 14th day of the experi-
ment rats of D1 and D2 groups were intraperitoneally injected with potassium dichromate (K2Cr2O7) at a dose of 
2 mg Cr (VI)/kg of body weight daily for 14 days. Animals of K group were intraperitoneally administered by 
0.9% NaCl solution during14 days. 

Results and discussion. The obtained results showed that potassium (s) dichromate caused in the blood of 
rats oxidative stress, which was accompanied by a decrease in the activities of antioxidant enzymes superoxide 
dismutase and glutathione peroxidase, and a sharp increase in the content of lipid hydroperoxidation products, 
TBK–active products and carbonyl groups of the protein. The administration of Cr (VI) on the background of 
humic feed supplement led to a decrease in the concentration of metabolites of oxidative processes in the blood 
plasma of rats and the activation of antioxidant defense system in erythrocytes (increased levels of glutathione 
content and activities of superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, and glutathione reductase).  

Conclusions. Humilid reduced the negative effect of potassium dichromate acting as an anti–stress supple-
ment and activated the adaptation processes in the body of rats by inhibiting free–radical processes and stimu-
lating antioxidant defense system. Inhibition of oxidative stress by the substances of humic origin justified their 
use in the prevention of metabolic disorders occuring after exposure of heavy metals. 

Keywords: Humilid, Chromium, rats, antioxidant system, free–radical processes. 
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За хронічної хвороби нирок можливий розвиток 
ряду супутніх захворювань, що пов’язані з пору-
шенням функцій імунної та серцево-судинної сис-
тем. Саме тому вивчення потенційних індикаторів 
розвитку патологічних станів серцево-судинної 
системи у пацієнтів з хронічною хворобою нирок є 
актуальним та необхідним.  

Мета роботи – дослідження якісного стану 
ліпопротеїнів за активністю ензимів у пацієнтів з 
хронічною хворобою нирок. 

Для досягнення мети проводили визначення 
активності параоксонази-1 та мієлопероксидази в 
сироватці крові у 36 пацієнтів з хронічною хворобою 
нирок. Активність параоксонази-1 визначали спект-
рофотометрично за кількістю утворених фенольних 
комплексів з використанням фенілацетату; актив-
ність мієлопероксидази – за реакцією взаємодії з 
пероксидом водню у присутності та без її специфіч-
ного інгібітору (гамма-амінобензойної кислоти). 

Активність параоксонази-1 у референтній групі 
умовно здорових осіб становила 6,57 кU/л. У групі 
пацієнтів з хронічною хворобою нирок І-ІІ стадій 
активність ензиму знижена на 30 % (4,58 кU/л) та у 
групі пацієнтів з хронічною хворобою нирок V ста-
дії – на 46 % (3,55 кU/л) порівняно з референтною 
групою. Аналіз даних за критерієм Крускала-Уоліса 
(P<0,05) підтвердив різницю між групами. Застосу-
вання критерію Данна засвідчило наявність різниці 
між контролем та обома групами пацієнтів 
(P<0,05). Активність мієлопероксидази у пацієнтів 
групи 1 знижувалася майже вдвічі і становила в се-
редньому 0,12 ум.од./л, а у пацієнтів групи 2, навпа-
ки, підвищувалася у 1,5 рази (до 0,37 ум.од./л.). 
Аналіз даних за критерієм Крускала-Уоліса 
(P<0,05) та Данна встановили різницю між контро-
лем та групами пацієнтів (P<0,05). 

Зниження активності параоксонази-1 спостері-
галося у обох групах пацієнтів з хронічною хворо-
бою нирок у порівнянні з контролем. Підвищення 

активності мієлопероксидази спостерігається у 
пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, а 
зниження – у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 
І–ІІ стадії. Таким чином, активність ензимів у складі 
ліпопротеїнів високої густини відображає їх функці-
ональний статус та свідчить про патологічні зміни в 
організмі, більш виразні у пацієнтів з хронічною 
хворобою нирок V стадії. Пропонуємо використову-
вати активність параоксонази-1 та мієлопероксида-
зи в якості потенційних маркерів попередження 
розвитку ускладнень серцево-судинних захворю-
вань у пацієнтів з хронічною хворобою нирок.  

Ключові слова: параоксоназа-1, мієлоперок-
сидаза, хронічна хвороба нирок, серцево-судинні 
захворювання, оксидативний статус. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Вивчити вплив стану обміну оксалатів та 
уратів на еволюцію уражень нирок різної етіології 
(№ державної реєстрації 0119U000002) та 
«Вивчити нові прогнозонегативні детермінанти ви-
живаності методу перитонеального діалізу та мож-
ливості їх фармакологічної корекції» (№ державної 
реєстрації 0117U002122). 

Вступ. За хронічної хвороби нирок (ХХН) мож-
ливий розвиток ряду супутніх захворювань, що 
пов’язані з порушенням функцій імунної та серцево-
судинної систем. Одне з найпоширеніших – це ате-
росклероз. Виняткову роль у його розвитку відіграє 
порушення метаболізму ліпопротеїнів. Незворотні 
зміни відбуваються з ліпопротеїнами високої та 
низької густини. Проте йдеться не лише про пору-
шення структури ліпідних компонентів, але і про 
втрату функціональної активності ензимів. З одно-
го боку, підвищення інтенсивності окислювальних 
реакцій змінює оксидативний статус організму, а й 
відтак – статус ліпопротеїнів. З іншого боку, про-
оксидантні реакції інгібують захисні ензими, що 
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здатні захищати ліпопротеїни високої густини від 
шкідливого впливу активних форм кисню. Ліпопро-
теїни, як мультифункціональні частки різної густи-
ни, здійснюють аферентний та еферентний транс-
порт холестеролу [1]. Цей спирт в організмі відіграє 
такі функції як структурна, регуляторна та інші  
[1, 2].  

Найкраще вивчена участь холестеролу у функ-
ціонуванні серцево-судинної та імунної системах 
[2, 3]. Його вважали одним з основним показників, 
зміна якого передбачала розвиток кардіометабо-
лічних захворювань разом із підвищенням діасто-
лічного тиску. Невдовзі увагу почали приділяти й 
іншим показникам, які відображають якість ліпідно-
го обміну. До них належать, зокрема, кількість хо-
лестеролу ліпопротеїнів низької густини, зміна рів-
ня яких чітко асоційовані з розвитком серцево-
судинних захворювань та якісний стан ліпопротеї-
нів високої густини [4, 5].  

Ензиматичний потенціал ліпопротеїнів високої 
густини відіграє кардіопротекторну роль та захи-
щає як власні частки від модифікацій, так і ендоте-
ліоцити та кардіоміоцити від надмірного утворення 
вільних радикалів та їх руйнівного впливу [6, 7]. 
Одночасно з функціональним станом необхідним є 
визначення кількісного вмісту холестеролу ліпоп-
ротеїнів високої густини, оскільки як низькі, так і 
зависокі концентрації пов’язані з виникненням сер-
цево-судинних захворювань. Такі результати отри-
мали фахівці популяційного дослідження у Копен-
гагені. За результатами якого серед різних груп за 
віковими та статевими ознаками був підтвердже-
ний парадоксальний факт підвищення смертності у 
групах з екстремально високим вмістом холестеро-
лу ліпопротеїнів високої густини [8]. 

До показників ліпідного обміну, які також визна-
чають за серцево-судинних захворювань, нале-
жать структурні зміни триацилгліцеролів у складі 
ліпопротеїнових часток, проте вони малоінформа-
тивні на тлі змін метаболізму ліпідів [9]. Оскільки 
до складу ліпопротеїнів входять, окрім ліпідів, про-
теїни, то визначення їх стану окреслює їх функціо-
нальну активність. Найпоширенішими модифікація-
ми є окиснена та структурна перебудова ензимів, 
на поверхні часток [10]. Перекисне окиснення про-
теїнів у складі ліпопротеїнів високої густини та лі-
попротеїнів низької густини має місце за розвитку 
багатьох патологічних станів, що є поширеним 
ускладненням за ХХН та інших патологій [10, 11]. 
Якісний стан ліпопротеїнів визначається за функці-
ональною активністю ензимів. Зокрема, з ліпопро-
теїнами високої густини пов'язаний багатофункціо-
нальний ензим – параоксоназа-1 (ПОН-1). Маючи 
антиатерогенні властивості, він сприяє регресії 
атеросклеротичних бляшок. Як кардіопротекторний 

ензим він сприяє нормалізації роботи кардіоміоци-
тів, тому встановлення його вмісту та активності 
важливе для ранньої діагностики серцево-
судинних захворювань. Найважливіші функції цьо-
го ензиму полягають у захисті ліпопротеїнів від 
модифікації. ПОН також притаманні антиоксидант-
ні та антиатерогенні ефекти [12]. 

Як відомо, ПОН-1 синтезується в печінці та 
декретується в кров. Ліпопротеїни, які взаємодіють 
з скевенджер-рецепторами (scavenger receptors) 
плазматичної мембрани гепатоцитів, зв’язуються з 
ензимом. Роль медіатора виконує апопротеїн А-І. 
Також долучаються інші класи апопротеїнів: А-ІІ, Е, 
J, зв’язуючись гідрофобними N-доменами. Важли-
во зазначити, що ПОН може транспортуватися в 
результаті рецептор-опосередкованого транспорту 
холестеролу. Тому може бути нестабільним компо-
нентом ліпопротеїнів високої густини. Такі взаємо-
дії найчастіше відбуваються у ендотеліальних та 
гладких м’язових клітинах [12, 13]. 

Крім того, ПОН володіє гідролазною, арилесте-
разною та лактоназною активностями. Саме влас-
тивість ПОН каталізувати естеразний гідроліз окис-
нених ліпідів призводить до зменшення розміру 
атеросклеротичних бляшок. Параоксоназна і ари-
лестеразна активність позитивно корелює з вміс-
том холестеролу ліпопротеїнів високої густини і 
апопротеїну А-І та негативно – з рівнями загально-
го холестеролу і апопротеїну В. Проте відношення 
вмісту апопротеїну до активності ПОН-1 може бути 
кращим індикатором рівня атерогенності, ніж відно-
шення вмісту загального холестеролу до холесте-
ролу ліпопротеїнів високої густини [12, 14, 15].  

Доведено, що ПОН-1 разом з мієлопероксида-
зою (МПО) утворюють асоційований комплекс. 
Оскільки МПО – це гем-вмісний ензим, що містить-
ся в азурофільних гранулах нейтрофілів, він ви-
вільняється при активації клітини зовнішніми чин-
никами чи внутрішніми медіаторами та приєднуєть-
ся до фракцій ліпопротеїнів високої густини. Обид-
ва ензими частково інгібують один одного, що зме-
ншує їхню спорідненість до часток ліпопротеїнів 
високої густини [15, 16].  

Комплекс з ПОН формує МПО, яка продукує 
вільні радикали, розкладаючи пероксид водню та 
також асоційована з ліпопротеїнами високої густи-
ни. Дослідники визначають активність ПОН за нир-
кових та серцево-судинних патологій, у той час як 
активність МПО – за наявності запальних процесів 
та захворювань імунної системи. Субстратом МПО 
є пероксид водню. Вона виявляє пероксидазну 
активність та здатна здійснювати двохелектронне 
окиснення галогенів і псевдогалогенів [17].  

Пероксидазна активність підвищується за  
інфекційних та запальних процесів, що, у свою 
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чергу, індукує процеси вільнорадикального окис-
нення ліпідів та появу активних форм кисню [18]. 

Відомо, що МПО бере участь у вільноради-
кальному та нерадикальному окисненні ліпопротеї-
нів низької густини. Метаболізуючи пероксид вод-
ню, МПО може активувати продукування гіпохло-
ритної кислоти, диоксиду азоту та окиснення тіоціо-
нату. Гіпохлоритна кислота взаємодіє з протеїно-
вими компонентами ліпопротеїнів, наприклад, за-
лишками тирозину апопротеїну А чи В, утворюючи 
3-хлортирозин. Модифіковані апопротеїни розпі-
знаються скевендж-рецепторами макрофагів, зок-
рема CD36, та генерують вторинні продукти окис-
нення: акролеїн, радикали тирозину, високореак-
тивні ненасичені гліцеральдегіди тощо. Такі сполу-
ки є атрактантами для моноцитів та макрофагів. 
Також гіпохлоритна кислота утворюється у ендоте-
ліальних клітинах за апоптозу і здійснює активацію 
матриксних металопротеїназ (8, 9, 12, 13). Пара-
лельно МПО окислює та інгібує тканинні інгібітори 
матриксних протеїназ, що у результаті стоншує 
фіброзні надбудови бляшок у судинах [16–18]. 

Окислювати як протеїнові, так і ліпідні складові 
ліпопротеїнів здатна окиснена форма оксиду азоту, 
хлорангідрид азотної кислоти. А нуклеофільні гру-
пи заміщують продукти окиснення тіоционату. Ліпо-
протеїни низької густини з такими метаболічними 
перетвореннями захоплюються макрофагами, че-
рез взаємодію зі скевенджер-рецепторами класу А 
і В, та беруть участь у формуванні пінистих клітин 
[7, 19, 20]. 

Окрім модифікацій ліпопротеїнів низької та 
високої густини, МПО знижує біодоступність оксиду 
азоту, приєднуючи радикали хлору до субстрату 
синтази оксиду азоту, аргініну чи здійснює, безпо-
середньо, його окиснення [21].  

Розвитку більшості кардіометаболічних захво-
рювань передує атерогенез, за якого утворюються 
бляшки на ендотелію судин, порушується обмін 
ліпідів, активізація процесів вільнорадикального 
окиснення та змінюється активність ензимів фібри-
нолітичної системи. Останнє впливає на стабіль-
ність бляшкових утворень, а саме формування 
зовнішнього корку з сіток фібриногену [10, 11]. Та-
ким чином, за серцево-судинних захворювань на 
початковій фазі відбуваються порушення обміну 
ліпідів та зміна активності ензимів ліпопротеїнів 
високої густини, коагуляційної та фібринолітичної 
систем [7]. Детальне вивчення патогенетичних ме-
ханізмів, які спричиняють незворотні зміни структу-
ри судин та ролі в цьому різних за складом ліпоп-
ротеїнів, є перспективним для покращення підходів 
до діагностики та корекції порушень стану серцево-
судинної системи, а також виявлення та усунення 
ризиків їх розвитку [9, 11, 12].  

Стабільне підвищення артеріального тиску за 
суміжних захворювань, наприклад нейро-
дегенеративних, діабету та хронічних запальних 
процесів, призводить до вторинних ускладнень та 
прогресування атеросклерозу [5, 14]. За ХХН мож-
ливі аналогічні наслідки, оскільки серцево-судинні 
захворювання є провідною причиною смерті паці-
єнтів з ХХН V стадії. [22]. 

Оскільки на сьогодні повний механізм виник-
нення первинних і вторинних кардіометаболічних 
ризиків повністю невідомий, а також відсутній уні-
фікований перелік прогностичних маркерів серцево-
судинних захворювань, то вивчення потенційних 
індикаторів розвитку патологічних станів серцево-
судинної системи у пацієнтів з ХХН є необхідним 
та важливим [6, 10, 23].  

Мета роботи – дослідження якісного стану 
ліпопротеїнів за активністю ензимів у пацієнтів з 
ХХН. 

Матеріал та методи дослідження. Для досяг-
нення мети проводили визначення активності  
ПОН-1 та МПО в сироватці крові у 36 пацієнтів з 
ХХН, які перебували на лікуванні в ДУ «Інститут 
нефрології НАМН України. Середній вік хворих 
становив 46,5±12,3 років. Усі пацієнти надали пись-
мово оформлену інформовану згоду на участь у 
дослідженні. Протокол дослідження схвалений 
Комісією з біоетики та деонтології ДУ «Інститут 
нефрології НАМН України (Протокол № 5 від  
12.06.2018). 

Активність ПОН-1 визначали спектрофотомет-
рично за кількістю утворених фенольних сполук з 
використанням фенілацетату [22], активність 
МПО – за реакцією взаємодії з пероксидом водню 
у присутності та без її специфічного інгібітору – 
гамма-амінобензойної кислоти [24].  

Усі пацієнти були розподілені на групи: групу 
1 склали 18 пацієнтів з ХХН І-ІІ стадії; групу 2 – 
18 пацієнтів з ХХН V стадії. Референтну групу 
склали 18 практично здорових донорів того ж віку 
та статі. 

Статистичну обробку даних проводили у де-
кілька етапів. Спершу визначали характер розподі-
лу кожної з ознак, а саме – активність ензимів, за 
критерієм Шапіро-Уілка (р=0.01). Він у наших гру-
пах був ненормальним, тому використовували на-
ступні непараметричні методи досліджень. Наяв-
ність достовірної різниці між кожною групою аналі-
зували за критерієм Крускала-Уоліса та Данна 
(P<0,05). Для встановлення зв’язку між показника-
ми визначали наявність кореляції, розраховуючи 
коефіцієнт кореляції за Спірменом (Р < 0,001). 

Результати дослідження. Активність параок-
сонали-1 у референтній групі умовно здорових осіб 
умовно становила 6,57 кU/л. У групі 1 (пацієнти з 
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ХХН І–ІІ) активність ензиму знижена на 30% 
(4,58 кU/л) та у групі 2 (пацієнти з ХХН V стадії) – на 
46% (3,55 кU/л) порівняно з референтною групою 
умовно здорових осіб (рис. 1, 2). Статистичний ана-
ліз даних за критерієм Крускала-Уоліса (P<0,05) 
встановив різницю між групами. Застосування кри-
терію Данна засвідчив наявність різниці між контро-
лем та обома групами пацієнтів (P<0,05). 

За результатами наших досліджень, активність 
МПО в референтній групі умовно здорових донорів 
складала 0,25 ум.од./л. Активність даного ензиму у 
пацієнтів групи 1 знижувалася майже вдвічі і стано-
вила в середньому 0,12 ум.од./л, а у пацієнтів гру-
пи 2, навпаки, підвищувалася у 1,5 рази (до  
0,37 ум.од./л.) (рис. 3, 4).  

Статистичний аналіз даних за критеріями Крус-
кала-Уоліса (P<0,05) та Данна підтвердив різницю 
між контролем та групами пацієнтів (P<0,05). 

Коефіцієнти кореляції між активністю ПОН-1 та 
МПО були наступними: у першій групі та другій 
групах – 0,98, у контрольній групі – 0,99, що засвід-
чує прямий позитивний зв'язок між показниками. 

Зниження активності ПОН-1 спостерігалося за 
ХХН у обох групах пацієнтів у порівнянні з контро-
лем. Підвищення активності МПО спостерігається 
у пацієнтів з ХХН V стадії, а зниження – у пацієнтів 
з ХХН І-ІІ стадії. Таким чином, активність ензимів у 
складі ліпопротеїнів високої густини відображає їх 
функціональний статус та свідчить про патологічні 
зміни в організмі, які були виразні більше у пацієн-
тів з ХХН V стадії. 

Обговорення результатів дослідження. Як 
відомо, ПОН-1 здійснює гідроліз ліпідних перекисів, 
елімінуючи таким чином окиснені ліпопротеїни ни-
зької густини з бляшкових утворень. Також цей 
ензим може пригнічувати біосинтез холестеролу та 
стимулювати транспорт холестеролу від клітин, 
який опосередкований власне ліпопротеїнами ви-
сокої густини [12, 22]. Таким чином, зниження акти-
вності ПОН-1 сприяє уповільненню даних процесів 
у пацієнтів з ХХН. Ліпідний профіль, який відобра-
жають показники ПОН-1 в сироватці крові, а також 
різні аспекти метаболізму ліпопротеїнів високої 
густини, структура та їх функції суттєво змінюються 
у пацієнтів із нефротичним синдромом та ХХН. Це 
може, у свою чергу, сприяти розвитку та прогресу-
ванню серцево-судинних ускладнень та інших су-
путніх захворювань, таких як гломерулосклероз.  

До того ж, арилестеразна активність ПОН-1 
знижується у двох підкласах (другому і третьому) 
ліпопротеїнів високої густини. Відповідно, до змен-
шення концентрації у кровотоці двох підкласів ліпо-
протеїнів високої густини у пацієнтів з ХХН, кількіс-
ні та якісні зміни часток відбуваються одночасно 

Рис. 1. Показники активності параоксонази-1 у донорів 
(референтна група) та пацієнтів: група 1 (пацієнти з ХХН 

І-ІІ); група 2 – пацієнти з ХХН V стадії 

Рис. 2. Індивідуальні показники активності параоксонази-
1 у донорів та пацієнтів: ряд 1 – референтна група,  
ряд 2 – група 1 (пацієнти з ХХН І-ІІ); ряд 3– група 2 

(пацієнти з ХХН V стадії) 

Рис. 3. Показники активності мієлопероксидази у доно-
рів (референтна група) та пацієнтів: група 1-пацієнти  

з ХХН І-ІІ; група 2-пацієнти з ХХН V стадії 

Рис. 4. Індивідуальні показники активності мієлоперокси-
дази у донорів та пацієнтів: ряд 1 – референтна група, 

ряд 2 – група 1 (пацієнти з ХХН І-ІІ); ряд 3 – група 2 
(пацієнти з ХХН V стадії) 
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або поступово [25]. Важливо зазначити, що кількість 
білку не завжди корелює з активністю ензимів, а, 
оскільки у ПОН є три типи активності, то вони пов’я-
зані з іншими факторами. Яскравим прикладом цьо-
го є лактоназна активність, що вимірювалася гру-
пою вчених імуноферментним аналізом. Її визнача-
ли у базових зразках плазми, зібраних з когорти 248 
пацієнтів із ХХН, стандартизованих за досліджен-
ням хронічної ниркової недостатності – CRISIS 
(Chronic Renal Insufficiency Standardsand Implemen-
tation Study). За результатами останнього, лактоназ-
на активність ПОН-1 значно знижувались під час 
ХХН, за винятком її ІІ-ї стадії, де не було достовірної 
різниці ні в зміні активності, ні в кількості білка в по-
рівнянні з контрольними групами. До того ж, протя-
гом 10-річного спостереження за обраними пацієн-
тами, саме зниження активності ензиму корелювало 
з підвищеною смертністю за аналізом медіан кількі-
сних та якісних показників [26]. 

Оскільки пацієнти з ХХН належать до групи з 
найвищим ризиком смертності від серцево-
судинних захворювань, для них характерно підси-
лення окислювального стресу в організмі, що є 
наслідком надмірної продукції реактивних форм 
кисню, паралельно з порушенням антиоксидантної 
системи. Дослідження групою вчених маркерів ок-
сидативного статусу у дітей з термінальною стаді-
єю ХХН продемонстровано зниження активності 
ПОН-1 як компонента ліпопротеїнів високої густини 
у порівнянні з контрольною групою умовно здоро-
вих дітей, проте дослідники виявили незначне під-
вищення активності МПО [27]. 

Як показано у дослідження [28], навіть застосу-
вання діалізної терапії не передбачає одночасного 
уникнення розвитку патологічних станів судинного 
ендотелію, а мінімізація його пошкодження може 
попередити розвиток вторинних кардіальних синд-
ромів [28].  

В іншому дослідженні встановлено, що поши-
реність поліморфізмів у гені ПОН-1 суттєво не від-
різняється від таких серед пацієнтів та здорових 
осіб [29]. Можливим механізмом патологічних змін 
є нагромадження уремічних токсинів та зміни у 
розподілі та функціонуванні підкласу ліпопротеїнів, 
а саме – високої густини, що, у свою чергу і приз-
водить до зниження концентрації та активності 
ПОН за ниркової недостатності [25]. Також зміна 
активності цього ензиму може бути пов'язана із 
артеріальною гіпертензією, резистентністю до інсу-
ліну та ремоделюванням міокарда [30, 31].  

Пацієнти з ХХН мають високий ризик атероге-
незу, дисліпопротеїнемії та зниження активності 
ліпопротеїн-асоційованого ензиму – ПОН-1, що, 
можливо, відіграє головну роль у патогенетичних 
змінах та підтверджено наявність зв'язку між ліпід-

ним профілем та активністю ПОН-1 у сироватці 
крові у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, проте 
на ці показники впливає терапія статинами, що 
здатна стабілізувати активність ензиму на рівні з 
контролем у короткострокових проміжках [32]. 

Що стосується МПО, то активність цього ензи-
му змінюється залежно від стадії ХХН. Так, для 
пацієнтів з ХХН І-ІІ стадії активність ензиму знижу-
ється (порівняно з умовно здоровими особами), що 
можна пояснити частковою компенсаторною дією 
системи антиоксидантного захисту ліпопротеїнів 
від шкідливого впливу реактивних форм кисню. 
Зниження ресурсів антиоксидантних систем в си-
роватці крові сприяє зростанню рівня пероксидів і, 
як наслідок, спостерігається активація МПО [33, 
34]. Також схожий напрямок змін активності МПО 
спостерігали у дослідженні [35] констатуючи при 
цьому, що активність МПО та рівень білку в сиро-
ватці крові у пацієнтів з ХХН змінюється у протиле-
жному напрямку: активність з І до V стадії ХХН 
збільшується, а кількість білку, навпаки, зменшу-
ється. Також корисним для визначення оксидатив-
ного статусу, як показано авторами, є вміст 3-
хлоротирозину (3-chlorotyrosine, ClY), який, як і ак-
тивність МПО, збільшується за хронічних серцево-
судинних та ниркових патологій у комплексі [35]. В 
іншому дослідженні, групою вчених з Мічиганського 
університету для поглиблення вивчення індукуван-
ня атеросклерозу за ХХН було використано експе-
риментальну модель за участі мишей з індукова-
ною ХХН, яких годували їжею з низьким або висо-
ким вмістом жирів. Було продемонстровано підви-
щення активності МПО, що пов’язано з макрофага-
ми, у групі тварин, яких годували їжею з високим 
вмістом жирів. Підвищену експресію та каталітичну 
активність ензиму при атеросклеротичних уражен-
нях у тварин супроводжували фіброз та звуження 
просвіту артеріальних судин. [36].  

Отже, молекули ліпопротеїнів, як це мультифу-
нкціональні транспортні комплекси, еволюційно 
пристосовуються для транспорту ліпідів та інших 
жиророзчинних сполук кров’яним руслом. Найін-
формативнішими даними про їх функціональну 
спроможність є активність ензимів, що пов’язані з 
ліпопротеїнами. Для ліпопротеїнів високої густи-
ни – це ПОН і МПО. Ізоформи 1 і 3 ПОН захищають 
ліпопротеїни від модифікації та здійснюють естера-
зний гідроліз окиснених ліпідів. А МПО інгібує акти-
вність параоксонази, тобто вони діють як антагоніс-
ти один для одного. 

Висновки. Результати дослідження продемон-
стрували достовірне зниження активності ПОН-1 у 
пацієнтів з ХХН. Активність МПО була знижена у 
пацієнтів з ХХН І-ІІ стадії, а у пацієнтів з ХХН V 
стадії – підвищувалася. Отримані результати  
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корелюють з даними літератури та підтверджують 
наявні результати про зниження активності ПОН-1, 
а участь та роль МПО у зміні оксидативного стату-
су потребує подальшого вивчення для розуміння 
глибинних механізмів патогенетичного процесу у 
пацієнтів з ХХН. 

Перспективи подальших досліджень. Перс-
пективними вважаємо визначення активності  
ПОН-1 та МПО у пацієнтів з ХХН ІІІ-ІV стадії для 
побудови моделі прогнозування та попередження у 
них кардіометаболічних ризиків.  
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УДК 577.112.85:616.61 
АКТИВНОСТЬ ЛИПОПРОТЕИН-АССОЦИИРОВАННЫХ ЭНЗИМОВ ПАРАОКСОНАЗЫ-1  
И МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Васильченко В. С., Дунаєвська О. Ф., Король Л. В., Кучменко О. Б., Степанова Н. М. 
Резюме. При хронической болезни почек возможно развитие ряда сопутствующих заболеваний, свя-

занных с нарушением функций иммунной и сердечно-сосудистой систем. Изучение потенциальных инди-
каторов развития патологических состояний сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической 
болезнью почек является актуальным и необходимым.  

Целью работы было исследование качественного состояния липопротеинов, по активности энзимов 
у пациентов с хронической болезнью почек. 

Для достижения цели проводили определение активности параоксоназы-1 и миелопероксидазы в сыво-
ротке крови у 36 пациентов с хронической болезнью почек. Активность параоксоназы-1 определяли спек-
трофотометрически по количеству образованных фенольных комплексов с использованием фенилацетату; 
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активность миелопероксидазы – по реакции взаимодействия с пероксидом водорода в присутствии и без 
ее специфического ингибитора – гамма-аминобензойной кислоты. Активность параоксоназы-1 в рефе-
рентной группе условно здоровых лиц составляла 6,57 kU / л. В группе пациентов с хронической болезнью 
почек I-II стадии активность энзима снижена на 30 % (4,58 kU / л) и в группе пациентов с хронической бо-
лезнью почек V стадии – на 46% (3,55 kU / л) по сравнению с референтной группой. Анализ данных по 
критерию Крускала-Уоллиса (P <0,05) подтвердил разницу между группами. Применение критерия Данна 
обосновало наличие разницы между контролем и обеими группами пациентов (P < 0,05). Активность мие-
лопероксидазы у пациентов группы 1 снижалась почти вдвое и составила в среднем 0,12 у.е. / л, а у паци-
ентов группы 2, наоборот, повышалась в 1,5 раза (до 0,37 у.е. / л.). Анализ данных по критерию Крускала-
Уоллиса (P < 0,05) и Данна показал разницу между контролем и группами пациентов (P <0,05). Выводы. 
Снижение активности параоксоназы-1 наблюдалось у обеих групп пациентов с хронической болезнью 
почек по сравнению с контролем. Повышение активности миелопероксидазы наблюдалось у пациентов с 
хронической болезнью почек V стадии, а снижение – у пациентов с хронической болезнью почек I-II ста-
дии. Таким образом, активность энзимов в составе липопротеинов высокой плотности отражает их функ-
циональный статус и свидетельствует о патологических изменениях в организме, более выраженный у 
пациентов с хронической болезнью почек V стадии. Предлагаем использовать активность параоксоназы-
1 и миелопероксидазы в качестве потенциальных маркеров предупреждения развития осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний у пациентов с хронической болезнью почек. 

Ключевые слова: параоксоназа-1, миелопероксидаза, хроническая болезнь почек, сердечно-
сосудистые заболевания, оксидативный статус. 
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Activity 0f Lipoprotein-Associated Paraoxonase-1 Enzymes and Myeloperoxidase  
in Patients with Chronic Kidney Disease 
Vasilchenko V., Dunaevskaya O., Korol L., Kuchmenko O., Stepanova N. 
Abstract. Developing of comorbidities associated with impaired immune and cardiovascular function in pa-

tients with chronic kidney disease is impossible. That is why the study of potential indicators of the development 
of pathological conditions of the cardiovascular system in patients with chronic kidney disease is relevant and 
necessary.  

The purpose of the work was to study the qualitative state of lipoproteins, enzyme activity, in patients with 
chronic kidney disease. 

Material and methods. To achieve this goal, the activity of paraoxonase-1 and serum myeloperoxidase was 
determined in 36 patients with chronic kidney disease. The activity of paraoxonase-1 was determined spectro-
photometrically by the number of phenolic complexes formed using phenylacetate; myeloperoxidase activity was 
researched by reaction with hydrogen peroxide in the presence and without its specific inhibitor (gamma-
aminobenzoic acid). 

Results and discussion. According to the results of our studies, the activity of paraoxonase-1 in the refer-
ence group of conditionally healthy individuals was 6.57 kU / l. In the group of patients with stage I-II of chronic 
kidney disease enzyme activity decreased by 30% (4,58 kU / l) and in the group of patients with stage V of 
chronic kidney disease it decreased by 46% (3,55 kU / l) compared with the reference group. Data analysis by 
the Kruskal-Wallis test (P <0.05) confirmed the difference between the groups. Dunn’s test indicated that there 
was a difference between control and both groups of patients (P <0.05). Myeloperoxidase activity in patients in 
group 1 was almost halved to an average of 0.12 conventional units / l, and in patients in group 2, on the con-
trary, increased 1.5 times (up to 0.37 conventional units / l). Data analysis using the Kruskal-Wallis (P <0.05) 
and Dunn’s tests established the difference between control and patient groups (P <0.05). 

Conclusion. The decreased paraoxonase-1 activity was observed in both groups of patients with chronic 
kidney disease compared with controls. Increased myeloperoxidase activity was observed in patients with stage 
V of chronic kidney disease, and a decrease in patients with stage I of chronic kidney disease. Thus, the activity 
of enzymes, in the composition of high-density lipoproteins, reflected their functional status and indicated patho-
logical changes in the body, more pronounced in patients with stage V of chronic kidney disease. We suggest 
using the activity of paraoxonase-1 and myeloperoxidase as potential markers to prevent the development of 
complications of cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease.  

Keywords: paraoxonase-1, myeloperoxidase, chronic kidney disease, cardiovascular disease, oxidative 
status. 
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Кисень повітря – це молекула О2 в основному 
триплетному стані, яка не може через заборону по 
спіну вступати в реакції з органічними сполуками. 
Останні завжди мають парне число електронів зі 
спареними спінами і є діамагнітними (мають пов-
ний спін рівний нулю та синглетний основний стан). 
Тому реакції органічних сполук з киснем при нор-
мальних умовах заборонені за спіном. Оксидази і 
оксигенази можуть активувати триплетну молекулу 
O2, що перебуває в основному стані для контро-
льованого хімічного синтезу, ініційованого проце-
сом переносу електрону, що призводить до віднов-
лення кисню і утворенню іон–радикалу суперокси-
ду. Як правило, ці ферменти використовують орга-
нічний кофактор, або парамагнітний іон металу, 
щоб ініціювати активацію кисню і подолати спінову 
заборону для реакцій триплетної молекули О2. 
Останнім часом виявлено ряд моно– та диоксиге-
наз, які можуть функціонувати навіть при відсутно-
сті будь–якого кофактора. Аналіз спін–орбітальної 
взаємодії в таких ферментах допомагає розгадати 
деякі головоломні труднощі механізму активації 
кисню і пояснити, чому ароматичний субстрат діє 
замість кофактора. В роботі показано, що загаль-
ний атрибут усіх таких ферментів, аніон–радикал 
супероксиду О2

–•, дає хорошу можливість індукува-
ти триплет–синглетний квантовий перехід в актив-
ному центрі оксигенази за рахунок внутрішніх маг-
нітних збурень в частинці О2

–• і виконувати перево-
рот спіна, як звичайний спосіб подолання заборони 
за спіном при біохімічній активації кисню. Рушійною 
силою перевороту спіна є спін–орбітальна взаємо-
дія всередині аніона супероксиду, яка не залежить 
від партнера радикальної пари М+•… О2

–• (де М – 
кофактор або субстрат); при цьому π–дело-
калізована електронна оболонка субстрату здатна 
віддавати електрон на кисень і може працювати 
замість кофактора, подібного до флавіну або пте-
рину. До цього часу у біохімії ферментів окиснення 
використовувалася модель Мессі для спінової кон-
версії в радикальній парі, де М – відновлений фла-

він у розчині. Механізм конверсії при цьому ніяк не 
обговорюється. Наша теорія надає перший фізич-
но обґрунтований механізм обертання спіна в фер-
ментах оксигеназ. 

Ключові слова: активація кисню, глюкозокси-
даза, монооксигенази, диоксигенази вільні від ко-
фактору, електронний спін, супероксид аніон ради-
кал, спін–орбітальна взаємодія, біологія.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом планової 
науково–дослідної роботи «Архітектура інтерфейсу 
й електронні механізми формування екситонів та 
ексимерів в мультишарових органічних світлодіо-
дах і транзисторах», № державної реєстрації 
 0118U003862. 

Вступ. Кисень та інші гази грають фундамен-
тальну роль у перебігу багатьох ферментативних 
реакцій які відбуваються в живих організмах [1–11]. 
Однак, молекулярний кисень є унікальною сполу-
кою, оскільки має триплетний основний стан, який 
визначається наявністю напівзайнятої πg

2 відкритої 
оболонки [12]. Два електрона з паралельними спі-
нами, які підпорядковуються високій молекулярній 
симетрії кисню (точкова група D∞h) і молекулярно-
му аналогу правила Гунда [1, 12], визначають ве-
личезну кількість особливостей кисню, що прояв-
ляються в оптичних, магнітних, хімічних, атмосфе-
рних і біологічних явищах [1–6]. Більшість з них 
пов'язано з забороненим за спіном характером 
таких явищ. У першу чергу це відноситься до реак-
ції окиснення атмосферним киснем [4, 6, 7].  

Хоча молекула О2 має парне число електронів, 
але на її вищий енергетичний рівень потрапляють 
дві вироджені молекулярні орбіталі з двома неспа-
реними електронами πg

2 [1]. Квантові числа таких 
електронів складаються і сумарний спін (S = ½ + ½ = 
= 1) молекули O2 може бути орієнтований в просторі 
трьома різними способами з проекціями (Ms =  
= 1, 0, −1), які істотно визначають поняття триплет-
ного стану [1]. Тут квантові числа S і Ms визначають 
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сумарний кутовий момент молекули в одиницях ћ 
[12]; квантове число S при цьому визначає довжи-
ну спінового вектора S2 = S(S + 1)ħ2. Таким чином, 
кисень повітря являє собою парамагнітний газ, 
який є дуже важливим для всього аеробного життя, 
що виходить з такої простої фізичної властивості 
[1]. З термохімічних і окисно–відновних оцінок O2 є 
потенційно потужним окиснювачем, але його реак-
ційна здатність з органічними речовинами в типо-
вих умовах сильно пригнічується через квантову 
заборону; різні спіни реагентів запобігають прямій 
реакції органічного окиснення шляхом з'єднання з 
триплетним киснем (X3Σg

–). Природа розробила 
витончений механізм (який, здається, знаходиться 
поза звичайних хімічних законів), щоб порушити 
сильну квантову заборону за спіном для реакцій 
окиснення триплетною молекулою О2 [5–7]. Аероб-
ні істоти не можуть існувати без кисню, однак, в 
той же час кисень є дуже небезпечним для їх існу-
вання [10], оскільки робота окисних ферментів су-
проводжується появою так званих активних форм 
кисню (АФК; тобто супероксид іон О2

–•, гідроген 
пероксид Н2О2, гідроксил радикал ОН•, пероксильні 
радикали ROO• та синглетний кисень О2,a

1Δg) [11]. 
АФК можуть викликати не лише апоптоз або некроз 
клітини, але ще також керувати рядом важливих 
сигнальних функцій клітин [10, 11]. Можна сказати, 
що велика оксигенна катастрофа, яка з’явились на 
Землі 2,7–2,4 мільярда років тому [10] (після розви-
тку фотосинтезу та виникнення достатнього тиску 
O2 в біосфері [11]), нарешті, була пов’язана з мож-
ливістю триплетного кисню приймати ще один еле-
ктрон, а також зі специфічними магнітними взаємо-
діями в супероксид–іоні [6]. Як буде показано ниж-
че, тут йдеться про спін–орбітальну взаємодію в 
більш ніж наполовину зайнятій πg

3 відкритій оболо-
нці іону O2

–• [2–4].  

Можна припустити, що АФК з’явилися майже 
одночасно з появою достатнього рівня атмосфер-
ного кисню [10]. Про це свідчить той факт, що ефе-
ктивний скавенджер АФК (фермент–відлякувач) – 
супероксид дисмутаза (СОД) поширений у всіх 
царствах життя і з’явився раніше відділення еубак-
терій від археї, тобто на початку аеробної еволюції 
[6, 10]. Генерація супероксиду O2

–• ферментами 
оксидаз необхідна для подолання заборони за спі-
ном для реакцій окиснення і отримання енергії для 
АТФ синтезу; в той же час вона призводить до поя-
ви багатьох АФК. Останні генеруються багатьма 
ферментами, проте дана стаття присвячена моно– 

і ди–оксигеназами, включаючи популярні флавінові 
ферменти оксидаз, на прикладі яких ми намагає-
мось показати, що слабка спін–орбітальна взаємо-
дія (СОВ) в відкритій електронній оболонці суперо-
ксид–іона була і є основною рушійною силою ево-
люції аеробних форм життя. 

Були необхідні мільйони років еволюції для 
того щоб організувати належне протеїнове середо-
вище всередині флавінвмісних ферментів, щоб 
полегшити перенесення електрона з відновленого 
флавіну до кисню. Метою даної роботи є роз'яс-
нення цього поняття та пояснення його головної 
властивості для великої кількості оксидаз та окси-
геназ, які здатні ефективно активувати кисень для 
порушення і подолання забороненого за спіном 
відновного біологічного окиснення. 

Мета дослідження: визначення впливу спін–
орбітальної взаємодії на активацію кисню моно– і 
ди–оксигеназами, вільними від кофактору. Порів-
няння з глюкозоксидазою та іншими ферментами 
окиснення, які мають кофактор типу флавіну, де 
активація кисню для подолання спінової заборони 
пояснювалася на основі концепції В. Мессі: пере-
ворот спіна в радикальній парі «флавін радикал – 
супероксид». Визначення рушійної сили, яка гене-
рує триплет–синглетний перехід в радикальній 
парі, що пояснює активність самого субстрату без 
наявності кофактору. 

Матеріал та методи дослідження. Розрахунки 
електронної структури і геометрії активного центру 
ферменту бактеріальної 1–Н–3–гідрокси–4–
оксохінальдин 2,4–диоксигенази проведені мето-
дом теорії функціоналу густини B3LYP в базисі 
гаусових атомних орбіталей 6–31G(d,p) за допомо-
гою програми Гауссіан 09 [13]. Розрахунок триплет-
ного бірадикального інтермедіату 3І1 і точки перети-
ну з синглетним аналогом 1І1 при мінімальній енер-
гії проведений розширеним багатоконфігураційним 
методом (ХМС) з урахуванням квазі–виродженної 
теорії збурень другого порядку (QD PT2) [14] за 
допомогою програми Firefly (світлячок) [15]. При 
розрахунку точки перетину триплет–синглетних 
станів і оцінці СОВ врахований метод [16], який 
імплементований в програму Firefly. В даній роботі 
нами розширено повний активний простір (ПАП) 
для методу ХМС до 18 електронів і 12 орбіталей (9 
зайнятих і 3 вакантних). Розрахунки проведені щоб 
вирішити який із двох запропонованих механізмів 
дозволяє ефективно подолати спінову заборону в 
реакціях гідрокси–оксохінальдин 2,4–диоксигенази, 
що каталізує розщеплення оксохінальдинового 
субстрату молекулярним киснем. 

1. Спінова заборона як кінетична перешко-
да реактивності кисню 

Спочатку розглянемо загальну проблему спі-
нової перешкоди для реакцій О2. За відсутності 
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радикалів та інших парамагнітних сполук кисень 
зазвичай проявляє дуже мляву хімічну реакційність 
[2]. Два неспарених електрона в πg молекулярних 
орбіталях (МО) створюють спін і магнітний момент 
молекули О2, який пояснює парамагнетизм кисню і 
перешкоджає його прямим реакціям з органічними 
молекулами (М). Останні є типово діамагнітними 
сполуками, які володіють парним числом електронів 
з парними спінами і загальним квантовим числом 
спінів S = 0 (синглетний основний стан). Продукти 
(P) окиснення також є діамагнітними речовинами з 
синглетним основним станом; таким чином прямі 
реакції органічного окиснення заборонені правилом 
відбору для квантового числа повного спіну реаген-
тів і продуктів: [(S=1) + (S=0)] ≠ (S=0) [3]: 

О2(↑↑) + М(↑↓) = Р(↑↓)(↑↓)                  (1) 

У рівнянні (1) уся ліва частина має триплетний 
повний загальний спін S=1 (пояснюється наявністю 
O2), а в правій частині всі спіни спарені, S=0. Ця 
суто релятивістська заборона є дуже серйозним 
квантовим обмеженням в цілому для усіх реакцій 
окиснення органічних сполук молекулярним кис-
нем. Для того, щоб реакція відбувалась, повинен 
відбутись переворот спіна, який має чисто магнітне 
походження. Хімічні сили, завдяки яким відбува-
ються органічні реакції, визначаються головним 
чином електричними кулонівськими взаємодіями: 
вони загалом складаються з електронно–ядерного 
притягання і міжелектронного відштовхування од-
нойменних зарядів при квантовому розрахунку по-
тенціалу [3]. Переворот спіна можуть індукувати 
лише внутрішні магнітні сили, які зазвичай слабкі і 
нехтуються в квантової органічній хімії [4–6]. Тому, 
заборона для реакцій окиснення органічних сполук 
молекулярним киснем є дуже суворою. Наша Зем-
ля давно згоріла б, якби не спін–заборонені влас-
тивості органічного окиснення, пояснені простим 
рівнянням (1) [2]. Таким чином, реактивність кисню 
є унікальним хімічним прикладом, який ілюструє 
загальну важливість цього квантового правила спі-
нової селекції [2–8]. 

Відомо, що спінова заборона ефективно дола-
ється в процесах горіння, коли окиснення ініціюєть-
ся високотемпературною стадією активації 
(перший радикал R, індукується запаленням сірни-
ка або високотемпературним нагрівом) [5, 6]: 

О2(↑↑) + R(↓) = Р(↑↓) + R'(↑)                 (2) 

Як бачимо, сумарний спін (S = 1/2, Ms = +1/2) є 
однаковим у лівій та правій частинах рівняння (2), 
тому спінової заборони більше немає. Вона знята 
додаванням спіну радикалу R і появою нового ра-
дикалу R'. Лише ці зіткнення з винятковими спіно-
вими орієнтаціями двох реагентів у формулі (2) є 

реакційно здатними. Будь–який радикал забезпе-
чує таку можливість подолати спінову заборону 
для проходження реакції за участю триплетного 
O2. Пояснимо, скільки таких зіткнень існує за стати-
стикою. Зіткнення в квартетному стані (S = 3/2, всі 
спіни паралельні зліва) призводять до розсіювання 
реагентів (оскільки продукти мають бути з сумар-
ним спіном S = 1/2); але ще два з шести зіткнень 
дають продукти реакції. Квартетні і дублетні стани 
є чотирикратно (Ms = ±3/2, ±1/2) і двократно  
(Ms = ±1/2) виродженими відповідно. Всі можливі 
спінові орієнтації однаково вірогідні при зіткненнях 
O2 + R за статистикою. Тому два (Ms = ±1/2) дубле-
тні стани у формулі (2) реалізуються статистикою 
для кожного з шести зіткнень. 

Таким чином, горіння протікає як радикальна 
ланцюгова реакція, а новонароджені радикали R' 
завжди продовжують ланцюг з додатковим залу-
ченням окисненої молекули палива (M), яку маємо 
в рівнянні (1); але вже без заборони за спіном че-
рез присутність радикалу, що забезпечує рівняння 
(2) для початкового процесу запалення. Як прави-
ло, це екзотермічна реакція з розгалуженим ланцю-
гом, що забезпечує світло і тепло вогню, допоки 
кисень і органічне паливо є в наявності. В полум'ї 
існує багато радикалів і випадкових зіткнень; ново-
народжений радикал віддаляється всередину об’є-
му вогню і втрачає спінову пам'ять, створену під 
час зародження радикалу R' за формулою (2). У 
новому зіткненні з іншою молекулою O2 знову мож-
лива випадкова орієнтація спіну через втрату па-
м'яті спіну радикалу R'. Звичайно, такий «вогневий» 
механізм енергозабезпечення клітини неприйнят-
ний для біо–окиснення, оскільки зародження ради-
кального ланцюгу потребує великої енергії актива-
ції; крім того, процес горіння є некерованим і не 
може запасати дозовану енергію для синтезу АТФ. 

2. Біологічна активація кисню фермента-
ми оксидаз і моно–оксигеназ 

Як відомо, кисень добре дифундує крізь мем-
брани та інші органели клітини. Коли дифузія O2 
надає можливість кисню для проникнення в реак-
ційний центр ферменту оксидази, молекула O2 тіс-
но зв'язується міжмолекулярними взаємодіями з 
кофактором і білковим каркасом ферменту. Пер-
ший акт активації зазвичай починається з перене-
сення електрона на кисень з відновленого кофак-
тору К– (або субстрату) і виникає пара радикалів  
К•…О2

–• (або С•…О2
–•). Це не означає створення 

умов для радикально–ланцюгової реакції, оскільки 
обидва спіна залишаються в щільній порожнині 
активного центру ферменту. Обидва радикали  
добре зберігаються від втечі із активного центру 
ферменту і підтримують спінову пам'ять свого пре-
курсору – триплетного кисню. Переворот спіна має 
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відбуватися під час життя цієї радикальної пари, 
коли O2

–• і кофактор (або субстрат) радикал все ще 
знаходяться в кишені активного центру білка і за-
безпечують спін–корельовану триплетну радикаль-
ну пару (РП). 

Оксидази та оксигенази каталізують пряме оки-
снення органічних речовин шляхом активації O2, 
напруженої для подолання спінової заборони [2, 17
–27]. Деякі з цих ферментів містять парамагнітний 
іон перехідного металу як кофактор [24]. Вони не 
слідують за механізмом радикальної ланцюгової 
реакції (2), хоча додаткове обертання спіну забез-
печується металом. Замість цього окисно–
відновний метал надає спочатку електрон для оде-
ржання O2

–• [2]. Коли відкрита оболонка πg–МО 
супероксиду (майже та ж сама орбіталь, що і в кис-
ню) перекривається з 3d–орбіталями металу, різ-
ниця в обмінних взаємодіях між O2

–•, металом і 
рештою кофактора ферменту (К•+) забезпечує обе-
ртання спіна (що ілюструється мідь–аміно–окси-
дазою в роботі [24]). Коли фермент не містить па-
рамагнітного металу, радикальна пара з суперок-
сидним іон–радикалом існує в чисто діамагнітному 
середовищі протеїнів і амінокислотних залишків. 

Відмітимо, що загальна ідея подолання спін–
забороненого характеру активації кисню в оксида-
зах описана сімнадцять років тому [2], але біохіміки 
ще не звертають на неї увагу (за рідкісними випад-
ками [23, 25]). Для ферментів, які не містять пара-
магнітних перехідних металів [2, 3], механізм пояс-
нювався на прикладі глюкозооксидази (GO). Це 
стосується напів–реакції окиснення GO, в якій три-
плетний кисень взаємодіє з відновленим флавіна-
деніндинуклеотидом (FADred) і утворює FAD+H2O2 
[7]. Реакція є забороненою за спіном, оскільки про-
дукти і вихідний відновлений флавін FADH2 є мо-
лекулою з замкненою оболонкою, що перебуває в 
синглетному основному стані (спін дорівнює нулю), 
але O2 має два неспарених електронних спіна 
(триплетний основний стан, X3Σg

–) [2]. Оскільки 
реакція є узгодженою, єдиний спосіб подолати спі-
нову заборону полягає в тому, щоб залучити внут-
рішню магнітну взаємодію у вигляді спін–
орбітальної взаємодії (СОВ) для змішування 
хвильових функцій триплетних (T) і синглетних (S) 
станів в рамках теорії збурень і щоб зробити неаді-
абатичний T→S перехід дозволеним [2]. Швидкість 
T→S переходу залежить від сили СОВ. Прямі роз-
рахунки реакції окиснення GO по теорії фунціоналу 
густини (ТФГ) для моделі активного центру (рис. 1) 
показали, що, дійсно, відносно сильна спін–
орбітальна взаємодія може змішувати хвильові 
функції Т і S станів реактивної системи FADH2+O2 
на стадії переносу електронів і утворення радика-
льної пари FADH2

+• O2
–• [2, 3]. 

His516 має протон на атомі Nέ. Приєднання цьо-
го протона до супероксид іону з одночасним пере-
несенням гідрогену від атома N5 дає утворення 
Н2О2 (рис. 2). 

Аналогічна загальна ідея була висунута раніше 
Вінсентом Мессі для всіх відновлених флавінів 
(Flred) [7], але без будь–яких коментарів про приро-
ду магнітних сил, що відповідають за обертання 
спіну. Оскільки окисно–відновний потенціал пари 
O2/H2O (+0,27 В) досить високий відносно окисно–
відновного потенціалу флавіну (–0,207 В), то  
загальний двоелектронний процес окиснення  
FlredH2+O2→ Flox+H2O2 є цілком необоротним [3,7]. 
З кінетичного аналізу реакцій відновлених флавінів 

Рис. 1. Модель активного центру глюкозо оксидази (ГО) 

 

Рис. 2. Загальна схема каталітичного циклу флавінвміс-
них оксидаз і моно–оксигеназ. Фігурні дужки означають 

білкову порожнину активного центра фермента де знахо-
диться радикальна пара. Т–S перехід на стадії РП не 

показано 
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(FlredH
−) з киснем Мессі запропонував наступну 

спрощену схему спінових перетворень в реакції їх 
окиснення [7]:  

Flred H
–(↑↓) + O2 (↑↑) → [FlH• ↑↑ O2

–•] →  

→[FlH• ↑↓ O2
–•] → FlHOO–  FlHOOH → 

→ (Flox + H2O2)в воді                         (3) 

Спочатку ця схема була запропонована для 
вільних флавінів, попередньо відновлених у органі-
чних розчинах [7]. Кінцевий продукт був ідентифі-
кований як гідропероксид C(4a)–флавіну (справед-
лива права частина рис. 2) [7, 9]. Перенесення 
електрона на кисень продукує зв'язані триплетні 
радикальні пари в клітині розчину (або в активному 
центрі ферменту), позначені квадратними дужка-
ми, які надають змогу відбутись (за невідомими 
причинами) T–S переходу, як і зазначається у фор-
мулі (3) [7,9]. Після цього протікає нормальна хімія 
синглетного стану, а радикальна пара синглетного 
стану переходить у гідропероксид C(4a)–флавіну 
(який є досить нестійким у водних середовищах і 
гетеролітично перетворюється на окислений Fl та 
пероксид водню [7, 9]). Схема (3) підтверджена 
взаємодією радикалу FlH• і іона О2

–• в реакціях ім-
пульсного радіолізу аерованих розчинів рибофла-
віну; вона була поширеною Вінсентом Мессі також 
і на реакції флавопротеїнів [7].  

Типовими прикладами є флавін–вмісні оксида-
зи, дегідрогенази, трансферази, моно– і ди–окси-
генази [7, 9, 21]. У численній біохімічній літературі 
важко знайти будь–яке обговорення фізичних при-
чин і рушійної сили для квантової інверсії спіну (Т–
S перехід) в окисненні флавінів по схемі Мессі (3), 
якщо не брати до уваги наших винятків [1–6,23,26]. 
Можна припустити, що автор роботи [7] вважав, що 
причини для T–S переходу у радикальній парі в 
клітині розчинника (3) можна обґрунтовувати у ра-
мках теорії радикальних пар (ТРП) [17]. Теорія РП 
була досить популярною у вісімдесятих–дев'я-
ностих роках [17], тому її використання автором 
роботи [7] вважається досить логічним. ТРП розг-
лядає кінцеву ймовірність вторинних зіткнень у 
відокремлених (розділених) радикальних парах у 
клітині розчинника. Головною рушійною силою T–S 
переходів у відокремленій РП є електронно–
ядерна спін–спінова взаємодія всередині кожного 
радикалу [17]. Ця надтонка взаємодія (НТВ) над-
звичайно слабка (близько 0,01 Дж/моль) і може 
визвати Т–S перехід тільки в тому випадку, коли 
енергії Т і S станів РП однакові (вироджені). Тобто 
коли радикали далекі один від одного, а відстань 
між ними перевищує десятки нанометрів. Це пот-
рібно для того, щоб обмінна взаємодія між радика-
лами, яка визначає енергетичну різницю Т і S ста-

нів, була незначною і щоб ці стани були квазі–
виродженими. Для радикальних пар у розбавлених 
розчинниках ця теорія цілком справедлива і засто-
совувалася з великим успіхом [17]. Вона пояснюва-
ла також численні ефекти зовнішніх магнітних полів 
в реакціях радикальної рекомбінації і дизпропорці-
ювання [17]. Але можна вважати, що інший меха-
нізм (відмінний від передбаченого класичною теорі-
єю РП) діє в ферментах [2] і навіть у вільних флаві-
нових реакціях з киснем, описаними у формулі (3). 

Для флавопротеїнів в реакційному центрі фер-
менту з щільним білковим середовищем РП між 
FlH• і O2

–• радикалами, врахованими в рівнянні (3), 
не можна забезпечити переворот спіна згідно з 
постулатами теорії РП [17], оскільки обидва ради-
кали не є сильно віддаленими один від одного. 
Внутрішні надтонкі взаємодії зв'язків всередині 
радикалів є доволі слабкими для того, щоб індуку-
вати T–S переворот спіна в щільно зв'язаній РП 
флавопротеїну, рівн. (3), де радикали РП відокрем-
лені не більше ніж на 3–4 Å, або сумою ван дер–
ваальсових радіусів [2]. У цьому випадку S і T ста-
ни РП зовсім невироджені, а T–S щілина може на 
порядок перевищувати енергію електронних надто-
нких взаємодій зі спінами ядер. Як показано в ро-
боті [2], зовсім різні внутрішні магнітні сили діють 
всередині цієї РП, які по–справжньому не врахову-
валися в класичній теорії РП [17]. Автор посилання 
[2] вперше ввів спін–орбітальну взаємодію (СОВ) 
як новий тип внутрішньої магнітної сили, специфіч-
ний лише для РП, що складаються з супероксидно-
го аніона.  

Відомо, що СОВ дорівнює нулю для типової 
радикальної пари в динамічній клітці розчинника, 
коли у формуванні S і T станів такої РП беруть 
участь так звані одно–топічні радикали [4,17,19]. 
Концепція топічності була введена вперше для 
класифікації діаграм кореляції в фотохімічних реак-
ціях радикальних пар [18]. Типові органічні радика-
ли, такі як CH3, які є продуктами розщеплення оди-
нарного C–C–зв'язку, є одно–топічними. Тобто, 
вони мають один неспарений електрон, розташо-
ваний на одній атомній орбіталі. Але інші радика-
ли, такі як RОO•, НОО•, OH•, O2

–•, що формують 
активні форми кисню, є більш складними і їх топіч-
ність перевищує одиницю [18]. Топічність залежить 
від характеру і кількості радикальних центрів у пер-
винному продукті [18, 19]. Пізніше концепція топіч-
ності була використана в роботах [6, 19] для класи-
фікації ефектів СОВ у хімічних реакціях радикалів 
та бірадікалів, а також при активації кисню фер-
ментами [1, 2]. 

Іонний радикал супероксиду O2
–• володіє специ-

фічною і високою топічністю, що визначається його 
«більш ніж напівзайнятою» електронною відкритою 

++←⎯⎯⎯→H
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оболонкою πg
3. З точки зору методу валентних 

зв'язків це можна пояснити наступними канонічни-
ми структурами: O¨–O•, O•–O¨, O••–O·, O•–O••, і т.д., 
де 2px і 2py атомні орбіталі (AO), які є зайнятими, 
позначаються різними точковими позначеннями. 
Це дає можливість створити великий інтеграл СОВ 
у T–S матричному елементі w = <T|HSO|S> для клі-
тинних РП, як показано в рівнянні типу (4) [2, 24]. 
Для флавопротеїдів цей w–інтеграл пояснює голо-
вне питання про те, як ферменти забезпечують  
T–S перехід і долають сувору квантову заборону на 
окиснення триплетною молекулою O2. Константа 
швидкості T–S переходу визначається значенням 
|w|2, де береться модуль від комплексних величин. 
Будучи достатньо великим (|w| становить близько 
кДж/моль), це значення гарантує конкурентну шви-
дкість перевороту спіна для триплетної [FlH• ↑↑ O2

–•] 
радикальної пари в формулі (3) [1–6]. Велика кіне-
тична різноманітність в виміряних швидкостях реак-
ції між киснем і різними флавопротеїнами визнача-
ється відмінностями в композиції амінокислотних 
залишків, яка є дуже важливою в процесі електрон-
ного переносу. Останній фактор переносу електро-
ну є надзвичайно важливим для індукування проце-
су перевороту спіна, про який йдеться нижче. 

3. Природа спін–орбітальної взаємодії,  
яка індукує переворот спіна в радикальній  
парі FlH• ↑↑ O2

–•. 
Багато ферментів, що активують кисень, вклю-

чають органічний флавіновий кофактор, тому що 
останній має розгалужену π–систему і легко змі-
нює потенціал іонізації в залежності від зв’язуван-
ня неподілених пар атомів нітрогену [4]. Напри-
клад, загальна схема каталітичного циклу моноок-
сигенази, що містить FAD, показана на рис. 2. 
Цикл, зазвичай, починається з редукції FAD–
простетичної групи за допомогою NADPH+H+ 
(рис. 2, крок 1). Але квантові спінові перетворення 
під час процесу оксигенації (рис. 2, крок 2) зазви-
чай не розглядаються [7, 20, 21]. 

При обговоренні стадії оксигенації (рис. 2, 
крок 2) біохіміки завжди намагаються уникнути 
належного обговорення за звичайними посилання-
ми на концепцію Мессі [7, 9, 20, 31]. За пропозиці-
єю Мессі [7], що супроводжується незалежним ана-
лізом СОВ в супероксид–іоні, представленим в  
[2, 3] і заснованим на попередніх роботах [28–30], 
можна узагальнити процес оксигенації (3), у віднов-
лених флавінах і флавопротеїнах за наступною 
схемою молекулярних орбіталей (МО):  

Flred H + O2[↑][↑] →  

{FlH[↑]•…[↓↑][↑]O2
–•}  {FlH[↑]•…[↓][↑↓]O2

–•} →  

→FlHOO– [↑↓][↑↓]  FlHOOH [↑↓][↑↓]     (4) 

У рівнянні (4) перша квадратна дужка означає 
найвищу зайняту МО відновленого флавіну; насту-
пні дві кисневі дужки позначають πg,x і πg,y виро-
джені орбіталі молекули O2 [2]. Фігурні дужки в рів-
нянні (4) позначають клітину розчину, або білкову 
порожнину ферменту в області активного центру 
спін–каталізу.  

Ключовий момент пояснення СОВ у формулі 
(4) стосується двох можливих електронних конфі-
гурацій супероксидного іон–радикала O2

–• [2, 30]. 
Триплетна і синглетна структури, з'єднані за раху-
нок СОВ у формулі (4), відрізняються різною за-
йнятістю πg,x і πg,y орбіталей супероксиду (форми 
цих МО майже однакові, як і у молекулі О2 [1], хоча 
між'ядерні відстані різні). Можна побачити на 
рис. 2, що T→S перехід відповідає одноелектрон-
ному «стрибку» з πg,x до πg,y орбіталі  (з одночас-
ним обертанням спіну). Такий квантовий “стрибок” 
означає обертання орбіталі πg навколо молекуляр-
ної осі z. Це також означає обертання густини пе-
рехідної «електронної хмари», або кругового стру-
му навколо осі, що створює магнітний момент. 
Останній взаємодіє з моментом спіну і забезпечує 
магнітну рушійну силу, яка індукує T–S перехід, 
тобто переворот спіну. Ця чітка «візуальна» карти-
на не є строго адекватною квантовому процесу 
T→S переходу, але треба знати, що квантова реа-
льність не є очевидною. Орбітальний «круговий 
струм» створює обертальний момент, відомий як 
«спалах» під час переходу, стимулюючи одночас-
ний переворот спіна – це можливий спосіб подума-
ти про рівняння (4).  

Таким чином, супероксидний іон–радикал O2
–• 

володіє унікальною здатністю обертати спін у кон-
такті з донорним органічним субстратом. Процес 
переносу електронів, перший етап у формулі (4), 
завжди створює триплетну радикальну пару. Пере-
буваючи в тісному контакті, ця РП «запам'ятовує» 
свою спінову пам'ять і не може створити синглет-
ний С4а пероксид без перевороту спіна всередині 
себе. Це значною мірою відрізняється від ініціації 
горіння (пам'ять втрачається при утворенні радика-
лів) і звичайної теорії РП [17], де спін–кореляція 
втрачається при вторинних зіткненнях після трива-
лого розділення радикалів РП у великій кінетичній 
клітці розчинника. 

3.1. Нові підтвердження теорії СОВ в окси-
геназах вільних від кофактору 

В останні роки виявлено цікаву групу окремих 
моно– та диоксигеназ [20–25]. Ці, структурно не 
пов'язані, ферменти об'єднуються в один рід, тому 
що всі вони можуть працювати у відсутності будь–
якого кофактора, який раніше був необхідний для 
активації кисню (рис. 2, крок 2). Тому проблема 
порушення спінової заборони в цих оксигеназах є 

⎯⎯⎯→сов

++←⎯⎯⎯→H
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найбільш інтригуючою [20–27, 31]. Перша механіч-
на концепція вільної від кофактору оксигенації [9, 
20, 21] була запозичена з теорії Мессі про перене-
сення електронів і генерування іону супероксиду як 
і в флавінозалежних оксигеназах [7]. Альтернатив-
ний механізм був запропонований нещодавно на 
основі квантово–хімічних розрахунків [22], але ру-
шійну силу для перевороту спіна не було розгляну-
то. Розрахунки СОВ можуть забезпечити певний 
вибір між двома альтернативними механізмами 
[22] і [20] для вільних від кофактору оксигеназ та 
вирішити актуальну для них проблему подолання 
спінової заборони. 

Аналогічна схема активації кисню за допомо-
гою індукованого спін–орбітальною взаємодією 
перевороту спіна може бути легко узагальнена для 
монооксигенази, для глюкозооксидази (GO) [3] 
(рис. 2) та інших флавінвмісних ферментів [1, 2, 
24].  

Варто зауважити, що відновлений флавін Flred 

H–[↑↑], показаний на початковій стадії (рис. 2), після 
перенесення електрону на кисень дає FlHrаdical, а 
кінцеве протонування в оксидазі типу ГО (крок 2) 
супроводжується перенесенням атома гідрогену 
від атому N5 через зовнішню сферу білкових зали-
шків з утворенням Н2О2 [3, 9]. Багато флавінвміс-
них оксидаз проходять стадію проміжного С(4а)
гідропероксиду здійснюючи крок 4. Права нижня 
частина рис. 2 відповідає монооксигеназі; на 
останній стадії (не показана) після утворення про-
міжного С(4а)гідропероксиду йде окиснення органі-
чного субстрату шляхом приєднання до нього од-
ного атома кисню та з передачею другого атома 
кисню на утворення молекули води. Окиснений 
субстрат і вода не позначені на рис. 2 як кінцеві 
продукти монооксигенази. 

Диоксигенази здійснюють приєднання обох 
атомів молекули кисню до субстрату. Ці ферменти 
грають важливу роль в метаболізмі ароматичних 
амінокислот, сахаридів, вітамінів, жирних кислот і в 
синтезі колагену. В наступному розділі ми розгля-
немо диоксигенази, які долають спіновий бартер 
не маючи флавінового кофактору. 

3.2. Бактеріальна 2,4–диоксигеназа виділе-
на з бактерій Arthrobacter nitroguajacolicus Rü-
61a, яка може розкладати хінолони 

Спочатку розглянемо конкретний приклад бак-
теріальної 1–Н–3–гідрокси–4–оксохінальдин 2,4–
диоксигенази (HOD), що каталізує триплетну O2–
реакцію з N–гетероциклічним оксохінальдиновим 
субстратом [21]. Це є кофактор–незалежний фер-
мент, здатний розкладати субстрат 2–метил–3–
гідрокси–4(1Н)– хінолону (MHQ) і продукувати про-
дукт CO + N–ацетил–антранілат (NAA), рівн. (5). Ця 
спін–заборонена реакція включає зв'язування з 

киснем і розщеплення, що супроводжується знач-
ним перетворенням субстрату з подальшим розк-
ладом. Жирним символом у формулі (5) позначимо 
атоми оксигену, що надходять в систему в ході 
реакції окиснення [31]. 

Вихідний реагент (MHQ) і продукт (N–ацетил 
антранілат, NAA) в лівій і правій частинах рівняння 
(5) так само, як і HOD–фермент, є діамагнітними 
сполуками зі всіма спареними спінами, у той час як 
двоатомні молекули, зв'язані стрілкою, знаходять-
ся в триплетних (O2) і синглетних (CO) основних 
станах відповідно. Таким чином, спінова заборона 
реакції (5) очевидна. Каталізована бактеріальною 
HOD–диоксигеназою реакція (5) протікає без будь–
якого кофактора і викликається спеціальним розта-
шуванням амінокислотних залишків, що оточують 
активний центр ферменту. Вони сприяють віднов-
ленню субстрату MHQ шляхом перенесення прото-
на від О3Н на найближчий залишок гістидину 
(His251), і цей перший етап каталізу підтверджу-
ється всіма дослідженнями [20–23, 31]. Ряд подіб-
них 4–хінолонових субстратів також каталізується 
HOD [21]. Структуру ферменту HOD визначали 
рентгенівською кристалографією [20], а його актив-
ний центр моделювали з різним числом амінокис-
лотних залишків і в різних наближеннях теорії фун-
кціоналу густини та молекулярної механіки [22, 23]. 

Усі моделі формуються [22] на основі криста-
лографічних координат анаеробних HOD–MHQ і 
HOD–хлоридних комплексів [20]. Фермент HOD 
належить до суперсімейства α/β–гідролаз, що підт-
верджено аналізом і дослідженнями порівняльної 
послідовності [21]. Об'ємна конформація активного 
центу (АЦ) включає бічний ланцюг Trp160 що спо-
стерігається на верхній поверхні кишені АЦ фер-
менту. Разом з іншими аміно–кислотними залишка-
ми (His251–Asp126) Trp160 стабілізує положення 
субстрату в активному центрі ферменту за допомо-
гою водневих зв'язків. Порожнина в АЦ відповідає 
α/β–гідролазному отвору для супероксид аніона 
[20, 22]. Амінокислотна діада His251–Asp126, коор-
динована з групою O3H MHQ [20], віднімає протон і 
активує субстрат (перший крок на схемі 1), тоді як 
нуклеофільний залишок Ser101 координує  O4 кар-
бонільний атом MHQ і стабілізує весь активний 
центр [22]. Атом O3 субстрату MHQ знаходиться на 
відстані 2.68 Å від атома Nε2 залишку His251 кислот-
ної діади [20]. Дослідження з місцево спрямованим 
мутагенезом із заміною His251 аланіном свідчить 

(5) 
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про величезне зниження каталітичної активності 
[20, 22], але заміна нуклеофільного залишку Ser101 
не впливає на швидкість каталізу (вона впливає 
тільки на зв'язування MHQ, як показано постійним 
збільшенням константи Міхаеліса) [22]. Для розра-
хунку різних моделей поліпептидного середовища 
в стані спокою HOD було проведено багато розра-
хунків ТФГ [22, 23, 31]. Однак спінова активація 
кисню (другий крок на схемі 1) залишається незро-
зумілою [20–22, 31]. 

Гіпотетичний механізм каталітичного циклу 
HOD може бути представлений на Схемі 1, де ме-
ханізм обертання спіна опущений. Механізм цієї 
реакції був нещодавно проаналізований в багатьох 
деталях роботи [22] (як за допомогою розрахунків 
ТФГ, так і за допомогою кінетичних експериментів), 
але рушійна сила для подолання заборони за спі-
ном не розглядалася. У той же час розрахунок 
СОВ є вирішальним моментом у механізмі каталізу 
HOD. Автори роботи [22] розрахували оптимізовані 
структури методом ТФГ всіх запропонованих про-
міжних та перехідних станів для моделі активної 
центру HOD (Схема 1). Вони запропонували, що 
переворот спіна відбувається на перетині з мініма-
льною енергією між проміжними продуктами 3I1 та 
1I1 (схема 1), а стан 3I1 утворюється в результаті 
первинної прямої атаки кисню на субстрат MHQ 
(рис. 3, a). 

Перша стадія активації субстрату MHQ ферме-
нтом HOD типова для багатьох подібних диоксиге-
наз [21]. Це депротонування шляхом перенесення 
H+ до пептидних залишків діади His251, Asp126 
[21, 22] в активному центрі. Депротонований MHQ 
(синглетний аніон S−) може забезпечити перене-
сення електрону (ПЕ) до O2 і утворити триплетну 

радикальну пару (рис. 3, б) між субстратним ради-
калом (S•) і супероксидним аніон–радикалом, за-
пропонований в роботах [20, 21], як початковий 
крок, рівняння (6), в процесі оксигенації: 

            (6) 

Яким чином триплетна РП може перейти в син-
глетний стан щоб надати потім синглетні продукти 
реакції (N–ацетил антранілат + СО), якщо ніякого 
кофактора диоксигеназа HOD не має? 

Необхідний переворот–спіна від початкової 
триплетної РП до синглетного стану вважався [21] 
аналогічним з припущенням, яке висував Мессі в 
рівнянні (3), але без кофактора флавіна. Роль від-
новленого флавіна тепер відіграє аніон депротоно-
ваного субстрату (S−), Схема 1, рівн. (6), хоча маг-
нітна природа триплет–синглетного переходу в 
радикальній парі (рис. 3, б) не пояснюється як зви-
чайно [20, 21, 31]. 

З іншого боку, автори посилання [22] на підставі 
розрахунків ТФГ розглянули пряму атаку кисню на 
атом С2 MHQ і утворення проміжного триплетного 

− • −•+ ⎯⎯⎯→ +3 1 3 3 2 2
2 2( ) ( )ПЕS O S O

Схема 1. Механізм реакції HOD–каталізованого 2,4–диоксигенолізу MHQ, запропонований у роботі [20] 

Рис. 3. Дві можливі форми триплетного інтермедіату: 
ковалентно зв'язаний 3I1 бірадикал (а) і слабко зв'язана 

радикальна пара між іоном супероксиду і радикалом 
субстрату, де неспарений спін умовно позначений на 

атомі О3 (б) 

 

б а 
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стану 3I1 (рис. 3, а), як основного попередника пе-
ревороту спіна до синглетного аналога (стан 1I1, 
схема 1).). Таким чином, було запропоновано два 
альтернативних механізми HOD–каталізованої 
реакції: [20] і [22], які відрізняються первинним три-
плетним інтермедіатом (рис. 3, a, б), який є преку-
рсором перевороту спіна. Обидві ковалентні струк-
тури триплетного проміжного продукту на рис. 3 
досить спрощені за нашими розрахунками. При 
слабкому міжмолекулярному зв'язуванні суперок-
сидного аніона з субстратним радикалом не відбу-
вається великого перерозподілу електронної густи-
ни (рис. 3, б), але при щільно зв’язаному бірадика-
лі (рис. 3, a) часткове зворотне перенесення елек-
тронів на субстратне кільце прогнозується розраху-
нками ТФГ. Негативний заряд і спінова густина 
досить делокалізовані всередині циклу бірадикалу 
в якомусь контрасті з простою ковалентною струк-
турою, показаною на рис. 3, а. 

Перехід в синглетний інтермедіат 1I1 (схема 1) 
може бути індукований лише спін–орбітальною 
взаємодією (СОВ), оскільки інші магнітні збурення 
(наприклад, надтонка електронно–ядерна спін–
взаємодія) незначні у порівнянні з T–S щілиною в 
порожнині ферменту HOD, через жорстке зв'язу-
вання з α/β–гідролазним каркасом. Дійсно, T–S 
розщеплення (7 ккал/моль) для бірадикалу 3I1 
(рис. 3, а) [22] є досить великим. Такий тип реак-
ційної схеми був представлений у роботі [22] і до 
недавнього часу розглядається як важлива альтер-
натива схемі переносу електрона та РП (рис. 3, б) 
[20]; це вказує на приєднання кисню до атома C2 
депротонованого субстрату. Розрахунки ТФГ [22] 
показують, що радикальна пара S•–O2

•– не може 
бути сформована в розглянутій моделі HOD–
порожнини. Для всіх досліджених моделей реаген-
тів ферменту розрахованих методом ТФГ [20] 
спроби зближення триплетної РП–структури 
(рис. 3, б) повертаються до початкового комплексу 
1S––3O2, (6). Це було головною перешкодою проти 
концепції радикальної пари [20]. Але слід зазначи-
ти, що поточні комп'ютерні програми самоузгодже-
ного поля стикаються з проблемами конвергенції, 
коли роблять спроби досягти розподілу електронів 
для радикальної пари, що лежить вище енергії, ніж 
стан замкнутої оболонки [23]. Тому, цей аргумент 
не може бути вирішальним [27].  

Ще одна причина, згідно з роботою [22], чому 
реакція через радикальну пару (рис. 3, б) немож-
лива, пов'язана з розрахунком енергії. Автори [22] 
розрахували вільну енергію Гіббса для реакції (6) 
переносу електрону ΔG = 11,2 ккал/моль з ураху-
ванням корекції розчинника з діелектричною про-
никністю ε = 5.7, тоді як для води (ε = 78) вони 
отримують ΔG = 8.0 ккал/мол. На цій засаді зроб-

лено висновок, що перенесення електрону є ендо-
термічним процесом і навряд чи відбувається спо-
нтанно [22]. В той же час автори роботи [22] розг-
лядають прямий шлях реакції через інтермедіат 3I1 
(рис. 3, а) як найбільш ймовірний шлях, незважаю-
чи на вищу вільну енергію Гіббса (17,4 ккал/моль) 
для формації бірадикалу 3I1. 

Інший альтернативний механізм, запропонова-
ний Сусанн Фетцнер з співавторами [20, 21] розг-
лядає формування радикальної пари, рівн. (6), як 
перший крок. Перенесення електрона на кисень 
відбувається спонтанно, оскільки кисень надходить 
в активну частину ферменту HOD у вигляді  
S––3O2–His+. Циклічна вольтамперометрія показує, 
що аніон субстрату (S−) має достатньо низький 
потенціал для перенесення електрону на кисень 
[21]. Рушійною силою переносу електрону є додат-
кове притягання заряду е– до позитивно зарядже-
ного протонованого гістидину. Крім цього врахуємо 
[27] низький потенціал іонізації відновленого суб-
страту S− і відносно високій спорідненості кисню до 
електрону; остання дорівнює 10,4 ккал/моль у газо-
вій фазі, але вона збільшується в активному центрі 
HOD з близьким протонованим гістидином [3]. П. 
Сільва виконав додаткові розрахунки методами 
ТФГ різних триплетних проміжних продуктів на 
рис. 3 і прийшов до висновку, що проміжний перок-
сид 3I1 (рис. 3, а) не може бути сформований в ре-
акції (5) [23]. Замість цього реакція протікає через 
перенесення електрону (6) на стадії триплетної РП 
(рис. 3, б), після чого відбувається T–S перехід і 
рекомбінація пари радикалів безпосередньо до 
проміжного інтермедіату 1I1 [23]. Для спінової T–S 
інверсії в радикальній парі П. Сільва приймає ме-
ханізм СОВ, запропонований Прабхакаром та ін. 
[3] для глюкозо оксидази, подібно до рівняння (4). 
П. Сільва також виступає проти прямого механізму 
реакції O2 (рис. 3, а) на основі теорії Маркуса, яка 
віддає перевагу етапу перенесення електрону (6) 
для ряду 4–хінолонових субстратів у HOD [23]. 

Матричний елемент СОВ для T→S переходу в 
точці перетину мінімальної енергії (ТПМЕ) між про-
міжними продуктами 3I1 і 1I1 не розглядався в попе-
редніх квантових хімічних дослідженнях [22, 23]. 
Розрахунок спінорбітального зв'язку при цьому 
ТПМЕ було проведено нещодавно [26, 27] і пере-
раховано в даній роботі. Структура ТПМЕ оптимі-
зована методом багатоконфігураційного самоузго-
дженого поля (MC SCF) з повним набором конфігу-
рацій активного простору (CAS) [26]. Оптимізація 
ТПМЕ почалася з інтермедіату 3I1 без врахування 
розчинників. У структурі ТПМЕ як триплетні, так і 
синглетні стани близькі до бірадикальних хвильо-
вих функцій відкритої оболонки, тоді як оптимізова-
ний 1I1–проміжний стан стабілізується як синглет з 
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закритою оболонкою. Нова перерахункова структу-
ра ТПМЕ аналогічна результату, оптимізованому 
П. Сілвою в моделі розчинника з включенням кис-
лотної діади His251–Asp126 [23] для іншого субстрату 
(2–фтор–3–гідрокси–4 (1Н)–хінолон) відрізняється 
від MHQ, де група CH3 заміщена атомом фтору. 
Для MHQ субстрату наш ТПМЕ чомусь відрізняєть-
ся від результату Сілви, оскільки відстань субстра-
ту – O2 більше (2,23 Å [23]), ніж наше прогнозуван-
ня. Наша структура ТПМЕ досить близька до інтер-
медіату 3I1, оптимізованого в роботі. [20]. Результа-
ти розрахунків ТПМЕ і СОВ сильно залежать від 
вихідної геометрії 3I1 [23] та від моделювання роз-
чинника [22]. Наші попередні дані для розрахунків 
ТПМЕ і СОВ для 3I1−

1I1 переходу [26, 27] передба-
чали значення |w| порядку 2.1–2.7 см–1. Наш новий 
розрахунок підтвердив порядок величини СОВ. 

Точка перетину з мінімальною енергією між 
інтермедіатами 3І1 і 1І1, оптимізованими за методом 
CAS SCF (18:12) мало відрізняється від ТПМЕ 
структури, одержаної в роботі [27]. Як випливає з 
розрахункового аналізу CAS SCF, бірадикальна 
хімічна структура (рис. 3, a) не може дозволити 
великий матричний елемент СОВ між інтермедіа-
тами 3I1 (a) і 1I1. Для того, щоб бути з'єднаним вели-
ким інтегралом СОВ, ці два проміжні продукти по-
винні мати різні орбітальні структури, які, в жодно-
му разі, не матимуть подібних енергій. Що стосу-
ється радикалу ROO∙, то ця структура буде відпові-
дати основному і збудженому станам з різними 
орбітальними симетріями 2A′ і 2A″, які зазвичай від-
різняються на 0,87 еВ [6,19], і тому досить далекі 
від ТПМЕ. За тією ж причиною матричний елемент 
СОВ буде знехтувально малим для механізму, за-
пропонованого в [32], де розглядається атака ООН 
радикалу. Таким чином, ефективний СОВ інтеграл 
між проміжними продуктами 3I1 (a) і 1I1 в ході меха-
нізму реакції, запропонований у роботі [22], немож-
ливий [27]. Мінімальна по енергії точка перетину 
між інтермедіатами 3I1 (a) і 1I1, оптимізована мето-
дом CAS SCF у даній роботі, забезпечує низький 
інтеграл СОВ |w| = 2.26 cм−1, у той час як елемент 
матриці спін–орбітальної T→S взаємодії у слабко 
зв’язаних РП (рис. 3, б) дорівнює |w| = 77 см−1  
[2, 3, 24]. Крім того, згідно з нашим розрахунком 
XMC–QDPT2 [26] у вакуумі енергія ТПМЕ вища, ніж 
рівень реагентів на 11,95 ккал/моль. Таким чином, 
запропонований у роботі [22] механізм і початкове 
формування проміжного 3I1 перокси–бірадикалу 
(рис. 3, а) є ненадійними з точки зору слабкої спін–
орбітальної взаємодії в точці ТПМЕ між інтермедіа-
тами 3I1 (a) і 1I1 (|w| = 2,26 см−1) і відповідна низька 
константа швидкості для переходу T→S  
(2,316×10 с−1), оцінена за золотим правилом Фермі 
[3]. Ця швидкість несумісна з спостережуваною 

кінетикою HOD–каталізу [20–22]; вона не може кон-
курувати з розпадом 3I1 та іншими процесами, 
включаючи викид супероксиду, який є небезпечним 
для клітини і призводить до утворення АФК [11]. 
Основною причиною слабкого CОВ є невелика різ-
ниця в орбітальних електронних структурах на O2–
фрагменті в інтермедіатах 3I1 (a) і 1I1 при геометрії 
ТПМЕ. Таким чином, вони не можуть забезпечити 
великий матричний елемент СОВ w та ефективний 
T–S перехід на стадії 3I1, константа швидкості якого 
пропорційна |w|2 [3–6]. 

Щоб остаточно підтвердити механізм С. Фетц-
нер та ін. [20, 21], можна повернутися до схеми 
СОВ (4), узагальненої для слабко зв'язаної трипле-
тної радикальної пари, одержаної в реакції віднов-
леного флавіну, рівняння (3), або субстрату  

(1S– + 3O2  (2S• + 2O2
•–) [24]. Неспарений спін 

у флавіновому радикалі (або в S–радикалі) є одна-
ковим у триплетних (T) і синглетних (S) станах, 
пов'язаних СОВ–індукованою стрілкою у рівн. (4). 
Інтеграл СОВ w між цими станами визначається 
тими молекулярними орбіталями, які мають різну 
зайнятість в Т і S станах [2]. Органічний кофактор 
(або флавіновий радикал) не впливає на СОВ і не 
сприяє магнітному збуренню, яке відповідає за ква-
нтовий перехід Т–S в таких ферментах. Магнітну 
силу індукують тільки обертання орбіталей в супе-
роксидній частині радикальної пари (4). Тому, ко-
фактор–незалежні оксигенази [20–25] задовольня-
ють квантову вимогу переходу T–S тим же самим 
механізмом СОВ, який діє у флавінвмісних ферме-
нтах типа ГО і визначається формулою (4) [2]. Тіль-
ки πg,x та πg,y орбіталі головного реагенту, O2 та 
його реактивної похідної, O2

–•, є відповідальними 
за швидкий переворот спіна, викликаний незвичай-
но сильною спін–орбітальною взаємодією [2, 3]. 
Найважливіша особливість СОВ у рівн. (4) визна-
чається тим, що триплетні та синглетні стани вклю-
чають в себе різні зайняті орбіталі в O2

–• (і різні 
орієнтації спіна), будучи одночасно майже виро-
дженими. З врахуванням СОВ дві електронні кон-
фігурації [↓↑][↑] і [↓][↑↓] іона O2

–• у рівн. (4) відпові-
дають спіновим підрівням 2Пg,3/2 і 2Пg,1/2 вільного 
супероксидного іона. Вони визначаються по конс-
танті СОВ Aso(

2Пg,O2
–•) = –160 ± 16 см−1, що визна-

чається з обертальних спектрів цього двоатомного 
аніона [27–30] і легко обчислюється за теорією МО 
рівною −154 см−1, (знак мінус відповідає більш ніж 
наполовину зайнятої πg

3 відкритої оболонки супе-
роксидного іона) [28]. Інтеграл СОВ w між триплет-
ними і синглетними станами в рівн. (4) дорівнює в 
хорошому наближенні [2]: w = −i Aso (

2Пg, O2
–•)/2, де 

 Інтеграл T–S є уявною величиною, але опе-
ратори імпульсу і кутового моменту в квантовій 

⎯⎯⎯→ПЕ

= 1.i
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механіці є уявними величинами і тільки значення 
|w|2 пов’язане з постійною спостережуваною швид-
кістю. Розрахункове значення |w| = 77 cм−1 для ме-
ханізму переносу електронів Фетцнера та ін. [18, 
23, 24] забезпечує константу швидкості переходу 
T→S, яка більш ніж на три порядки перевищує 
швидкість для прямого механізму атаки O2 [20] з 
незначним значенням СОВ (|w| = 2,26 cм−1) для 
ТПМЕ між проміжними сполуками 3I1 і 1I1. 

Наші оцінки константи швидкості досить грубі і 
являють собою приблизно якісний характер [7, 25]. 
Слід розуміти, що РП в порожнині ферменту 
(рис. 3, б) слабко зв’язані, а радикал O2

–• може ви-
конувати загальмовані обертання, перешкоджати 
руховим і лібраційним рухам, а також іншим міжмо-
лекулярним коливанням. Густину ровібронних ста-
нів, зважених факторами Франка–Кондона для T–S 
переходу [3], досить важко оцінити для реального 
активного центру ферменту. Обертання малого 
двоатомного O2

– ∙ радикала в порожнині ферменту 
є дуже важливим фактором для належної оцінки 
СОВ інтегралу |w| в стаціонарному рівнянні Шредін-
гера і в динамічному підході до константи швидкос-
ті; вище вказане значення (77 см−1) відповідає ідеа-
льному перетину енергії Т–S станів з різними комбі-
націями обертальних квантових чисел [3, 7]. 

Що стосується спінового перевороту в радика-
льній парі (рис. 3, б), то він здійснюється за допо-
могою T→S переходу з швидкою релаксацією до 
інтермедіату 1I1. Тому наступні реакції схеми 1 в 
синглетному стані мають низькі енергії активації, як 
вірно пораховано в роботі [22] і протікають швидко. 
Таким чином, механізм Фетцнер та ін. [18, 22–24], 
здається, набагато надійнішим, ніж схема 1, що 
ґрунтується на утворенні інтермедіату 3I1 
(рис. 3, а), що є результатом прямого додавання 
O2 до атома вуглецю С2 субстрату MHQ [22]. Ця 
реакція повільна і не призводить до будь–яких ре-
зультатів.  

3.4. Інші ферменти вільні від кофактору  
П. Сілва також обчислив деякі інші кофактор–

вільні ферменти: урат оксидази та копропорфіри-
ноген оксидази, HOD і вітамін К–залежні карбокси-
лази [23]. Розрахунки по методам ТФГ всіх цих ко-
фактор–незалежних ферментів свідчать про те, що 
досліджені каталітичні реакції протікають через 
перенесення електрона з депротонованих субстра-
тів на кисень, як у формулі. (6), за яким йде T–S 
перехід у радикальній парі типу S•–O2

•–. Цей режим 
ферментативної активації O2 дуже поширений і 
надійний, оскільки наступна хімія синглетного ста-
ну (до співвідношення продуктів) добре відтворю-
ється за допомогою загальних підходів ТФГ [22]. В 
посил. [23] прямий розрахунок СОВ у таких РП для 
копропорфіриноген оксидази забезпечував значен-

ня інтегралу |w|=77.45 см–1 для T→S переходу, що 
є дуже близьким до нашої оцінки [2, 3]. 

Точне розташування ТПМЕ між проміжними 
продуктами 3I1 і 1I1 (рис. 3, а) може бути дещо різ-
ним для різних ферментів оксигенації, що розгля-
даються в роботі [23], для прямої атаки киснем на 
субстрат. У глютаматній карбоксилазі вітаміну К 
SOC інтеграл |w| лежить між 12,7 і 2,16 см–1, за-
лежно від того, чи проводився пошук ТПМЕ в кон-
тинуумі розчинника або в газовій фазі [23]. Цілком 
подібні результати отримані в даній роботі та в 
роботі [26] для ферменту HOD. Хоча ці точки пере-
тину лежать у досить різних частинах поверхні гло-
бальної потенційної енергії і відрізняються відстан-
ню O2 до субстрату у вітаміні K–залежної карбокси-
лази (1,55 та 1,84 Å), вони все ще відповідають 
первинній O2–атаці на субстрат при утворенні діок-
сетану [23]. В обох випадках первинний ковалент-
ний зв'язок між O2 і субстратом передбачає значне 
гасіння максимально можливої спін–орбітальної 
взаємодії (|w| = 77 cм−1), яка відбувається в ради-
кальній парі типу, наведеній у формулі (6). Будь–
яке ковалентне зв'язування між O2 і субстратом 
створить структурний мотив R–OO фрагмента з 
великим енергетичним розривом для станів 2A' і 
2A″ в радикалі пероксиду; ефективна точка перети-
ну з великим СОВ може бути досягнута тільки у 
випадку дисоціації зв'язків R–OO, тобто всередині 
радикальної пари S•–O2

•–. Будь–яке квантово–
хімічне моделювання MECP в бірадікалі (рис. 3, а), 
з врахуванням розчинника або без нього, не може 
передбачити найбільший інтеграл СОВ і буде об-
межено значеннями 2–13 см–1. Механізм радикаль-
ної пари (рис. 3, б) забезпечує набагато більш 
ефективну активацію кисню для перевороту спіна; 
це залежить тільки від донорної активності елект-
рона відновленого субстрату. Така активація О2 
органічним субстратом сама по собі є аналогом 
реакції відновлених флавінів з киснем [1–7]. Пря-
мого доказу для цієї гіпотези бракувало до недав-
нього часу [21, 31]. Представлені розрахунки СОВ 
вказують на те, що механізм запропонований в 
роботах [20, 21] є ефективним в кофактор–
незалежних диоксигеназах. 

Цікавий приклад примінення теорії [2, 5] було 
одержано нещодавно [25]. Баас та ін. [25] визначи-
ли монооксигеназу RhCC з бактерій Rhodococcus 
jostii RHA1, яка також функціонує без кофактора. 
Цей фермент має трьохвимірну структуру, пов'яза-
ну з родиною таутомерази, що належить до струк-
турного β–α–β білкового каркасу (перша моноокси-
геназа, що ідентифікована в цій родині) [31]. RhCC 
використовує 4–гідроксифеніленолпируват (4HPP) 
в якості субстрату і виробляється в процесі склад-
ного каталітичного оксигенолізу 3–гідрокси–3– 
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(4–гідроксифеніл)–піруват, 4–гід-
рокси–бензальдегід і щавлеву 
кислоту в якості основних продук-
тів. Всі вони є результатами розк-
ладу гідропероксидного проміжно-
го продукту (Схема 2). 

Перший етап каталізу включає 
утворення аніона субстрату  
(4HPP–) через депротонування, 
індуковане основою (B:). Таким 
чином, такий самий субстратний каталіз є загаль-
ним явищем у вільних від кофакторів оксигеназах 
[31], що призводить до одержання проміжної ради-
кальної пари (4HPP+ ••• O2

•–), коли кисень надхо-
дить до активної частини (схема 2). Остання РП 
забезпечує ефективний триплет–синглетний пере-
хід за механізмом SOC, аналогічну рівнянню (4): 
замість радикалу флавіну FlH [↑]• потрібно поміща-
ти 4HPP·+ катіон–радикал. Один і той же інтеграл 
СОВ (|w| = 77 cм−1) буде стимулювати ефективний 
T→S перехід спіна всередині супероксидного аніо-
на, незалежно від будь–якого характеру кофактора 
або субстрату. Баас та ін. [25] – перші практичні 
біохіміки, які використовували нашу схему суперок-
сидних орбіталей з посил. [5], що є аналогом рів-
няння (4) і до тих схем СОВ, які представлені в 
наших старих роботах по оксидазам і гасінню синг-
летного кисню [2, 3, 30]. Ідея включити різні орбіта-
льні структури для T і S–станів зв'язаної радикаль-
ної пари, (4), вперше введена в теорію гасіння син-
глетного 1Δg кисню амінами [30], що добре узгоджу-
ється з численними експериментами [1, 33]. Таким 
чином, механізм СОВ заснований на орбітальній і 
спіновій симетрії (4) надає дуже загальні застосу-
вання в біохімії окисно–відновних процесів з акти-
вацією кисню. 

Висновки. Механістична концепція Фетцнера 
та ін. для кофактор–вільного ферменту HOD за-
снована на перенесенні електрона від відновлено-
го субстрату S і утворення радикальної пари  
S•–O2

•– [20, 21]; вона запозичена з теорії Мессі, 
пов’язаної з флавінозалежною оксигенацією [7]. 
Характер рушійної сили для перевороту спіна в цій 

радикальній парі пояснюється у рівнянні (4). Альте-
рнативний підхід базується на прямій атаці кисню 
на субстрат [22]. Але рушійна сила перевороту 
спіна, яка є вирішальним моментом у всіх теоріях 
активації оксигеназ і оксидаз киснем, не розгляда-
лася в роботі [22]. В нашій роботі знайдена точка 
мінімального перетину енергії між триплетним і 
синглетним станами бірадикального інтермедіату 
3I1 (рис. 3, а) і матричний елемент спін–орбітальної 
взаємодії визначений незначним для неї. Ці ре-
зультати забезпечують додатковий внесок в кон-
цепт електронного переносу [20, 21], що добре 
узгоджується з розрахунками [23]. Вони скасовують 
роль механізму прямої O2 атаки, але розрахунок по 
методу ТФГ шляху реакції синглетного стану [22] 
залишається дуже корисним. Таким чином, загаль-
на теорія спін–орбітального зв’язку у флавінвмісній 
і кофакторно–незалежній оксигенації, обговорюва-
ний тут із застосуванням бактеріальної диоксигена-
зи HOD, пропонує істотне доповнення до старої 
теорії активації кисню на основі зв’язування O2 
глюкозоксидазою [2, 3] і гемоглобіном [5].  

Перспективи подальших досліджень. Наша 
теорія вперше надає фізично обґрунтований меха-
нізм перевороту спіна в ферментах оксигеназ, як 
маючих, – так і не маючих кофактора. Це відкриває 
широкі перспективи для цілеспрямованого впливу 
на функціонування цих оксигеназ як in vitro, так і in 
vivo, для розробки лікарських препаратів та фізіо-
терапевтичних методів лікування відповідних за-
хворювань, пов'язаних з порушеннями метаболіч-
них процесів, які каталізуються оксигеназами. 
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УДК 577.115+577.122;  
СПИН–КАТАЛИЗ ОКИСЛЕНИЯ НЕНАСЫЩЕННЫХ СУБСТРАТОВ  
МОНО– И ДИ–ОКСИГЕНАЗАМИ, СВОБОДНЫМИ ОТ КОФАКТОРА.  
КАК ТРИПЛЕТНЫЙ КИСЛОРОД МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ СПИНОВЫЙ ЗАПРЕТ 
Минаев Б. П., Панченко A. A. 
Резюме. Кислород воздуха – это молекула О2 в основном триплетном состоянии, которая не может 

из–за запрета по спину вступать в реакции с органическими веществами. Последние всегда имеют чет-
ное число электронов со спаренными спинами и являются диамагнитными (имеют полный спин равный 
нулю и синглетное основное состояние). Поэтому реакции органических веществ с кислородом при нор-
мальных условиях запрещены по спину. Оксидазы и оксигеназы могут активировать триплетную молеку-
лу O2, которая пребывает в основном состоянии, для контролированного химического синтеза, иницииро-
ванного процессом переноса электрона, что приводит к восстановлению кислорода и получению ион–
радикала супероксида. Как правило, эти ферменты используют органический кофактор, либо парамаг-
нитный ион металла, чтобы инициировать активацию кислорода и преодолеть спиновый запрет для ре-
акций триплетной молекулы О2. В последнее время найдены ряд моно– и диоксигеназ, которые могут 
функционировать даже при отсутствии какого–либо кофактора. Анализ спин–орбитального взаимодейст-
вия в таких ферментах помагает разгадать некоторые трудно–разрешимые загадки механизму активации 
кислорода и пояснить, почему ароматический субстрат действует вместо кофактора. В работе показано, 
что общий атрибут всех таких ферментов, анион–радикал супероксида О2

–•, даёт хорошую возможность 
индуцировать триплет–синглетный квантовый переход в активном центре оксигеназы за счет внутренних 
магнитных возмущений в частице О2

–• и выполнять переворот спина, как обычный способ преодоления 
спинового запрета при биохимической активации кислорода. Движущей силой переворота спина являет-
ся спин–орбитальное взаимодействие внутри аниона супероксида, которе не зависит от партнера ради-
кальной пары М+•… О2

–• (где М – кофактор или субстрат); при этом π–делокализованная электронная 
оболочка субстрата способна отдавать электрон на кислород и может работать вместо кофактора, подоб-
ного флавину или птерину. До сих пор в биохимии ферментов окисления использовалась модель Месси 
для спиновой конверсии в радикальной паре, где М – восстановленный флавин в растворе. Механизм 
конверсии при этом никак не обсуждался. Наша теория дает впервые физически обоснованный механизм 
переворота спина в ферментах оксигеназ, как имеющих, – так и не имеющих кофактор. Это открывает 
широкие перспективы для целенаправленного воздействия на функционирование этих оксигеназ как in 
vitro, так и in vivo, для разработки лекарств и физиотерапевтических методов лечения соответствующих 
заболеваний, связанных с нарушением метаболических процессов, катализируемых оксигеназами. 

Ключевые слова: активация кислорода, глюкозоксидаза, монооксигеназы, диоксигеназа свободные 
от кофактора, электронный спин, супероксид анион радикал, спин–орбитальное взаимодействие, биоло-
гия. 
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Spin–catalysis of Unsaturated Substrates Oxidation by Cofactor–free  
Mono– and Di–oxygenases. How Triplet Oxygen Can Overcome Spin Prohibition 
Minaev B. F., Panchenko A. A. 
Abstract. Oxygen from the air is O2 molecule in the ground triplet state, which can not react because of spin 

prohibition with organic substances. The late always have even number of electrons with paired spins and are 
diamagnetic (they have total spin equal to zero and the singlet ground state). That is why reactions of organic 
substances with oxygen are spin forbidden. Oxidases and oxygenases can activate the triplet O2 molecule 
which is in the ground state for the controlled chemical synthesis initiated by electron transfer, which leads to 
oxygen reduction and formation of superoxide ion–radical. As a rule, these enzymes use organic cofactor or 
paramagnetic metal ion in order to initiate oxygen activation and to overcome spin prohibition for the triplet O2 
reactions. A number of mono– and di–oxygenases are found recently which can operate even in the absence of 
any cofactor.  
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Analysis of spin–orbit coupling in such enzymes assists to unravel some puzzles of reaction mechanisms 
and to explain why aromatic substrate operates instead cofactor. In the present work we have shown that the 
common attribute of all such enzymes – superoxide anion radical О2

–• – implements a good opportunity to in-
duce the triplet–singlet quantum transition in the active center of oxygenase due to internal magnetic perturba-
tions in the О2

–• species and provides a spin flip being a common trick in order to overcome spin prohibition for 
biochemical oxygen activation. Driving force for such spin flip is spin–orbit coupling inside the superoxide ion 
radical, which is independent of the organic partner in the radical pair М+•… О2

–• (where М – is a cofactor or sub-
strate). At the same time the π–delocalized electronic shell of substrate is able to give up an electron to oxygen 
and to work instead of cofactor like flavin or pterin.  

Thus, the substrate with a long π–delocalized conjugation chain can successfully imitate typical cofactor; its 
main destination is to provide electron transfer to oxygen. We showed that neither cofactor nor substrate con-
tributed into spin–orbit coupling matrix element which governed the triplet–singlet transition rate constant in the 
radical pair М+•… О2

–• of the enzyme active center. In the biochemistry of oxidative enzymes the Vincent 
Massey’s model for spin conversion was widely used for radical pairs, where M was reduced flavin in solvent. 
The driving force for the spin conversion has never been discussed in the model of Massey. Our theory of spin–
orbit coupling in superoxide ion provides the first well–grounded physical mechanism for spin flip in oxidative 
enzymes. Understanding of driving force for triplet–singlet transition in oxygen activation by oxygenases and 
oxidases opens new perspectives in medicine and practical biology.  

Keywords: oxygen activation, glucose oxidase, monooxygenases, cofactor–free dioxgenases, electron 
spin, superoxide anion radical, spin–orbital interaction, biology. 
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Excessive aggression is an urgent problem of 
modern society but the mechanisms of aggressive-
ness development are insufficiently studied. Aggres-
sion is more pronounced in males than in females, 
therefore the study of the aggressiveness develop-
ment mechanisms is mainly carried out on males. Fe-
male aggression is considered to differ from male and 
findings from male samples cannot apply to females.  

The purpose of work was the estimation of differ-
ences of interrelationships between personality traits 
in men and women.  

Material and methods. The study involved 119 
Ukrainian young people aged from 18 to 22 years (105 
men and 14 women). The participants were proposed 
to answer questions of the Buss–Durkee Hostility In-
ventory, Spielberger State–Trait Anxiety Inventory and 
Eysenck Personality Questionnaire. The Buss–Durkee 
Hostility Inventory was used to study aggressiveness. 
The Spielberger State–Trait Anxiety Inventory was 
used to investigate the anxiety traits. The Eysenck 
Personality Questionnaire provided the estimation of 
extraversion–introversion ratio, neuroticism and the 
sincerity of answers. If the answers were not sincere, 
they were not taken into account. Statistical analysis of 
the results was carried out by methods of nonparamet-
ric statistics using the package “Statistica 6.0”.  

Results and discussion. According to the results, 
women and men did not differ by extraversion, neu-
roticism and anxiety traits, but women had a statisti-
cally significant lower aggressiveness index. This was 
mainly due to lower physical aggressiveness in the 
absence of a difference in verbal and indirect aggres-
siveness. It is possible that differences in aggressive-
ness index and physical aggressiveness between 
men and women are provided by features of interrela-
tionships between personality traits. Although both 
men and women had strong reliable positive interrela-
tionships between neuroticism and anxiety traits, 
women had some differences in the correlation be-
tween some personality traits. 

Conclusions. Women had a statistically significant 
lower aggressiveness index mainly due to lower 
physical aggressiveness. Both men and women had 
strong reliable positive interrelationships between 

neuroticism and anxiety traits. Moderate reliable nega-
tive correlation between extraversion and anxiety 
traits in men, and strong negative correlation between 
extraversion and neuroticism in women were found. 
Opposite character of correlations between neuroti-
cism and aggressiveness index was revealed in 
women (strong negative correlation) and men 
(moderate positive correlation). Features of the rela-
tionships between personality traits in males and fe-
males are due to the determining role of sex hor-
mones for the organization and modulation of neural 
networks related to behaviour. Thus, the study of dif-
ferences between sex and stress hormones levels 
and their relationships with personality traits in men 
and women is necessary for understanding the ag-
gressiveness development mechanisms. 

Keywords: aggressiveness index, extraversion, 
neuroticism, anxiety traits, men, women. 
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0115U000240). 

Introduction. Excessive aggression is an urgent 
problem of modern society but the mechanisms of 
aggressiveness development are insufficiently stud-
ied. Aggression is more pronounced in males than in 
females [1], therefore the study of the aggressiveness 
development mechanisms is mainly carried out on 
males [2–4]. Studies in humans were limited to con-
ducting psychological tests, blood tests and Magnetic 
Resonance Imaging of the brain [5–6]. The investiga-
tions of the mechanisms of aggressiveness develop-
ment in women are practically absent. Female aggres-
sion is considered to differ from male and findings 
from male samples can not apply to females [7]. Few 
studies mainly concerned manifestations of aggres-
siveness in women at various pathological conditions 
[8] or in women prisoners [7]. 

The purpose of the study was the estimation of 
differences of interrelationships between personality 
traits in men and women. 
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Material and methods. The study involved 119 
Ukrainian young people aged from 18 to 22 years 
(105 men and 14 women). All procedures performed 
in the study were in accordance with the ethical stan-
dards of the institutional research committee and with 
the 1964 Helsinki Declaration and later amendments. 
All participants gave their written informed consent. 
The participants were proposed to answer questions 
of the Buss–Durkee Hostility Inventory (BDHI), Spiel-
berger State–Trait Anxiety Inventory (SSTAI) and  
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). The BDHI 
was used to study aggressiveness. The aggressive-
ness index, physical, verbal and indirect aggressive-
ness were estimated in a percentage of the maximum 
level. The SSTAI was used to investigate the anxiety 
traits. The EPQ provided the estimation of extraver-
sion–introversion ratio and value of emotional stability–
instability (neuroticism). The anxiety traits, extraver-
sion, neuroticism were assessed in points. Eysenck 
Personality Questionnaire provides to estimate the 
sincerity of answers. If the answers have not been 
sincere, they were not taken into account.  

Statistical analysis of the results was carried out 
by methods of nonparametric statistics using the 
package “Statistica 6.0”. Mann–Whitney test was used 
to compare groups in pairs. Correlation analysis ac-
cording to Spearman was used to reveal the relation-
ship between different variables of the same group.  

Results and discussion. According to the re-
sults, women and men did not differ by extraversion, 
neuroticism and anxiety traits, but women had a sta-
tistically significant lower aggressiveness index 
(Figure 1).  

This was mainly due to lower physical aggressive-
ness (Figure 2) in the absence of a difference in ver-
bal (Figure 3) and indirect (Figure 4) aggressiveness. 

Figure 1. Aggressiveness index (in a percentage of the 
maximum level) men and women (Me [25%; 75%],  

min and max; p=0.003869) 

Figure 2. Physical aggressiveness (in a percentage of the 
maximum level) men and women (Me [25%; 75%],  

min and max; p=0.000402) 

Figure 3. Verbal aggressiveness (in a percentage of the 
maximum level) men and women (Me [25%; 75%],  

min and max; p=0.415765) 

Figure 4. Indirect aggressiveness (in a percentage of the 
maximum level) men and women (Me [25%; 75%], min and 

max; p=0.362168) 
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According to some researchers, women mainly 
use indirect, relational aggression [7]. According our 
results, women didn’t differ from men by indirect ag-
gressiveness. 

Our results support the opinion, that aggressive-
ness is more expressed in men than in women [1, 7].  

It is possible that differences in aggressiveness 
index and physical aggressiveness between men and 
women are provided by features of interrelationships 
between personality traits.  

Although both men and women had strong reli-
able positive interrelationships between neuroticism 
and anxiety traits, women had some differences in the 
correlation between some personality traits (Table 1). 

Thus, in particular, in men moderate reliable 
negative correlation between extraversion and anxiety 
traits was observed, and in women it was unreliable. 
On the contrary, in women a strong negative correla-
tion between extraversion and neuroticism was 
shown, and it was absent in men. 

In women there was a strong positive correlation 
between extraversion and an aggression index; in 
men it was weak, but almost reliable. Between neu-
roticism and the index of aggressiveness in men there 
was a moderate positive correlation and in women a 
strong negative correlation. 

The strongest evidence points the involvement of 
front–limbic–striatal circuitry in aggression develop-
ment: dorsolateral prefrontal cortex and anterior cingu-
late cortex are involved into impulse control, and orbi-
tofrontal cortex participates in emotional regulation [9]. 

According to findings obtained by Yang Y. et al. 
(2017), lower lateral and medial frontal cortex volumes 
may contribute more strongly to proactive aggression, 

whereas increased left putamen may contribute more 
strongly to reactive aggression, and the positive corre-
lation between higher aggression and increased left 
putamen volume was stronger in adolescent males 
than females [9]. In that study, they also found evi-
dence that thinner anterior cingulate cortex is associ-
ated with aggression, particularly proactive aggression. 

Neuroticism results from a lower threshold for 
activation in the limbic circuit [10]. Cerebellum is also 
related to neurotic personality trait. An inverse relation 
between total brain corrected cerebellar volumes and 
neurotic personality traits in adolescents and young 
adults was shown in research of Schutter DJLG et al. 
[11]. In males, higher endogenous testosterone levels 
were associated with lower scores on neuroticism and 
larger cerebellar gray matter volumes; no interrelation 
was observed in females [11]. According to results of 
Lu F. et al. (2014), neuroticism and extraversion were 
positively and negatively correlated with the gray mat-
ter volume of the medial frontal gyrus and subgenual 
anterior cingulate cortex in females, respectively [10].  

These opposite interrelations of neuroticism and 
extraversion with a gray matter volume of structures 
involved in aggression control can explain the re-
vealed by us negative correlations between extraver-
sion and neuroticism, neuroticism and the aggressive-
ness index and positive correlation between extraver-
sion and the aggressiveness index in women 
(Table 1). These peculiarities of interrelations be-
tween personality traits, first of all, are provided by sex 
hormones, which play a crucial role in the generation 
of sexually dimorphic aggression circuits during devel-
opment and their maintenance during adulthood [1]. 

Conclusions 
1. Women had a statistically significantly lower ag-

gressiveness index mainly due to lower physical 
aggressiveness.  

2. Both men and women had strong reliable positive 
interrelationships between neuroticism and anxiety 
traits. 

3. Moderate reliable negative correlation between 
extraversion and anxiety traits in men, and strong 
negative correlation between extraversion and neu-
roticism in women were found. 

4. Opposite character of correlations between neuroti-
cism and aggressiveness index was revealed in 
women (strong negative correlation) and men 
(moderate positive correlation). 

5. Features of the relationships between personality 
traits in males and females are due to the determin-
ing role of sex hormones for the organization and 
modulation of neural networks related to behavior. 
Thus, the study of differences between sex and 
stress hormones levels and their relationships with 
personality traits in men and women is necessary 
for understanding the aggressiveness development 
mechanisms.  

Table 1 – Correlation coefficients between personality 
traits in men and women 

  Extraver-
sion 

Anxiety 
traits 

Neuroti-
cism 

Aggressive-
ness index 

Men 

Extraversion – –0.34* –0.13 +0.22 
(p=0.053) 

Anxiety traits –0.34* – +0.54* –0.04 

Neuroticism –0.13 +0.54* – +0.37* 

Aggressive-
ness index 

+0.22 
(p=0.053) –0.04 +0.37* – 

Women 

Extraversion – –0.40 –0.68* +0.70* 

Anxiety traits –0.40 – +0.62* –0.42 

Neuroticism –0.68* +0.62* – –0.70* 

Aggressive-
ness index +0.70* –0.42 –0.70* – 

Note: * – Correlation coefficient is statistically significant,  
p < 0.05. 
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The prospects for further research. The re-
search of differences between blood serum levels of 

sex and stress hormones in men and women should 
be hold as a continuation of this study.  
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УДК 612.821:159.923.4–055.1/.2 
ВІДМІННОСТІ У ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКАХ МІЖ ОСОБИСТІСНИМИ РИСАМИ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК  
Попова Л. Д., Васильєва І. М., Наконечна О. А. 
Резюме. Надмірна агресія є актуальною проблемою сучасного суспільства, але механізми розвитку 

агресивності недостатньо вивчені. Агресія більш виражена у чоловіків, ніж у жінок, тому вивчення механі-
змів розвитку агресивності в основному проводиться на чоловіках. 

Мета роботи полягала в оцінці відмінностей взаємозв'язків між рисами особистості у чоловіків і жінок.  
У дослідженні брали участь 119 українських молодих людей у віці від 18 до 22 років (105 чоловіків та 

14 жінок). Для вивчення агресивності використовували опитувальник Баса–Даркі, для дослідження ознак 
тривожності – шкалу тривожності Спілбергера. Виявлення екстраверсії/інтроверсії та емоційної стабіль-
ності/нестабільності (нейротизму) проводили за допомогою особистісного опитувальника Айзенка. Остан-
ній опитувальник передбачав оцінку щирості відповідей. Якщо відповіді не були щирими, їх не враховува-
ли. Виявлено достовірно нижчий індекс агресивності у жінок порівняно з чоловіками, головним чином, 
завдяки меншої фізичної агресивності. І чоловіки, і жінки мали сильні достовірні позитивні зв'язки між ней-
ротизмом та тривожністю. 

Виявлено помірну достовірну негативну кореляцію між екстраверсією та тривожністю у чоловіків та 
сильну негативну кореляцію між екстраверсією та нейротизмом у жінок. Виявлено протилежний характер 
кореляцій між нейротизмом та індексом агресивності у жінок (сильна негативна кореляція) та чоловіків 
(помірна позитивна кореляція). Обговорюється необхідність дослідження відмінностей вмісту статевих 
гормонів та гормонів стресу та їх взаємозв'язків з рисами особистості у чоловіків та жінок для розуміння 
механізмів розвитку агресивності. 

Ключові слова: індекс агресивності, екстраверсія, нейротизм, тривожність, чоловіки, жінки. 
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РАЗЛИЧИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗЯХ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНЫМИ ЧЕРТАМИ  
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
Попова Л. Д., Васильева И. М., Наконечная О. А. 
Резюме. Чрезмерная агрессия является актуальной проблемой современного общества, но механиз-

мы развития агрессивности недостаточно изучены. Агрессия более выражена у мужчин, чем у женщин, 
поэтому изучение механизмов развития агрессивности в основном проводится на мужчинах.  

Целью работы была оценка различий взаимосвязей между личностными чертами у мужчин и жен-
щин.  

В исследовании приняли участие 119 украинских молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет (105 
мужчин и 14 женщин). Для изучения агрессивности использовали опросник Басса–Дарки, для исследова-
ния признаков тревожности – шкалу тревожности Спилбергера. Выявление экстраверсии/ интроверсии и 
эмоциональной стабильности/нестабильности (нейротизма) проводили с помощью личностного опросни-
ка Айзенка. Последний опросник предусматривал оценку искренности ответов. Если ответы не были ис-
кренними, их не учитывали. Выявлено достоверно более низкий индекс агрессивности у женщин по срав-
нению с мужчинами, главным образом, из–за более низкой физической агрессивности. И мужчины, и 
женщины имели сильные достоверные положительные связи между нейротизмом и тревожностью.  

Выявлено умеренную достоверную отрицательную корреляцию между экстраверсией и тревожностью 
у мужчин и сильную отрицательную корреляцию между экстраверсией и нейротизмом у женщин. У жен-
щин и мужчин обнаружен противоположный характер корреляций между нейротизмом и индексом агрес-
сивности (сильная отрицательная – у женщин и умеренная положительная – у мужчин). Обсуждается не-
обходимость исследования различий в содержании половых гормонов и гормонов стресса и их взаимо-
связей с чертами личности у мужчин и женщин для понимания механизмов развития агрессивности. 

Ключевые слова: индекс агрессивности, экстраверсия, нейротизм, тревожность, мужчины, женщины. 
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Проведено електронно-мікроскопічне та мор-
фометричне дослідження клітин клубочкової зони 
кори наднирників щурів з хронічною нирковою не-
достатністю при введенні алогенного кріоекстракту 
плаценти та застосуванні медикаментозної блока-
ди ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 
енапом та верошпіроном. Моделювання токсичної 
ниркової недостатності проводили на безпородних 
білих щурах шляхом внутрішньом'язового введен-
ня 50% водного розчину гліцеролу. При сформова-
ній протягом 8 тижнів хронічної ниркової недостат-
ності в корі наднирників спостерігалися функціо-
нальні і ультраструктурні ознаки посилення проце-
сів біосинтезу і секреції альдостерону, які проявля-
лися в гіпертрофії ендоплазматичного ретикулуму 
та набряканні мітохондрій, утворенні в них мієліно-
подібних структур, а також наявності комплексів 
мітохондрій, ендоплазматичного ретикулума та 
ліпосом в адренокортикоцитах, зменшенні товщини 
клубочкової зони, гіперкаліємії. У всіх груп тварин, 
яким застосовувалась медикаментозна блокада 
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, та 
після введення кріоекстракту плацентарної ткани-
ни, спостерігалось вірогідне збільшення товщини 
клубочкової зони кори наднирників у порівнянні з 
нелікованими тваринами, поліпшення електроліт-
ного обміну до рівня контролю. Медикаментозна 
блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової систе-
ми приводила до зменшення морфологічних ознак 
активації стероїдогенезу в корі наднирників на 8-му 
тижні хронічної ниркової недостатності. 

Коливання вмісту іонів натрію і калію в сиро-
ватці крові та в сечі щурів через 8 тижнів після вве-
дення гліцеролу свідчать про порушення канальце-
вої реабсорбції в проксимальних та дистальних 
відділах нефронів, викликані розвитком хронічної 
ниркової недостатності у нелікованих тварин. За-
стосування медикаментозної блокади ренін-
ангіотензин-альдостеронової системи, введення 
кріоекстракту плацентарної тканини та їх комплекс-

ний вплив поліпшують електролітний обмін до рів-
ня контролю на цей термін спостереження, що зна-
чною мірою пов’язано з нормалізацією синтезу та 
секреції альдостерону адренокортикоцитами. 

Ключові слова: хронічна ниркова недостат-
ність, наднирники, кріоекстракт плаценти, ультра-
структура, ренін-ангіотензин-альдостеронова сис-
тема. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана за планом 
НДР «Дослідити морфологічні і функціональні ас-
пекти нефропротекторної і регенераційної дії кріое-
кстракту плаценти при моделюванні патології нир-
ки у щурів», № держ. реєстрації 0116U003495. 

Вступ. Хронічна ниркова недостатність 
(ХНН) – це порушення гомеостазу, викликане без-
поворотним зниженням маси діючих нефронів. Ви-
никає вона при всіх прогресуючих захворюваннях 
нирок і проявляється багатосимптомним комплек-
сом, що відображає участь в цьому процесі прак-
тично всіх органів і систем [1].  

При формуванні ниркової недостатності відбу-
вається розвиток істотно виражених структурних 
змін, які можливо мінімізувати за рахунок введення 
сполук, що нормалізують метаболізм тканин і під-
вищують їх репаративні властивості. Дані літерату-
ри свідчать про успішну апробацію при корекції 
ниркової патології препаратів з епітелію фетальної 
нирки [2], мезенхімальних стволових клітин кістко-
вого мозку [3], препаратів плаценти [4] та інших 
біологічних об'єктів, які активізують регенерацію 
клітин і відновлюють порушений клітинний і тканин-
ний гомеостаз [5]. 

Ренін-ангіотензин-альдостеронова система 
(РААС) відіграє ключову роль в регуляції артеріаль-
ного тиску (АТ), а її активація при ХНН призводить 
до розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) і в кінцево-
му підсумку до ураження органів-мішеней [6]. Пре-
парати, що діють на РААС, наприклад інгібітори 
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ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) і 
блокатори рецепторів ангіотензину (БРА), є ефек-
тивними методами терапії АГ і значно знижують 
частоту серцево-судинних і ниркових ускладнень. 
Однак пригнічення утворення ангіотензину при за-
стосуванні іАПФ або блокада його ефектів при за-
стосуванні БРА призводять до збільшення секреції 
реніну нирками, а також стимулюють компенсатор-
не підвищення активності реніну плазми, що в ре-
зультаті забезпечує тільки часткове зниження акти-
вності РААС [7].  

Важлива роль в підтримці іонного гомеостазу 
належить наднирникам та їх гормону – альдосте-
рону. Альдостерон діє через мінералокортикоїдний 
рецептор, який експресується в клітинах епітелію, 
що здійснюють транспорт натрію (епітеліальні клі-
тини дистального відділу нефрону). Секреція аль-
достерону в організмі також контролюється ренін-
ангіотензиновою системою, яка є важливим чинни-
ком трофіки клубочкової зони наднирників [8]. Дані 
літератури, а також наші електронно-мікроскопічні 
дослідження вказують на те, що зростання об'єм-
ної щільності мітохондрій і везикул ЕПР вказує на 
посилення біосинтезу альдостерону, оскільки доб-
ре відомо, що ферменти, які беруть участь в синте-
зі цього гормону, розташовані в цих органелах [9]. 
В той же час, зниження об'єму ліпідних крапель 
клітин клубочкової зони, може свідчити про поси-
лення їх функції, оскільки холестерин і складні ефі-
ри холестерину, які є попередниками стероїдних 
гормонів, зберігаються внутрішньоклітинно в ліпід-
них краплях і що виснаження останніх може бути 
пов'язано з прискореним використанням холесте-
рину для синтезу альдостерону. Гіпертрофія апа-
рату Гольджі також може вказувати на посилення 
синтезу альдостерону, оскільки відомо, що ця орга-
нела бере участь в стероїдогенезі [9]. Антагоністи 
альдостерону, такі як спіронолактон, розривають 
коло зворотних взаємозв’язків, яке призводить до 
травмування нирок, вони мають також антифібро-
тичну дію.  

Виходячи з цього, ми припустили, що інгібуван-
ня РААС може впливати на геометричні параметри 
клубочкової зони, морфологічні та ультраструктур-
ні характеристики її клітин. 

Мета роботи – дослідження ультраструктури 
клітин клубочкової зони кори наднирників щурів з 
ХНН при введенні алогенного кріоекстракту плаце-
нти та застосуванні медикаментозної блокади  
РААС. 

Матеріал та методи дослідження. У роботі 
використано модель токсичного ураження нирок. 
Всі маніпуляції з тваринами проводились відповід-
но до положень «Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, які використовуються для 

експериментальних та інших наукових цілей»  
(Страсбург, 1986) і «Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах», схвалених І Націо-
нальним конгресом з біоетики (Київ, 2001). Дослі-
дження проводили в процесі формування хронічної 
ниркової недостатності [10, 11]. Матеріалом дослі-
дження служили 40 білих беспородних щурів ма-
сою тіла 180-200 г, віком 4 місяці.  

Для моделювання ниркової недостатності щу-
рів витримували 24 години без їжі, після чого внут-
рішньом'язово вводили 50% водний розчин гліце-
ролу в дозі 10 мл на 1кг маси тіла. Тварини були 
розподілені на 4 групи: 

− група 1 – щури з моделлю ХНН;  
− група 2 – щури з моделлю ХНН, яким засто-

совували медикаментозну блокаду РААС за 
допомогою енапу (таблетки по 2,5 мг фірми 
KRKA, Словенія) та верошпірону (таблетки 
по 25мг фірми Гедеон Ріхтер), які вводили 
орально у формі суспензії в дозі 0,5 мл (10 
мг енапу та 200 мг верошпірону в 30 мл фізі-
ологічного розчину) протягом 2 тижнів, почи-
наючи з другого тижня після введення гліце-
ролу;  

− група 3 – щури з моделлю ХНН, яким на дру-
гому тижні розвитку патології внутрішньом’я-
зово вводили кріоекстракт плацентарної 
тканини щура (КЕП) по 0,5 мл тричі протягом 
тижня;  

− група 4 – щури з моделлю ХНН, яким засто-
совували медикаментозну блокаду РААС та 
вводили одночасно КЕП за вищезазначени-
ми дозами.  

Контролем були інтактні щури. Розрахунок доз 
медикаментів проводили за формулою Риболовле-
ва [12]. Кріоекстракт плаценти щура виготовляли 
за описаним раніше методом [4]. Тварин виводили 
з експерименту через 8 тижнів після введення глі-
церолу. Для електронно-мікроскопічних досліджень 
були взяті ліві наднирники щурів. Фрагменти ткани-
ни наднирників фіксували в 3 % розчині глутарово-
го альдегіду на фосфатному буфері та чотирьохо-
кису осмію, поміщали в епон-аралит. Напівтонкі 
зрізи (0,5 мкм) забарвлювали метиленовим синім 
та лужним фуксином, аналізували в оптичному 
мікроскопі ЛЮМАМ-МП-4 («ЛОМО», СРСР).  
Ультратонкі зрізи контрастували уранілацетатом і 
цитратом свинцю. Ультраструктуру клітин дослі-
джували за допомогою електронного мікроскопа 
ПЕМ-125К (АТ «Selmi», Україна). 

На напівтонких зрізах наднирників вимірюва-
лась товщина клубочкової зони за допомогою про-
грами ToupTek ToupView 3.7. В сироватці крові і в 
сечі визначали рівень іонів натрію та калію емісій-
ним полум'яно-фотометричним методом. Виміри 
проводили на спектрофотометрі iCE3500 фірми 
«Thermo Fisher Scientific Inc.»; аналітичні лінії Na+, 
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K+, відповідали 589,0 і 766,5 нм. У роботі викорис-
товували полум'я газової суміші: ацетилен-повітря. 

Статистична обробка отриманих результатів 
проводилася за допомогою стандартної програми 
Statgraph 2.1. Рівень достовірності складав 0,05 і 
0,01, вірогідність оцінювали за допомогою критерію 
Уітні-Мана. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Оскільки стероїдні гормони не накопичуються у 
клітинах і відразу екскретуються [13], ми припусти-
ли, що активізація синтезу альдостерону призво-
дить до витончення клубочкового шару наднирни-
ків через зменшення кількості ліпідних включень, 
які використовуються для синтезу стероїдів. Ре-
зультати вимірювання товщини клубочкової зони 
наднирників наведено в таблиці 1.  

Різниця між товщиною зони у контролі та після 
введення гліцеролу є достовірною, тобто створена 
модель ХНН на 8 тиждень експерименту підвищи-
ла інтенсивність синтезу та секреції альдостерону. 

У всіх груп тварин, яким застосовувалась ме-
дикаментозна блокада РААС, та після введення 
КЕП, спостерігалось вірогідне збільшення товщини 
клубочкової зони кори наднирників у порівнянні з 
нелікованими тваринами. 

Це може свідчити про зменшення синтезу та 
секреції альдостерону та нормалізації активності 
цього важливого компоненту РААС, що в свою чер-
гу може призвести до призупинення розвитку нир-
кової патології [14].  

Електронно-мікроскопічне дослідження тканини 
наднирників при розвитку ХНН (група 1) впродовж 
8 тижнів експерименту показало, що їх корковий 
шар представлений епітеліальними тяжами адре-
нокортикоцитів. Плазматична мембрана адреноко-
ртикоцитів утворювала мікроворсинки в міжклітин-
ному просторі і перикапілярних зонах. Ядра адре-
нокортикоцитів, як і в нормі, характеризувалися 

округлими формами, рівним контуром, з перева-
жанням дрібнодисперсного хроматину. Гетерохро-
матин у вигляді скупчень концентрувався біля яде-
рець і внутрішньої ядерної мембрани. Лише в окре-
мих клітинах спостерігалося розширення перинук-
леарного простору. У цитоплазмі клітин клубочко-
вої, перехідної і пучкової зон виявлялися мітохонд-
рії з проясненням матриксу, частковою редукцією 
крист. Зустрічалися також гігантські мітохондрії з 
високим ступенем набрякання (рис. 1, а), а також 
органели з наявністю внутрішньомітохондріальних 
вакуолей. Кількість ліпосом у клітинах зовнішньої 
частини клубочкової зони була мінімальною на 
відміну від внутрішньої. Вони мали гомогенну внут-
рішню структуру і низьку електронну щільність. 
Ліпосоми часто контактували з мітохондріями і ва-
куолями ендоплазматичного ретикулуму, утворюю-
чи складні мембранні комплекси (рис. 1, б).  

Такі ультраструктурні ознаки як зменшення 
кількості ліпосом, утворення складних комплексів з 
мітохондріями, наявність внутрішньомітохондріаль-
них вакуолей і гігантських мітохондрій в клітинах 
клубочкової зони свідчать про збереження до 8-го 
тижня розвитку ХНН високого рівня синтезу і екск-
реції альдостерону. 

Електронно-мікроскопічне дослідження тканини 
наднирників щурів з ХНН при застосуванні медика-
ментозної блокади РААС (група 2) показало, що 
ядра клітин клубочкової зони мали округлу або 
овальну форму з рівномірним розташуванням гете-
рохроматину уздовж ядерної мембрани і добре 
вираженими ядерними порами. Комплекс Гольджі 
переважно був локалізований біля ядра і представ-
лений стопками цистерн і багаточисельними глад-
коконтурними і облямованими везикулами. Частина 
везикул мала електроннощільний вміст (рис. 2, а). 
Клубочкова і перехідна зони характеризувалися 
наявністю мітохондрій з локальною дезінтеграцією 
крист і проясненням матриксу, а також внутрішньо-
мітохондріальних вакуолей (рис. 2, б; 3, а).  

Таблиця 1 – Товщина клубочкової зони кори наднир-
ників щурів з ХНН та після застосування медикаменто-
зної блокади РААС, введення КЕП та їх комбінації 

Група Товщина клубочкової зони, 
мкм 

Контроль 57,26±3,402,4,5 

1 –ХНН 47,90±3,231,3,4,5 

2 –ХНН-Б 65,98±5,131,2 

3 –ХНН–КЕП 61,23±6,252 

4 –ХНН-Б-КЕП 66,15±3,991,2 

Примітки: 1 – вірогідно в порівнянні з групою контролю; 
2 – вірогідно в порівнянні з групою ХНН; 3 – вірогідно в 
порівнянні з групою ХНН–КЕП; 4 – вірогідно в порівнянні 
з групою ХНН–Б–КЕП; 5 – вірогідно в порівнянні з гру-
пою ХНН–Б. р<0,05. 

Рис. 1. Ультраструктура адренокортикоцитів клубочко-
вої зони кори наднирників щурів з ХНН:  

а – набрякання мітохондрій і везикул агранулярного 
ЕПР; б – складні комплекси (*) мітохондрій і ліпосом  

Позначення: М – мітохондрії; ЕПР – ендоплазматичний 
ретикулума; Лв – ліпідні включення. 

а б  
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Виявлялася також трансформація крист міто-
хондрій з утворенням мієліноподібних структур 
(рис. 3, б), що свідчить про дистрофічні зміни цих 
органел, які є результатом функціонального пере-
напруження.  

Також спостерігалося утворення багатошаро-
вих мембран по периферії мітохондрій, що розгля-
дається деякими авторами як прояв підвищення їх 

функціональної активності [15]. У клітинах всіх 
зон кори спостерігався слабкий ступінь розвитку 
ЕПР, канальці якого були подекуди розширені. 

Слід зазначити, що складних комплексів, утво-
рених мітохондріями, ліпосомами і везикулами аг-
ранулярного ЕПР не спостерігалося, що може свід-
чити про гальмування процесів стероїдогенезу, 
обумовлених медикаментозною блокадою РААС.  

Електронно-мікроскопічне дослідження тканини 
наднирників щурів з ХНН після введення КЕП 
(група 3) показало, що стан ядра і органоїдів цито-
плазми клітин кори був близький до характерного 
для групи ХНН. У клубочковій зоні спостерігалося 
набрякання і значне розширення везикул гладкого 
ЕПР. Комплекс Гольджі складався з системи пара-
лельно орієнтованих мішечків, вакуолей і мікрове-
зикул, серед яких переважали облямовані форми. 
Частина мітохондрій мала подовжену форму і ви-

разні поперечні кристи в матриксі. В той же час 
спостерігалися набряклі мітохондрії з просвітленим 
матриксом, а також гігантські мітохондрії з криста-
ми різноманітної форми (рис. 4, а). У цитоплазмі 
адренокортикоцитів клубочкової зони визначалися 
багаточисельні ліпосоми низької електронної щіль-
ності (рис. 4, б), які утворювали комплекси з міто-
хондріями і рідше з гладким ЕПР.  

Таким чином, спостережувані ультраструктурні 
зміни – набрякання і збільшення розмірів мітохонд-
рій, активація комплексу Гольджі з переважанням 
клатринових везикул, наявність складних комплек-
сів мітохондрій і ліпосом – можуть свідчити про 
активний синтез кортикостероїдів наднирниками 
щурів із сформованою ХНН, незважаючи на вве-
дення КЕП, що спостерігалося і в попередніх дослі-
дженнях [16]. 

Ультраструктура адренокортикоцитів наднир-
ників щурів з ХНН після дії блокади РААС і введен-
ня КЕП (група 4) мало відрізнялась від контролю. 
Так, ядра більшості клітин мали округлу форму з 
примембранною локалізацією гетерохроматину та 
його брилчастими скупченнями по всьому об’єму 
ядра. Крупні активні ядерця глобулярно-
фібрилярної природи розташовувалися в центрі 
ядра або ексцентрично. 

Розширення перинуклеарного простору ми не 
спостерігали. Комплекс Гольджі частіше розташо-
вувався поблизу ядра і складався зі сплощених 
цистерн і великої кількості клатринових везикул 
(рис. 5, а). У цитоплазмі клітин клубочкової зони 
мітохондрії мали переважно нормальну будову, 
характеризувалися матриксом середньої електрон-
ної щільності з чіткими пластинчастими кристами. 
Матрикс мітохондрій в перехідній зоні був трохи 
просвітленим, кристалоїди не виявлені. Необхідно 
відзначити відсутність в клубочковій і пучковій зо-
нах внутрішньомітохондріальних вакуолей, а також 
комплексів мітохондрій і ліпосом, характерних для 
інших груп тварин. Кількість ліпосом в клітинах  

Рис. 3. Ультраструктура адренокортикоцитів перехідної 
(а) і клубочкової (б) зон наднирників щурів з ХНН після 

застосування блокади РААС:  

а – дезінтеграція крист (*); б – мієліноподібні структури  
в мітохондріях 

Позначення: Я – ядро; Яд – ядерце; М – мітохондрії. 

Рис. 2. Ультраструктура адренокортикоців клубочкової 
зони кори наднирника щура з ХНН після застосування 

блокади РААС:  

а – гіпертрофія елементів комплексу Гольджі;  
а б – внутрішньомітохондріальні вакуолі (*);  

Позначення: Я – ядро; кГ – комплекс Гольджі; М – міто-
хондрії; Лв – ліпосоми 

а б 

а б 

 

Рис. 4. Ультраструктура адренокортикоців клубочкової 
зони наднирників щурів з ХНН після введення КЕП:  

а – гігантська мітохондрія з поліморфізмом крист;  
б – розширення цистерн агранулярного ЕПР (*) і ліпосо-

ми (Лв) низької електронної щільності в цитоплазмі 

Позначення: Я – ядро; Лв – ліпосоми.  

а б 
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була нерівномірною: від повної їх відсутності до 
значного заповнення клітини скупченнями дрібних, 
середньої електронної щільності органел (рис. 5, б).  

Поблизу ліпідних крапель зустрічалися гранули 
глікогену, а також вільні рибосоми. Структура цис-
терн агранулярного ЕПР не змінювалася. У міжклі-
тинному просторі виявлялися, як і в нормі, багато-
чисельні мікроворсинки, їх було також багато на 
поверхні, зверненій до перикапілярного простору. 
Таким чином, у тварин цієї групи в ультраструктурі 
клітин кори наднирників були відсутні морфологічні 
ознаки посилення синтезу кортикостероїдів. 

Зважаючи на те, що альдостерон, який синте-
зується клубочковою зоною наднирників, є одним з 
основних регуляторів екскреції електролітів: він 
збільшує реабсорбцію натрію та хлору з просвіту 
канальців і одночасно підсилює секрецію в них іо-
нів калію, необхідно було визначити електролітний 
склад крові експериментальних тварин, а також 
екскрецію іонів калію та натрію з сечею. Проведені 
дослідження свідчать, що через 8 тижнів після вве-
дення гліцеролу, рівень К+ в сироватці крові тварин 
групи ХНН значно підвищився, разом з тим екскре-
ція його з сечею теж перевищувала контрольні 
значення (табл. 2). У тварин всіх груп з викорис-
танням блокади РААС і КЕП рівень іонів калію в 
сироватці крові не відрізнявся від контролю, але 
мала місце тенденція до гіперкаліємії. Екскреція К+ 
незначно підвищувалась у щурів з використанням 
блокади РААС та комплексного впливу КЕП та 
блокади РААС. 

Відомо, що при розвитку ХНН можуть спостері-
гатися коливання вмісту іонів натрію в плазмі крові 
від гіпонатріємії до гіпернатріємії [6]. 

Концентрація Na+ у сироватці крові щурів з 
ХНН була найвищою у порівнянні з контролем та 
всіма іншими групами тварин. Цей показник вірогі-
дно був вищим за контроль в групі ХНН-Б. У тва-
рин з введенням КЕП та введенням КЕП на фоні 
блокади РААС рівень іонів натрію в сироватці крові 

не відрізнявся від контрольних значень. Екскреція 
іонів Na+ вірогідно зростала у щурів з ХНН, тоді як 
у груп тварин ХНН-КЕП та ХНН-Б-КЕП вона була 
близька до норми.  

Отже, коливання вмісту іонів натрію і калію в 
сироватці крові та в сечі щурів через 8 тижнів після 
введення гліцеролу свідчать про порушення кана-
льцевої реабсорбції в проксимальних та дисталь-
них відділах нефронів, викликані розвитком ХНН у 
нелікованих тварин. Застосування медикаментоз-
ної блокади РААС, введення КЕП та їх комплекс-
ний вплив поліпшують електролітний обмін до рів-
ня контролю на цей термін спостереження, що зна-
чною мірою пов’язано з нормалізацією синтезу та 
секреції альдостерону адренокортикоцитами. 

Висновки 
1. При сформованій протягом 8 тижнів після вве-

дення гліцеролу ХНН в корі наднирників спосте-
рігалися функціональні і ультраструктурні зміни, 
що свідчать про посилення процесів біосинтезу і 
секреції альдостерону, які підтримуються акти-
вацією ренін-ангіотензин-альдостеронової систе-
ми. 

2. Застосування медикаментозної блокади РААС 
на ранній стадії розвитку ниркової патології приз-
водило до зменшення морфологічних ознак ак-
тивації стероїдогенезу в адренокортикоцитах 
клубочкової зони наднирників до 8 тижнів роз-
витку ХНН. 

3. Комплексне застосування блокади РААС і вве-
дення КЕП сприяє нормалізації ультраструктури 
адренокортикоцитів клубочкової зони кори над-
нирників, що може свідчити про уповільнення 
процесів синтезу і секреції альдостерону у порів-
нянні з групою нелікованих тварин. 

Таблиця 2 – Концентрації іонів натрію і калію в сиро-
ватці крові та сечі щурів з ХНН, після введення КЕП та 
медикаментозної блокади РААС 

Група 
Сироватка крові Сеча 

Na+, 
ммоль/л 

K+, 
ммоль/л 

Na+, 
ммоль/л 

K+,  
ммоль/л 

Контроль 136,33± 
±7,372,5 

6,47± 
±0,082 

52,30± 
±0,402,4 

38,50± 
±16,102 

1–ХНН 150± 
±2,651,3,4,5 

6,90± 
±0,121 

106,30± 
±10,891,4,5 

82,70± 
±4,671,3,4,5 

2–ХНН-Б 144,33± 
±0,581,2 

7,23± 
±1,16 

63,84± 
±4,231,2,3,4 

49,76± 
±4,652,3 

3–ХНН-
КЕП 

139,00± 
±6,56 

7,95± 
±2,15 

52,45± 
±1,912,,4 

24,65± 
±1,482,4,5 

4–ХНН- 
Б-КЕП 

142,67± 
±3,51 

6,86± 
±0,44 

54,91± 
±2,722,5 

46,33± 
±3,212,3 

Примітки: 1 – вірогідно в порівнянні з групою контро-
лю; 2 – вірогідно в порівнянні з групою ГНН; 3 – вірогід-
но в порівнянні з групою ГНН–КЕП; 4 – вірогідно в порів-
нянні з групою ГНН–Б–КЕП; 5 – вірогідно в порівнянні з 
групою ГНН–Б. р<0,05. 

Рис. 5. Ультраструктура адренокортикоцитів клубочкової 
зони наднирника щура з ХНН після застосування блока-

ди РААС і введення КЕП:  

а – комплекс Гольджі; б – ліпосоми в цитоплазмі  

Позначення: Я – ядро; Яд – ядерце; М – мітохондрії; 
Лв – ліпосоми; кГ – комплекс Гольджі. 
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Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується дослідити вплив комплекс-
ної дії кріоекстракта плаценти та блокади РААС у 

віддалені терміни розвитку хронічної ниркової не-
достатності. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА НАДПОЧЕЧНИКОВ КРЫС С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ КРИОЭКСТРАКТОМ ПЛАЦЕНТЫ  
НА ФОНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ БЛОКАДЫ РААС 
Репин Н. В., Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Строна В. И., Чиж Ю. А. 
Резюме. Проведено электронно-микроскопическое и морфометрическое исследование клеток клу-

бочковой зоны коры надпочечников крыс с хронической почечной недостаточностью при введении алло-
генного криоэкстракта плаценты и применении медикаментозной блокады ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы энапом и верошпироном. Моделирование токсической почечной недостаточ-
ности проводили на беспородных белых крысах путем внутримышечного введения 50% водного раство-
ра глицерола. При сформированной в течение 8 недель хронической почечной недостаточности в коре 
надпочечников наблюдались функциональные и ультраструктурные признаки усиления процессов био-
синтеза и секреции альдостерона, которые проявлялись в гипертрофии эндоплазматического ретикулу-
ма и набухании митохондрий, образовании в них миелиноподобных структур, а также наличии комплек-
сов митохондрий, эндоплазматического ретикулума и липосом в адренокортикоцитах, уменьшении тол-
щины клубочковой зоны, гиперкалиемии. У всех групп животных, которым применялась медикаментозная 
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блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, и после введения криоэкстракта плацентарной 
ткани, наблюдалось достоверное увеличение толщины клубочковой зоны коры надпочечников по срав-
нению с нелечеными животными, улучшение электролитного обмена до уровня контроля. Медикаментоз-
ная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы приводила к уменьшению морфологических 
признаков активации стероидогенеза в коре надпочечников на 8-й неделе хронической почечной недос-
таточности. Колебания содержания ионов натрия и калия в сыворотке крови и в моче крыс через 8 не-
дель после введения глицерина свидетельствуют о нарушении канальцевой реабсорбции в проксималь-
ных и дистальных отделах нефронов, вызванные развитием хронической почечной недостаточности у 
нелеченных животных. Применение медикаментозной блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-
темы, введение криоэкстракта плацентарной ткани и их комплексное воздействие улучшают электролит-
ный обмен до уровня контроля на этот срок наблюдения, в значительной мере связано с нормализацией 
синтеза и секреции альдостерона адренокортикоцитамы. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, надпочечники, криоэкстракт плаценты, 
ультраструктура, ренин-ангиотензин-альдостероновая система. 
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Ultrastructure of Rat Adrenal Glands with Chronic Renal Insufficiency  
Following Placental Cryoextract Therapy in the Course of RAAS Medicated Blocking 
Repin N. V., Marchenko L. N., Govorukha T. P., Strona V. I., Chizh Yu. A. 
Abstract. Chronic renal insufficiency involves dyscrasia, caused by the irrevocable weight loss of the active 

nephrons, which is accompanied by hyperactivation of the renin-angiotensin-aldosterone system. Placental 
preparations are successfully applied in treatment of various diseases. The ultrastructural changes in the adreno-
corticocytes and the level of cell saturation with lipids will allow assessing the range of the aldosterone secretion. 

The purpose of the study was to research the cell fine structures in the adrenal cortex of the zona glomeru-
losa in the rats with chronic renal insufficiency following injection of the allogenic placental cryoextract and appli-
cation of a medicated renin-angiotensin-aldosterone system blocking. 

Material and methods. Toxic renal insufficiency was modelled in white outbred rats by intramuscular injec-
tions of a 50%-glycerol aqueous solution at a dose of 10 ml per 1 mg of the body weight. Animals were divided 
into 4 groups: the 1st group included rats with a modeled chronic renal insufficiency; the 2nd group had rats with 
a modeled chronic renal insufficiency, where rats were injected with a rat placental cryoextract at a dose of 
0.5 ml thrice a week; the 3rd group encompassed rats with a modeled chronic renal insufficiency with a renin-
angiotensin-aldosterone system blocking by oral introduction of Enap and spironolactone suspensions at a dose 
of 0.5 ml (10 mg Enap + 200 mg spironolactone in 30 ml normal saline) for 2 weeks, starting from the second 
week after glycerol injections; the 4th group had rats with a modeled chronic renal insufficiency with a renin-
angiotensin-aldosterone system blocking and simultaneous placental cryoextract injections in the above doses. 
The intact rats were used as control ones. The experiments were closed in 8 weeks after glycerol injections. The 
ultrastructure of cells was studied with a PEM-125K electron microscope (manufactured by Selmi JSC). The 
thickness values of the zona glomerulosa were measured in the adrenal gland semifine sections. The levels of 
sodium and potassium ions were taken in blood and urine serum by emission flame photometry. 

Results and discussion. Under fabricated chronic renal insufficiency the adrenal cortex demonstrated func-
tional and ultrastructural signs of intensification of the processes of the aldosterone synthesis and secretion, 
which were manifested by a hypertrophy of the endoplasmic reticulum and swelling of the mitochondria, forma-
tion of the myelin-like structures in them and appearance of the complexes of the mitochondria, endoplasmic 
reticulum and liposomes. A significant increase in the thickness values of the adrenal cortex of the zona glome-
rulosa and improvement in the electrolyte metabolism up to the control levels became evident in all the animals, 
treated with a medicated renin-angiotensin-aldosterone system blocking and following rat placental cryoextract 
injections, compared with the untreated animals. 

Conclusions. A medicated renin-angiotensin-aldosterone system blocking had reduced morphological symp-
toms of steroidogenesis activation in the adrenal cortex by the 8th week of chronic renal insufficiency. A com-
bined application of the renin-angiotensin-aldosterone system blocking and rat placental cryoextract injections 
brought normalization of the adrenocorticocyte ultrastructures. 

Keywords: chronic renal insufficiency, adrenal glands, placental cryoextract, ultrastructure, renin-
angiotensin-aldosterone system. 
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Ритмические экстремальные холодовые воздей-
ствия, как разновидность общего экстремального 
охлаждения организма, представляют собой пер-
спективный метод низкотемпературных воздейст-
вий. На сегодняшний день накоплено большое коли-
чество данных свидетельствующих о положитель-
ном влиянии препаратов полученных из кордовой 
крови, как на разные органы, системы, так и на орга-
низм в целом. Не вызывает сомнения тот факт, что 
липиды играют важную роль в жизнедеятельности 
как человека, так и животных, поскольку дислипиде-
мия является фактором риска, который определяет 
наличие и степень тяжести ряда заболеваний. При 
алиментарном ожирении происходит нарушение 
липидного обмена и избыточная аккумуляция жиров. 
На экспериментальной модели алиментарного ожи-
рения изучен липидный профиль сыворотки крови 
молодых и старых крыс до и после сочетанного при-
менения ритмического экстремального охлаждения 
и введения криоконсервированных ядросодержащих 
клеток кордовой крови человека. Установлено, что 
развитие алиментарного ожирения приводило к воз-
никновению гиперлипидемии и смещению липидного 
профиля в сторону атерогенности. Возрастал уро-
вень общего холестерина, холестерина липопротеи-
нов низкой плотности и коэффициент атерогенно-
сти. Отмечено, что данные изменения липидограм-
мы в большей степени были выражены у старых 
животных. Показано, что сочетанное использование 
двух методов способствовало нормализации липид-
ного профиля сыворотки крови, как молодых, так и 
старых крыс с моделью алиментарного ожирения, 
приближая его к показателям контрольных животных 
без ожирения. Уменьшался атерогенный риск за 
счет снижения уровня общего холестерина, холесте-
рина липопротеинов низкой плотности и коэффици-
ента атерогенности, а также увеличения содержания 
холестерина липопротеинов высокой плотности, 
которые в организме выполняют важную функцию, 
связанную с поддержанием липидного гомеостаза. 

Ключевые слова: алиментарное ожирение, 
ядросодержащие клетки кордовой крови, ритмиче-
ские экстремальные холодовые воздействия, липид-
ный профиль. 

 
Связь работы с научными программами, пла-

нами, темами. Данная работа выполнена в рамках 
научной темы ИПКиК НАН Украины «Формування 
адаптаційних реакцій організму експериментальних 
тварин в умовах дії штучного охолодження та кріоко-
нсервованих ядровмісних клітин кордової крові при 
старінні і патологічних станах», шифр 2.2.6.103.  

Введение. Ожирение – это хроническое нару-
шение обмена веществ, которое проявляется избы-
точным развитием жировой ткани, прогрессирует 
при естественном течении и характеризуется высо-
кой вероятностью рецидива после окончания курса 
терапии [1]. Наиболее неблагоприятным в прогно-
стическом плане является ожирение с первичным 
(алиментарным) фактором патогенеза, которое 
встречается в 70-85% случаев [2]. Основной причи-
ной развития алиментарного ожирения (АО) счита-
ется нарушение энергетического баланса, а именно 
несоответствие между энергетическими поступле-
ниями в организм и их затратами [3]. Несомненна 
также роль наследственно-конституциональной 
предрасположенности, возрастных, половых и про-
фессиональных факторов, характера пищевого по-
ведения, дисфункций нервной и эндокринной систем 
[4, 5]. При АО происходит нарушение липидного об-
мена и избыточная аккумуляция жиров [1, 6]. В ре-
зультате нарушения обменных процессов в адипо-
цитах активируется липолиз, в крови повышается 
уровень свободных жирных кислот и наблюдается 
эктопическое накопление липидов в печени, мыш-
цах, а также β-клетках поджелудочной железы. Внут-
риклеточное накопление триацилглицеролов явля-
ется одной из важнейших причин развития рези-
стентности к инсулину в тканях, что способствует 
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развитию таких социально значимых заболеваний, 
как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия [6, 7].  

Медикаментозное лечение АО, направленное 
только на подавление аппетита и контроль веса, не 
решает основную задачу терапии ожирения как сис-
темного заболевания [2]. В связи с этим интерес 
представляет поиск новых современных методов 
коррекции алиментарно-обменных нарушений в ор-
ганизме крыс при АО [2–4, 7]. 

Установлено [8, 9], что положительное влияние 
общего экстремального охлаждения (–120°С) на 
организм связано с повышением его неспецифиче-
ской резистентности, оптимизацией нейрогумораль-
ной регуляции, снижением интенсивности обменных 
процессов в органах и тканях, повышением их устой-
чивости к явлениям гипоксии и ишемии [10]. При 
этом ритмическое экстремальное охлаждение, кото-
рое является модулятором активности собственных 
эндогенных ритмов, повышает лабильность регуля-
торных процессов в центральной нервной и сердеч-
но-сосудистой системах, стимулирует их прямые и 
обратные связи, нормализует симпато-парасимпа-
тический баланс вегетативной нервной системы с 
последующей оптимизацией механизмов гомеостаза 
[8, 10]. 

Научные открытия последних десятилетий в 
области биологии, фундаментальной и клинической 
медицины доказывают высокую медико-биоло-
гическую ценность кордовой крови (КК) [11, 12], по-
скольку она является важным источником стволовых 
клеток, которые успешно используются при лечении 
различного рода патологических состояний, в том 
числе и заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
которые часто сопровождают АО [11, 13, 14]. 

На основе результатов научных исследований, 
проведенных в ИПКиК НАН Украины, была разрабо-
тана технология выделения [15] и криоконсервиро-
вания [16] ядросодержащих клеток кордовой крови 
(кЯСК КК), позволяющая сохранять в жизнеспособ-
ном состоянии до 85% ядросодержащих (CD45+) и 
до 98 % гемопоэтических стволовых (CD34+) клеток. 

Физиологические особенности реакций организ-
ма и его функциональных систем на ритмическое 
экстремальное охлаждение (–120°С) и введение 
кЯСК КК предполагают не только индивидуальное, 
но и совместное их использование. При этом воз-
можно взаимное потенцирование их влияния на ор-
ганизм. 

До настоящего времени исследования, касаю-
щиеся изучения механизмов сочетанного влияния 
РЭХВ (–120°С) и препаратов, полученных из КК, на 
адаптационно-компенсаторные резервы организма 
экспериментальных животных при АО, не проводи-
лись. В связи с выше изложенным, изучение соче-
танного влияния РЭХВ и кЯСК КК на состояние ли-
пидного профиля сыворотки крови молодых и ста-

рых крыс с моделью АО позволит обосновать целе-
сообразность их терапевтического применения для 
профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

Цель исследования – оценить показатели ли-
пидного профиля сыворотки крови молодых и ста-
рых экспериментальных животных с моделью АО до 
и после сочетанного применения РЭХВ (–120°С) и 
кЯСК КК.  

Материал и методы исследования. Исследо-
вания выполняли на белых молодых 6-месячных и 
старых 24-месячных нелинейных крысах-самцах. 
Каждая возрастная группа была разделена на три 
подгруппы (n = 7 в каждой): 1 – интактная; 2 – крысы 
с моделью АО; 3 – животные с АО после сочетанно-
го применения РЭХВ и кЯСК КК. 

Эксперименты проводили в соответствии с Зако-
ном Украины «О защите животных от жестокого об-
ращения» (№ 3447–IV от 21.01.2006 г.) при соблюде-
нии требований Комитета Института по биоэтике, 
согласованных с положениями «Европейской кон-
венции о защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментальных и других научных це-
лей» (Страсбург, 1986). 

Ожирение моделировали по методике В. Г. Ба-
ранова путем содержания животных на гиперкало-
рийном рационе [17]. Степень ожирения у крыс оп-
ределяли по значимому увеличению весо-ростового 
показателя – индекса Ли, который рассчитывается 
по формуле: 

 
Величина индекса более 300 отн. ед. свидетель-

ствует о наличии ожирения. После подтверждения 
наличия АО животным проводили сеансы РЭХВ и 
вводили кЯСК КК.  

РЭХВ осуществляли в метрологически аттесто-
ванной криокамере для охлаждения эксперимен-
тальных животных [18]. Установка состоит из сле-
дующих узлов: термоизолированный корпус с рабо-
чей камерой, в которой расположены теплообмен-
ник с заливным клапаном и каналом для отвода хла-
дагента; рабочий отсек с герметичной шторкой, в 
середине которого размещено устройство для фик-
сации животного; датчики для регистрации темпера-
туры и контроля функционального состояния живот-
ных; герметично закрывающийся шлюзовой отсек, 
позволяющий избежать значительного градиента 
температур между рабочей камерой и рабочим отсе-
ком. Для контроля температуры в камере использо-
вали платиновые метрологически аттестованные 
термометры сопротивления («Гера», Украина). 

Животных помещали через шлюзовой в основ-
ной отсек криокамеры (рабочий режим –120оС) на  

×
3 вес тела (в граммах)

1000 (отн. ед)
длина от носа до анального

отверстия (в см)
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2 мин, где за ними осуществлялся постоянный визу-
альный контроль через специальное окно, затем их 
содержали 5 мин при комнатной температуре  
(22–24оС) вне камеры. Процедуру охлаждения по-
вторяли: крыс согревали 5 мин при комнатной тем-
пературе, далее цикл охлаждений повторяли по ана-
логичной схеме. Всего в сутки животные получали 
три процедуры РЭХВ. Во время отогрева следили за 
поведением животных. На 3-и и 5-е сутки сеансы 
РЭХВ повторяли. Животные в течение 5 дней под-
вергались 9-кратному охлаждению (по 2 мин каж-
дое) при температуре –120оС. 

С учетом ранее полученных экспериментальных 
данных, свидетельствующих о повышении прони-
цаемости гематоэнцефалического барьера для био-
логически активных веществ на фоне РЭХВ [10], 
кЯСК КК вводили после 6-й процедуры охлаждения 
молодым крысам и после 9-й – старым.  

Крысам с моделью АО вводили готовый препа-
рат кЯСК КК, который представлял собой взвесь 
кЯСК КК в аутоплазме с концентрацией стволовых 
CD34+-клеток 2–4×105 в 1мл. Размороженные ЯСК 
КК вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 
3×105 CD34+-клеток в расчете на килограмм массы 
тела животного. 

Животных интактных и опытных групп выводили 
из эксперимента путем декапитации на 1, 7 и 30-е 
сутки после проводимых воздействий, забирали 
кровь, из которой получали сыворотку для биохими-
ческих исследований. Липидный профиль сыворотки 
крови крыс оценивали по уровню общего холестери-
на (ОХ), триглицеридов (ТГ), холестерина липопро-
теинов высокой плотности (ХСЛПВП), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП), холе-
стерина липопротеинов очень низкой плотности 
(ХСЛПОНП) и коэффициенту атерогенности (КА), 
который показывает соотношение ХСЛПНП к 
ХСЛПВП. Уровень ОХ, ТГ, ХСЛПВП в сыворотке 
крови определяли с помощью стандартных коммер-
ческих наборов («DAC-SpectoMed», Молдова) по 
прилагаемой методике. Оптическую плотность изме-
ряли на биохимическом анализаторе («Stat Fax 1904 
plus», США). Содержание ХСЛПОНП, ХСЛПНП и КА 

рассчитывали по формулам Фридвальда [19]: 

КА (усл. ед.) = (ОХ – ХСЛПВП)/ХСЛПВП; 

ХСЛПОНП = ТГ/2,2; 

ХСЛПНП = ОХ – (ХСЛПВП – ХСЛПОНП). 

Для статистической обработки полученных ре-
зультатов использовали U-критерий Манна–Уитни. 
Данные представляли, как среднее значение и стан-
дартную ошибку среднего значения. При статистиче-
ской обработке данных проверяли характер распре-
деления цифрового материала в выборках с помо-
щью критерия В. Шапиро-Уилка. В основном данные 
соответствовали закону нормального распределе-
ния. Равенство дисперсий в группах проверяли с 
помощью критерия Ф. Фишера. Средние арифмети-
ческие значения сравнивали с помощью t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. Различия 
считали статистически значимыми при p<0,05 [20]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Не вызывает сомнения тот факт, что липиды играют 
важную роль в жизнедеятельности как человека, так 
и животных, поскольку дислипидемия является фак-
тором риска, который определяет наличие и степень 
тяжести ряда заболеваний [4-6]. Согласно статисти-
ческим данным нарушения липидного обмена у лю-
дей с сердечно-сосудистой патологией встречаются 
в 40–85 % случаев [7]. 

Нами установлено (табл. 1), что у молодых крыс 
с моделью АО содержание ОХ, ТГ и ХСЛПНП в сы-
воротке крови статистически значимо увеличива-
лось по сравнению с контрольными животными без 
ожирения (в 1,9 раз, в 1,7 и 2,2 раза соответствен-
но). Повышение концентрации атерогенных фракций 
липидов сопровождалось увеличением уровня 
ХСЛПВП («хорошего холестерина») в 1,7 раз. КА 
также был достоверно выше, чем у контрольных 
животных. Полученные экспериментальные данные 
свидетельствовали о том, что развитие ожирения 
способствовало возникновению гиперлипидемии, 
которая существенно усиливает атерогенный риск. 

На следующие сутки, через неделю и месяц  
после сочетанного применения РЭХВ и кЯСК КК 
концентрация ОХ, ХСЛПНП и соответственно КА 

Таблица 1 – Липидный профиль сыворотки крови молодых крыс с моделью АО до и после сочетанного приме-
нения РЭХВ и кЯСК КК 

Группа животных ОХ 
ммоль/л 

ХСЛПВП 
ммоль/л 

ТГ 
ммоль/л 

ХСЛПНП 
ммоль/л 

ЛПОНП 
ммоль/л КА 

Контроль (интакт) 4,41±0,29 1,77±0,11 0,64±0,02 2,34±0,21 0,30±0,01 1,49±0,09 

Контроль+АО 8,58±1,101 2,99±0,801 1,09±0,011 5,09±0,601 0,50±0,03 1,72±0,401 

АО+РЭХВ+кЯСК КК 

1-й день 2,99±0,051,2 2,31±0,142 0,79±0,10 0,32±0,091,2 0,36±0,04 0,30±0,061,2 

Неделя 5,08±0,342 2,13±0,782 0,99±0,22 2,49±0,572 0,45±0,10 1,49±0,49 

Месяц 4,41±0,212 1,89±0,022 0,90±0,10 2,11±0,192 0,42±0,05 1,33±0,14 

Примечания: 1 – статистически значимые отличия от группы чистого контроля; 2 – статистически значимые отли-
чия от группы крыс с моделью АО (р<0,05). 
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достоверно уменьшалась по отношению к чистому 
контролю и в большей степени по сравнению с жи-
вотными с моделью АО. Можно предположить, что 
сочетанное использование РЭХВ и кЯСК КК у моло-
дых крыс с АО за счет активизации метаболических 
процессов в печени, приводит к развитию нормоли-
пидемии в результате нормализации соотношения 
полезных фракций липидов и атерогенных. 

Установлено, что в сыворотке крови старых кон-
трольных животных без ожирения уровень ОХ, ТГ, 
ХСЛПНП и соответственно КА был выше по сравне-
нию с молодыми (в 1,53; 1,23; 2,17 и 2,75 раза), а 
ХСЛПВП – ниже в 1,3 раза (табл. 2). Данный факт 
можно объяснить тем, что возрастные нарушения 
адаптации и нейрогуморальной регуляции ряда 
функциональных систем вызывают значительные 
изменения метаболической активности, что сопрово-
ждается необходимостью использования, для под-
держания данных функций липидов, как энергетиче-
ского и пластического субстрата [7]. Это приводит к 
развитию гиперхолестеринемии и дислипидемии. 
Отмечается прямая зависимость между нарушением 
метаболизма и дисфункцией внутренних органов в 
динамике старения [1, 6, 7]. 

У старых животных с моделью АО содержание 
ОХ и ХСЛПНП в сыворотке крови повышалось отно-
сительно аналогичных показателей чистого контро-
ля (табл. 2) в 1,4 и 1,5 раза соответственно. При 
этом уровень ТГ, ХСЛПВП и ХСЛПОНП статистиче-
ски значимо не менялся. Такое соотношение липид-
ных фракций приводило к увеличению КА в 1,6 раз и 
смещению липидного профиля в сторону атероген-
ности. 

Следует отметить, что сочетанное использова-
ние РЭХВ и кЯСК КК во все сроки эксперименталь-
ных исследований (на следующие сутки, через неде-
лю и месяц) оказывало выраженное положительное 
влияние на показатели липидограммы сыворотки 
крови старых крыс с моделью АО (табл. 2). Важным 
является тот факт, что наряду со снижением содер-
жания ОХ и ХСЛПНП («плохого холестерина») ста-
тистически значимо увеличивалась концентрация 
ХСЛПВП («хорошего холестерина») по отношению к 

чистому контролю и животными с моделью АО, ос-
новной функцией которых является обратный транс-
порт ХС от периферических тканей к печени, где он 
выводится из организма. Кроме того, ХСЛПВП поми-
мо способности удалять избыток свободного ХС из 
мембран клеток, благодаря своим протекторным 
свойствам влияют на окисление ХСЛПНП в артери-
альной стенке и обладают антиатерогенными за-
щитными функциями. В результате уменьшения 
уровня атерогенных и повышения антиатерогенных 
фракций липидов наблюдалось снижение КА во все 
сроки наблюдения. 

Таким образом, у молодых и старых крыс разви-
тие АО приводило к возникновению гиперлипидемии 
и смещению липидного профиля в сторону атеро-
генности. Возрастал уровень ОХ, ХСЛПНП и КА. 
Описанные изменения липидограммы в большей 
степени были выражены у старых животных. Можно 
предположить, что сочетанное воздействие двух 
взаимопотенциирующих методов способствует нор-
мализации соотношения полезных и атерогенных 
фракций липидов (нормолипидемии). 

Выводы 
1. Установлено, что у молодых и старых крыс раз-

витие АО приводило к возникновению гиперли-
пидемии и смещению липидного профиля в сто-
рону атерогенности. 

2. Сочетанное использование РЭХВ (–120оС) и 
кЯСК КК способствовало нормализации липид-
ного профиля сыворотки крови, как молодых, так 
и старых крыс с моделью АО, приближая его к 
показателям контрольных животных без ожире-
ния. Уменьшался атерогенный риск за счет сни-
жения уровня ОХ, ХСЛПНП и КА и увеличения 
содержания ХСЛПВП, которые в организме вы-
полняют важную функцию, связанную с поддер-
жанием липидного гомеостаза. 
Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейших исследованиях, по нашему мнению, 
перспективным представляется изучить концентра-
цию тиреоидных и половых гормонов сыворотки 
крови молодых и старых крыс с АО до и после вве-
дения кЯСК КК, проведения РЭХВ и их сочетанного 
применения. 

Таблица 2 – Липидный профиль сыворотки крови старых крыс с моделью АО до и после сочетанного приме-
нения РЭХВ и кЯСК КК 

Группа животных ОХ 
ммоль/л 

ХСЛПВП 
ммоль/л 

ТГ 
ммоль/л 

ХСЛПНП 
ммоль/л 

ЛПОНП 
ммоль/л КА 

Контроль (интакт) 6,76±0,86 1,31±0,15 0,79±0,16 5,09±0,94 0,36±0,07 4,11±1,46 

Контроль+АО 9,55±1,681 1,47±0,39 0,83±0,10 7,69±2,001 0,38±0,05 6,96±3,901 

АО+РЭХВ+кЯСК КК 

1-й день 3,57±0,231,2 2,77±0,121,2 0,57±0,12 0,53±0,071,2 0,26±0,06 0,10±0,011,2 

Неделя 3,58±2,051,2 4,21±0,501,2 0,72±0,00 4,04±1,562 0,33±0,01 1,01±0,201,2 

Месяц 3,69±0,051,2 2,23±0,101,2 0,79±0,04 1,10±0,031,2 0,37±0,02 0,66±0,011,2 

Примечания: 1 – статистически значимые отличия от группы чистого контроля; 2 – статистически значимые отли-
чия от группы крыс с моделью АО (р<0,05). 
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ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ СИРОВАТКИ КРОВІ МОЛОДИХ І СТАРИХ ЩУРІВ  
З АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ НА ТЛІ ПОЄДНАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ І ЯДРОВМІСНИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ 
Чернявська О. О., Бабійчук В. Г., Сіротенко Л. А. 
Резюме. Ритмічні екстремальні холодові впливи, як різновид загального екстремального охолодження 

організму, являють собою перспективний метод низькотемпературних впливів. На сьогоднішній день накопи-
чено велику кількість даних, що свідчать про позитивний вплив препаратів отриманих з кордової крові, як на 
різні органи, системи, так і на організм в цілому. Не викликає сумніву той факт, що ліпіди відіграють важливу 
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роль в життєдіяльності як людини, так і тварин, оскільки дисліпідемія є фактором ризику, який визначає наяв-
ність і ступінь тяжкості ряду захворювань. При аліментарному ожирінні відбувається порушення ліпідного 
обміну і надлишкова акумуляція жирів. На експериментальній моделі аліментарного ожиріння вивчений ліпід-
ний профіль сироватки крові молодих і старих щурів до і після поєднаного застосування ритмічного екстре-
мального охолодження і введення кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини. Встановле-
но, що розвиток аліментарного ожиріння приводив до виникнення гіперліпідемії і зміщення ліпідного профілю 
в сторону атерогенності. Зростав рівень загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільнос-
ті і коефіцієнт атерогенності. Відзначено, що дані зміни ліпідограми більшою мірою були виражені у старих 
тварин. Показано, що поєднане використання двох методів сприяло нормалізації ліпідного профілю сироват-
ки крові як молодих, так і старих щурів з моделлю аліментарного ожиріння, наближаючи його до показників 
контрольних тварин без ожиріння. Зменшувався атерогенний ризик за рахунок зниження рівня загального 
холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та коефіцієнта атерогенності, а також збільшення 
вмісту холестерину ліпопротеїнів високої щільності, які в організмі виконують важливу функцію, пов'язану з 
підтриманням ліпідного гомеостазу. 

Ключові слова: аліментарне ожиріння, ядровмісні клітини кордової крові, ритмічні екстремальні холодо-
ві впливи, ліпідний профіль. 
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Indices of Lipid Profile of Blood Serum in Young and Old Rats  
with Alimentary Obesity on the Background of Combined Application  
of Extreme Cooling and Cord Blood Nucleated Cells 
Chernyavskaya E. A., Babijchuk V. G., Sirotenko L. A. 
Abstract. Alimentary obesity is a chronic disease with a multifactorial nature, being largely stipulated by the 

lack of motor activity and hypercaloric nutrition. The obesity increases the morbidity and mortality risks because of 
various complications and requires an interdisciplinary approach in designing therapeutic and preventive methods. 

In current science of great interest is the study of cold effect on human and animal body. Scientific and clinical 
practice has accumulated much information on the positive effect of cord blood on both different organs, systems, 
cell cultures, and the whole body as well. In alimentary obesity, the lipid metabolism is disturbed and an excess fat 
is accumulated. Proceeding from the mentioned above the purpose of research was to study the lipid profile of 
blood serum in young and old experimental animals with alimentary obesity in a combined use of rhythmic extreme 
cold exposures and cryopreserved preparation of cord blood nucleated cells. 

Material and methods. The research was performed in 6- and 24-month white outbred male rats. All the animals 
were divided into 3 groups: the first group consisted of intact rats; the second group comprised control rats with the 
simulated alimentary obesity; the third group was made up of rats with alimentary obesity on the background of 
combined application of rhythmic extreme cold exposures and cryopreserved preparation of cord blood nucleated 
cells. The animals were sacrificed by decapitation on the following day. One week and in a month after rhythmic 
extreme cold exposures and the introduction of cryopreserved preparation of cord blood nucleated cells, the blood 
was taken and the serum was obtained for biochemical studies. Alimentary obesity was simulated by the method of 
V. Baranova, by keeping the animals on a hypercaloric diet. Rhythmic extreme cold exposures was performed in 
cryochamber to cool the experimental animals (–120оC). The thawed preparation of cord blood nucleated cells was 
intraperitoneally administered once at a dose of 3×105 CD34+ cells per kilogram of body weight. 

Results and discussion. During an experimental study, it was found out that the development of nutritional obe-
sity led to the appearance of hyperlipidemia and a shift in the lipid profile towards atherogenicity. The level of total 
cholesterol, low density lipoproteins and the coefficient of atherogenicity increased. It was also noted that these 
changes in lipid profile were more pronounced in older animals. The combined use of two methods contributed to 
the normalization of the serum lipid profile of both young and old rats with a model of nutritional obesity, bringing it 
closer to the indices of control animals without obesity. Atherogenic risk was reduced by lowering the level of total 
cholesterol, low density lipoproteins and the atherogenic coefficient, as well as increasing the content of high den-
sity lipoproteins. 

Keywords: alimentary obesity, cord blood nucleated cells, rhythmic extreme cold exposures, lipid profile. 
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Незважаючи на доведену численними дослі-
дження ефективність дієтотерапії та збільшення 
фізичної активності для зменшення маси тіла, відк-
ритим залишається питання мотивації та рівня до-
тримання рекомендацій по виконанню розробле-
них реабілітаційних програм. Тому актуальною є 
проблема підвищення реабілітаційного комплаєнсу 
у пацієнтів з ожирінням.  

Мета – аналіз причин низького реабілітаційно-
го комплаєнсу та пошук шляхів його покращення у 
хворих з аліментарно–конституційним ожирінням в 
рамках визначення коротко– та довготермінових 
цілей реабілітації. 

Проведено розпитування 288 осіб другого зрі-
лого віку з аліментарно–екзогенним ожирінням І–ІІІ 
ступеня, діагностованого за індексом маси тіла. 
Учасники відповідали за запитання розробленої 
анкети для визначення причин низького комплаєн-
су та можливих шляхів його корекції. Після річного 
періоду реабілітації проводилось ретроспективне 
визначення найефективніших методів підвищення 
рівня реабілітаційного комплаєнсу. 

Найпоширенішими причинами низького комп-
лаєнсу були: складність, важність запам’ятовуван-
ня програм; відсутність різкого болю; відчуття голо-
ду та втоми; важкість адаптації попередніх спроб 
схуднення до звичного стилю життя; неефектив-
ність попередніх спроб схуднення. Менш пошире-
ними виявились відсутність підтримки з боку роди-
ни та оточуючих; витрачання великої кількості часу 
на програми; додаткове фінансове навантаження; 
недовіра до немедикаментозних методів лікування.  

При з’ясуванні можливих методів покращення 
рівня реабілітаційного комплаєнсу пацієнти вказу-
вати на потребу додаткової інформації щодо пере-
бігу, ускладнень та ризиків ожиріння та принципів і 
механізмів впливу реабілітаційних заходів; індиві-
дуального підходу до конкретних умов життя, робо-
ти, фінансових можливостей. Хворі потребували 
психологічної підтримки з боку реабілітолога та від 
членів родини та оточуючих осіб, могли би викону-
вати рекомендації заради покращення власного 
стану та, таким чином, вирішення своїх проблем 
(естетичних, особистих, кар’єрних, пов’язаних із 
станом здоров’я). При з’ясуванні можливої трива-
лості корекції маси тіла більшість пацієнтів опти-
мальним вважають річний період або час до досяг-
нення цільової або бажаної ваги. Розуміння пожит-
тєвого контролю стилю життя є у представників всіх 
груп, найбільше – при морбідній формі ожиріння. 

При ретроспективному аналізі заходів для під-
вищення рівня комплаєнсу найефективнішими ви-
явились частий особистий та постійний мобільний 
контроль з боку фізичного терапевта; естетичне 
покращення; покращення самопочуття; індивідуаль-
ний підхід до складання реабілітаційної програми з 
врахуванням особистих та фінансових факторів. 
Менш ефективними виявились ведення щоденни-
ків самоконтролю; психоемоційна підтримка; покра-
щення особистих та сімейних стосунків. 

Детальне розпитування з метою з’ясування 
причин низького комплаєнсу та методів його покра-
щення дозволяє виявити індивідуальну мотивацію 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 
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пацієнта, визначити коротко– та довготермінові цілі 
реабілітації. 

Ключові слова: ожиріння, комплаєнс, фізична 
терапія, реабілітація. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана згідно з пла-
ном науково–дослідних робіт ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет імені Василя 
Стефаника» і є фрагментом дослідження на тему: 
«Використання немедикаментозних засобів і при-
родних факторів для покращення фізичного розви-
тку, функціональної і фізичної підготовленості ор-
ганізму», № державної реєстрації 0110U001671. 

Вступ. Якість взаємин між фахівцем і пацієнтом 
в даний час визнано наріжним каменем сучасної 
галузі охорони здоров’я. Терапевтичний альянс, як 
показують численні дослідження, має прямий вплив 
на ефективність лікування і реабілітації, перш за 
все, за рахунок досягнення комплаєнсу [1, 2]. Тер-
мін «комплаєнс» (від англ. сompliance – поступли-
вість, піддатливість, поділ поглядів, прагнення від-
повідати) – це міра, що характеризує правильність 
виконання хворим рекомендацій лікаря (меди-
каментозних та немедикаментозних заходів) [3]. 

Ще з часів Авіценни відома формула досягнен-
ня ефективності лікувального процесу: «Нас троє: 
я, ти і хвороба. Якщо ти будеш на моєму боці, нам 
двом буде легше здолати її одну. Але якщо ти пе-
рейдеш на її бік, я один буду не в змозі здолати 
вас обох!». Незважаючи на досить високий рівень 
лікувально–реабілітаційних послуг сучасності, да-
на фраза залишається актуальною і нині. 

Деякі автори використовують поняття та тракту-
вання результатів спілкування лікаря та пацієнта 
ширше – як «терапевтичне співробітництво» і «те-
рапевтичний альянс», які описують не тільки пра-
вильність дотримання хворими призначень фахівця 
та їх згоду дотримуватися наданих рекомендацій, 
але й якість взаємини пацієнтів з системою медич-
ної допомоги (наприклад, бажання відвідувати ме-
дичний заклад, ступінь довіри до лікаря, тощо) [3, 4].  

Більшість авторів вважають комплаєнс поведін-
кою пацієнта зі знаком плюс (у випадку дотримання 
рекомендацій). Якщо пацієнт не виконує або не на-
лежним чином виконує призначення, говорять про 
нон–комплаєнс. Але є й інше бачення: наприклад, 
Urquhart et al. (2005) вважають, що комплаєнс – це 
процес від початку лікування до його завершення, 
який включає три фази: 1) згода пацієнта з планом 
лікування, 2) виконання плану призначень і 3) при-
пинення лікування (неважливо, повністю виконаний 
план чи ні). На їхню думку, тоді легше оцінювати 
якість комплаєнсу, просто порівнявши реальний 
процес із рекомендованим лікарем [5]. 

Низька прихильність загрожує хворим підвище-
ним ризиком розвитку ускладнень і високою смерт-
ністю, а для суспільства – економічними втратами і 
поглибленням негативних демографічних тенден-
цій. Є відомості, що витрати на лікування хворих з 
високим рівнем прихильності в 2 рази менше, ніж 
для пацієнтів з низьким рівнем [3, 4]. При цьому, за 
даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
приблизно половина всіх пацієнтів з хронічними 
захворюваннями не виконують медичні рекоменда-
ції: щодо нових призначень – приблизно в 20% 
випадків, щодо повторних – в 85% [1]. 

Ожиріння на даний час розглядається як хро-
нічне поліетіологічне захворювання, яке проявля-
ється надлишковою кількістю жирової тканини; що 
розвивається під впливом фізіологічних та генетич-
них факторів та факторів зовнішнього середовища 
[6, 7]. У сучасному світі ожиріння визнано «гло-
бальною неінфекційною епідемією» внаслідок ви-
сокої розповсюдженості (до 30% дорослого насе-
лення), стрімкого збільшення захворюваності та 
омолодження контингенту [8].  

Незважаючи на доведену численними дослі-
дження ефективність дієтотерапії та збільшення 
фізичної активності, відкритим залишається питан-
ня мотивації та рівня дотримання рекомендацій по 
виконанню розроблених реабілітаційних програм 
для зменшення маси тіла. Тому актуальною є 
проблема дослідження реабілітаційного комплаєн-
су у пацієнтів з ожирінням та пошук шляхів його 
підвищення.  

Мета дослідження – аналіз причин низького 
реабілітаційного комплаєнсу та пошук індивідуаль-
них шляхів його покращення у чоловіків та жінок з 
аліментарно–конституційним ожирінням. 

Матеріал та методи дослідження. В процесі 
дослідження проведено розпитування 288 осіб 
другого зрілого віку (39,6±1,4 років) з аліментарно–
екзогенним ожирінням І–ІІІ ступеня, діагностовано-
го за індексом маси тіла (ІМТ): 

− з ожирінням І ступеня (ІМТ 30,0–34,9 кг/м2): 
65 жінок, 51 чоловік; 

− з ожирінням ІІ ступеня (35,0–39,9 кг/м2):  
64 жінки, 43 чоловіка; 

− з ожирінням ІІІ ступеня (40 кг/м2 і більше):  
43 жінки, 31 чоловік. 

У процесі дослідження учасники відповідали за 
запитання розробленої нами анкети для визначен-
ня особливостей реабілітаційного комплаєнсу (у 
даному дослідженні терміни «комплаєнс» та 
«прихильність до реабілітації» використовували як 
синоніми). 

Перший розділ анкети був присвячений самоа-
налізу пацієнтами причин низького комплаєнсу, дру-
гий – окреслював можливі шляхи його корекції. Піс-
ля проведення розпитування на основі отриманих 
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результатів здійснювали індивідуальні роз’ясню-
вально–ознайомчі лекції щодо підвищення рівня 
комплаєнсу та заохочення до проходження програ-
ми фізичної терапії. За його результатами пацієн-
тів було поділено на дві групи: групу порівняння (з 
низьким рівнем комплаєнсу, представники якої не 
проходили програму реабілітації для зменшення 
маси тіла) та основну групу (з високим рівнем ком-
плаєнсу, проходили річну розроблену програму 
корекції маси тіла із застосуванням модифікації 
харчування, збільшення побутової та тренувальної 
фізичної активності, лімфодренажних процедур, 
елементів поведінкової психокорекції, заходів для 
утримання досягнутого рівня комплаєнсу та його 
підвищення). 

Після річного періоду приводилось ретроспек-
тивне визначення найефективніших методів підви-
щення рівня реабілітаційного комплаєнсу. 

Комісія з біоетики ДВНЗ «Прикарпатський наці-
ональний університет імені Василя Стефаника» 
схвалила застосування методу розпитування. Дос-
лідження проводились у відповідності до принципів 
«Належної клінічної практики» (Good Clinical Pract-
ice). Всі учасники були інформовані щодо цілей, 
організації, методів дослідження та підписали ін-

формовану згоду щодо участі у ньому. 
Отримані дані обробляли статистично за допо-

могою програм «Microsoft Excel» 5.0 та «Statistica» 
6.0 for Windows. Результати підраховували в окре-
мо для чоловіків та жінок, виражали у вигляді від-
сотків однотипних відповідей від загальної кількості 
осіб гендерної групи з однаковою стадією ожирін-
ня. Результати підраховували в окремо для чолові-
ків та жінок, виражали у вигляді відсотків однотип-
них відповідей від загальної кількості осіб гендер-
ної групи з однаковою стадією ожиріння; розрахо-
вували середнє арифметичне значення  та 
середнє квадратичне відхилення (S) показників. 
Для оцінки достовірності отриманих показників 
застосовувались критерії Стьюдента. Критичний 
рівень значимості при перевірці статистичних гіпо-
тез у даному дослідженні приймали рівним 0,05. 

Результати дослідження. 
При визначенні причин, які знижують рівень 

реабілітаційного комплаєнсу у пацієнтів з ожирін-
ням, отримані наступні дані (табл. 1). 

На нижчих стадіях ожиріння чоловіки частіше 
(p<0,05), ніж жінки, зазначали причиною невико-
нання рекомендацій складність, важність запам’я-
товування програм; при ожирінні ІІІ ступеня ця 

( )x

Таблиця 1 – Самоаналіз причин низького рівня комплаєнсу при ожирінні, %  ( )x S±

Запитання анкети щодо причин 
низького комплаєнсу 

(невиконання рекомендації  
для зменшення маси тіла) 

Ожиріння, ступінь 

І ІІ ІІІ 
чоловіки 

n=51 
жінки 
n=65 

чоловіки 
n=34 

жінки 
n=64 

чоловіки 
n=31 

жінки  
n=43 

Тривалі складні програми 78,43±5,76 55,38±8,28* 73,53±7,57 64,06±6,00 90,32±5,31 95,35±3,21 

Дискомфортні відчуття  
(голоду, втоми) 96,08±2,72 92,31±3,31 100 98,44±1,55 100 100 

Відсутність больових відчуттів 98,04±1,94 92,31±3,31 88,24±5,53 90,63±3,64 87,10±6,02 93,02±3,88 

Витрачання багато часу  
на виконання програм 82,35±5,34 52,31±6,20* 88,24±5,53 75,00±5,41* 83,87±6,61 81,40±5,93 

Відсутність підтримки з боку 
родини та оточуючих 54,90±6,97 53,85±6,18 70,59±7,81 59,38±6,14 70,97±8,15 79,07±6,20 

Важко адаптувати по звичного 
стилю життя 92,16±3,76 87,69±4,07 88,24±5,53 85,94±4,35 80,65±7,10 86,05±5,28 

Недоступна висока вартість 
(харчування, тренування) 52,94±6,99 78,46±5,10* 85,29±6,07 78,13±5,17 90,32±5,31 93,02±3,88 

Малоінформований  
щодо наслідків ожиріння 84,31±5,09 83,08±4,62 44,12±8,25 17,19±4,72* 0 0 

Відсутність ефекту від поперед-
ніх спроб схуднення 19,61±5,56 92,31±3,31* 52,94±8,56 89,06±3,90* 93,55±4,41 93,02±3,88 

Невіра в немедикаментозне та 
нехірургічне схуднення 5,88±3,29 7,69±3,31 17,65±6,54 12,50±4,13 22,58±7,51 18,60±5,93 

Вважаю свій стан незадовіль-
ним, але не бажаю виходити з 
зони комфорту 

19,61±5,56 38,46±6,03* 35,29±8,20 32,81±5,87 12,90±6,02 11,63±6,44 

Вважаю свій стан задовільним, 
таким, що не потребує корекції 72,55±6,25 15,38±4,48* 29,41±7,81 4,69±2,64* 0 0 

Примітка: * – статистично значуща різниця у порівнянні із значенням відповідного показника у чоловіків (p<0,05). 
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ознака виявилась маже у всіх пацієнтів. Фактично 
всі пацієнти відзначали відсутність різкого болю, 
який би змушував негайно діяти, проте скаржилися 
на неприємні відчуття голоду та втоми на початко-
вих етапах попередніх спроб схуднення, що зава-
жало утриматись в рамках програм тривалий час. 

При І ступені ожиріння жінки вважають, що ме-
нше витрачають часу на виконання програм; в усіх 
решта обстежених групах цю причину називають 
приблизно 80 % осіб. Зі збільшенням ступеня ожи-
ріння все частішою причиною зриву оздоровчих 
програм є непорозуміння та відсутність підтримки з 
боку родини та оточуючих осіб. Важкість адаптації 
попередніх спроб схуднення  до звичного стилю 
життя вказують 80–90% всіх осіб з ожирінням. 

Також дуже поширеною причиною недотриман-
ня корекційних програм є фінансова складова: че-
рез високу вартість спеціального харчування та 
тренувань переривають курс зменшення маси тіла 
більше половини пацієнтів, причому поширеність 
цього зростає зі ступенем збільшення ожиріння. 
Тільки чоловіки з І ступенем ожиріння не вважають 
це проблемою. 

При І ступені ожиріння більше 80% осіб малоін-
формовані щодо можливих наслідків ожиріння. При 
ІІ ступені чоловіки є менш інформованими, ніж жін-
ки (p<0,05); а при ІІІ всі особи знають про ризики 
надмірної маси тіла. 

Зниження мотивації внаслідок попередніх нев-
далих спроб схуднення вказують більше 90 % всіх 
жінок, відрізняючись цим від чоловіків при І та ІІ 
ступенях ожиріння. В усіх групах присутні пацієнти, 
які не довіряють немедикаментозним методам 
схуднення, особливо при ІІ–ІІІ ступенях. 

Досить чисельною групою бути пацієнти, які 
усвідомлюють наслідки ожиріння для здоров’я, але 
не бажають нічого робити. Найбільше це проявля-
лось у жінок з І ступенем та чоловіків та жінок з  
ІІ ступенем ожиріння. Активно не бажають корегу-
вати масу тіла при первинному розпитуванні біль-
ше 70 % чоловіків з І ступенем ожиріння та майже  
30 % – ІІ ступеня, а також відповідно 15 % та 30 % 
жінок відповідного ступеня ожиріння. Усвідомлю-
ють всій незадовільний стан всі пацієнти з ІІІ ступе-
нем ожиріння.  

При з’ясуванні можливих методів покращення 
рівня реабілітаційного комплаєнсу та збільшення 
кількості виконаних рекомендацій виявлено наступ-
ні дані (табл. 2). 

Приблизно половина розпитаних потребують 
інформації щодо перебігу, ускладнень та ризиків 
ожиріння та принципів і механізмів впливу реабілі-
таційних заходів (табл. 2). Майже 70% потребують 
індивідуального підходу до конкретних умов життя, 
роботи, фінансових можливостей. Хворі потребу-
ють психологічної підтримки як з боку реабілітолога 

Таблиця 2 – Самоаналіз можливих шляхів покращення комплаєнсу, %  ( )x S±

Запитання анкети  
(які заходи можуть  

допомогти виконати  
програму реабілітації) 

Ожиріння, ступінь 

І ІІ ІІІ 
чоловіки 

n=51 
жінки 
n=65 

чоловіки 
n=34 

жінки 
n=64 

чоловіки 
n=31 

жінки  
n=43 

Надання інформації щодо 
наслідків ожиріння 49,02±7,00 49,23±6,20 52,94±8,56 65,63±5,94 54,84±8,94 46,51±7,61 

Індивідуальна програма з 
адаптацією до конкретних 
умов життя, роботи 

68,63±6,50 76,92±5,23 61,67±8,34 78,13±5,17* 64,52±8,59 60,47±7,46 

Підтримка і консультування 
впродовж програми 58,82±6,89 78,46±5,10* 52,94±8,56 79,69±5,03* 58,06±8,86 62,79±7,37 

Отримання підтримки від 
родини 35,29±6,69 73,85±5,45* 55,88±8,52 75,00±5,41* 54,84±8,94 58,14±7,52 

Покращення стану, вирішен-
ня індивідуальних проблем 50,98±7,00 72,31±5,55* 44,12±8,52 65,63±5,94* 48,39±8,98 51,16±7,62 

Немає бажання змінювати 
стиль життя зараз 27,45±6,25 16,92±4,65 35,29±8,20 20,31±5,03* 32,26±8,40 34,88±7,27 

Оптимальна тривалість курсу 
корекції маси тіла             

1 –6 міс 27,03±7,30 27,78±6,10 22,73±8,93 13,73±4,82* 4,76±4,65 0 

12 міс 27,03±7,30 22,22±5,66 31,82±9,93 35,29±6,69 38,10±10,6 46,43±9,06 

до досягнення бажаного 
результату 37,84±7,97 37,04±6,57 36,36±10,3 31,37±6,50 33,33±10,3 35,71±9,06 

пожиттєво 8,11±4,49 12,96±4,57 9,09±6,13 19,61±5,56* 23,81±9,29 17,86±7,24 

Примітка: * – статистично значуща різниця у порівнянні із значенням відповідного показника у чоловіків (p<0,05). 
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(60–80 %), так і з боку членів родини та оточуючих 
осіб. При цьому на І–ІІ стадіях ожиріння жінки пот-
ребують цього більше, ніж чоловіки (p<0,05). 

Могли би виконувати рекомендації заради пок-
ращення власного стану та, таким чином, вирішити 
свої проблеми (естетичні, особисті, кар’єрні, пов’я-
зані із станом здоров’я) більшість пацієнтів, різни-
цю у зацікавленості із чоловіками склали жінки із  
І–ІІ ступенем ожиріння. 

Майже третина всіх розпитаних на даний мо-
мент взагалі не бажають змінювати своє життя в 
напрямку зменшення маси тіла. 

При з’ясуванні можливої тривалості корекції 
маси тіла (серед тих, хто потенційно визнав таку 
можливість), більшість пацієнтів оптимальним вва-
жають річний період або час до досягненні цільової 
ваги або бажаного результату (табл. 2). Тривалість 
6 місяців є бажаною для майже третини пацієнтів із 
І ступенем ожиріння, частини чоловіків із ІІ та ІІІ 
ступенем ожиріння. Розуміння пожиттєвого контро-
лю стилю життя є у ряду представників всіх груп, 
найбільше – при морбідній формі ожиріння. 

Впродовж впровадження реабілітаційної про-
грам, яка тривала 12 місяців, здійснювалися на-
ступні методи утримання комплаєнсу на досягнуто-
му рівні, та, по можливості, його підвищення: 

− Визначення коротко– та довготривалих ці-
лей у SMART–форматі, постійне їх нагаду-
вання та їх динамічна корекція; 

− Створення раціону харчування згідно цільо-
вої калорійності, але з індивідуальним конк-
ретним вибором продуктів згідно фінансових 
можливостей пацієнта; 

− Адаптація принципів режимів харчування та 
фізичної активності згідно режиму праці та 
відпочинку пацієнта; 

− Навчання методам самоконтролю стану здо-
ров’я (маса тіла, артеріальний тиск, частота 
дихання, рівні втоми за шкалою Борга, су-
б’єктивні показники погіршення стану; засто-
сування мобільних додатків для контролю 
визначення калорійності раціону та трекерів 
фізичної активності) та самозвіту (елект-
ронний або письмовий щоденник харчування 
та фізичної активності) з регулярною пере-
дачею інформації реабілітологу; 

− Навчання методам самозвіту (електронний 
або письмовий щоденник харчування та фі-
зичної активності) з регулярною передачею 
інформації реабілітологу; 

− Створення системи індивідуальних нагаду-
вань та їх налаштування у смартфоні  під 
контролем реабілітолога; 

− Створення програми індивідуальних трену-
вань у форматі відео, яке можна виконувати 
у зручний час; 

− Формування графіку особистих відвідувань 
реабілітаційного закладу для проміжного 
контролю та корекції реабілітаційної програ-
ми мінімум 1 раз на місяць; 

− Використання засобів телемедицини (кон-
сультування, корекція реабілітаційної про-
грами, передача показників самоконтролю, 
відповіді на запитання, листування за допо-
могою мобільних додатків та соціальних ме-
реж, онлайн–відеозв’язку та відеоконферен-
цій); 

− Виявлення та усунення неприємних відчут-
тів, які можуть спричинити передчасний ви-
хід з програми ожиріння (голоду, втоми, при-
гнічення, відсутності психологічної підтримки 
з боку реабілітолога та родини); 

− Проведення ознайомчих бесід та, по можли-
вості, залучення родин пацієнта до участі та 
підтримки в процесі виконання програми 
реабілітації; 

− Акцентування уваги на позитивних змінах, 
досягнутих в процесі реабілітації, покращен-
ні самопочуття, зовнішнього вигляду, на-
строю, стану здоров’я, розширенні функціо-
нальних резервів організму. 

При ретроспективному з’ясуванні ефективності 
застосованих заходів для підвищення рівня комп-
лаєнсу та утримання його на високому рівні серед 
тих хворих, які проходили програму реабілітації, 
виявлені наступні особливості (табл. 3). 

Майже всі пацієнти зазначають частий особис-
тий та постійний мобільний контроль з боку фізич-
ного терапевта запорукою ефективності виконува-
них заходів. В той же час ефективність ведення 
щоденників самоконтролю зазначала менша кіль-
кість хворих, переважно з ожирінням ІІІ ступеня.  

Дуже важливими досягнутими позитивними 
ефектами були естетичне покращення (для 100 % 
жінок та більшості чоловіків) та покращення само-
почуття (особливо для 100 % хворих з морбідним 
ожирінням), що може бути рекомендованим до 
внесення у цілі реабілітації. Ще одним високоефек-
тивним заходом виявися індивідуальний підхід до 
складання реабілітаційної програми з врахуванням 
особистих та фінансових факторів.  

Також більше половини пацієнтів відзначають 
ефективність психоемоційної підтримки та майже 
половина – покращення особистих та сімейних сто-
сунків (також індивідуальна реабілітаційна ціль). 

При розпитуванні пацієнтів з низьким вихідним 
рівнем комплаєнсу визначено, що після року спо-
стереження найчастіше відмовились би від програ-
ми зменшення маси тіла чоловіки з І ступенем ожи-
ріння. Пацієнти з морбідним ожирінням виявили 
найбільшу зацікавленість у можливості виконання 
реабілітаційних заходів внаслідок поміченого впро-
довж року погіршення стану здоров’я та сімейних 
проблем.  

Обговорення отриманих результатів. Теоре-
тичний аналіз спеціальних літературних даних про 
досліджувані проблеми реабілітаційного комплаєн-
су та корекції маси тіла у пацієнтів з ожирінням 
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показав, що ці питання є актуальними в світовому 
масштабі та потребують пошуку нових комплекс-
них шляхів вирішення із залученням фахівців різ-
них спеціальностей [1, 7, 8].  

Методи корекції комплаєнсу є важливими на 
всіх етапах корекції маси тіла. Він сприяє підви-
щенню виконання рекомендацій фахівців і, таким 
чином, збільшує ефективність програми реабіліта-
ції, що проявляється покращенням якості життя та 
клінічних показників [9, 10]. Виявлення чинників, 
що визначають нон–комплаєнс, дозволяє включити 
в реабілітаційну програму спеціальні методи, спря-
мовані на його корекцію. Враховуючи виявлені при 
первинному обстеженні результати, ці заходи 
умовно можна розділити на такі групи: 

− Освітні проекти – навчання, інформування 
та консультування пацієнтів; 

− Вплив на поведінку пацієнта – різні методи, 
що допомагають пацієнтам вчасно дотриму-
ватись певного режиму харчування та фізич-
ної активності, сигнали мобільних додатків, 
що нагадують про таку необхідність; 

− Моніторинг комплаєнсу – щоденники пацієн-
тів, регулярний контроль основних показни-
ків стану з постійним особистим контролем з 
боку реабілітолога; 

− Адаптація реабілітації – визначення коротк – 
та довготермінових цілей реабілітації 
(наприклад, жінки з ожирінням виявили біль-
шу стурбованість щодо свого зовнішнього 
вигляду, тому його покращення збільшило 
рівень комплаєнсу; при акцентуванні пацієн-
та на проблеми зі здоров’ям доцільно прове-
сти поглиблену діагностику відповідної сис-
теми і додати в цілі реабілітації її покращен-
ня), адаптація програми до потреб конкрет-
ного пацієнта. 

Слід зазначити, що пацієнти з низьким рівнем 
комплаєнсу щодо виконання немедикаментозних 
заходів корекції в майбутньому стають континген-
том для проведення оперативних баріатричних 
втручань. 

Висновки. Таким чином, визначення рівня реа-
білітаційного комплаєнсу, його покращення та підт-
римання на високому рівні однією з умов успішного 
проведення тривалих програм з фізичної терапії для 
хворих ожирінням. Детальне розпитування з метою 
з’ясування причин низького комплаєнсу та методів 
його покращення дозволяє виявити індивідуальну 
мотивацію пацієнта, виставити коротко– та довготе-
рмінові цілі реабілітації. Високому реабілітаційному 
комплаєнсу у пацієнтів з ожирінням сприяють  

Таблиця 3 – Ретроспективний аналіз факторів комплаєнсу, %  ( )x S±

Запитання анкети 

Ожиріння, ступінь 

І ІІ ІІІ 
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

Що найбільше сприяло дотриманню реабілітаційного комплаєнсу впродовж річної програми схуднення  
(для осіб, які проходили програму реабілітації) (допускалось кілька варіантів відповідей) 

  n=19 n=37 n=12 n=29 n=10 n=17 

Часте особисте спілкування  
та контроль з реабілітолога 94,74±5,12 86,49±5,62 100 93,10±4,71 100 88,24±7,81 

Ведення самоконтролю 26,32±10,10 35,14±7,85 41,67±14,2 62,07±9,01 60,00±15,5 58,82±11,94 

Естетичний позитивний ефект 84,21±8,37 100 66,67±13,6 100 80,00±12,60 100 

Покращення самопочуття 63,16±11,10 75,68±7,05 83,33±10,80 86,21±6,40 100 100 

Індивідуальний підхід  
до реабілітації 100 100 91,67±7,98 96,55±3,39 100 94,12±5,71 

Психоемоційна підтримка 63,16±11,1 54,05±8,19 58,33±14,20 79,31±7,52 80,00±12,60 82,35±9,25 

Покращення особистих стосунків 47,37±11,5 51,35±8,22 50,00±14,4 58,62±9,15 60,00±15,5 58,82±11,94 

Чи погодились би ви на проходження реабілітаційної програми (для осіб, які не проходили програму реабілі-
тації) (допускалось кілька варіантів позитивних відповідей) 

  n=32 n=28 n=22 n=35 n=21 n=26 

Так, через погіршення стану  
здоров’я 12,50±5,85 25,00±8,18* 45,45±10,60 48,57±8,45 76,19±9,29 69,23±9,05 

Так, через погіршення  
соціального статусу 0 10,71±5,85* 13,64±7,32 17,14±6,37 28,57±9,86 26,92±8,70 

Так, через погіршення 
особистих/сімейних стосунків 25,00±7,65 42,86±9,35* 27,27±9,50 31,43±7,85 47,62±10,9 46,15±9,78 

Ні 65,63±8,40 25,00±8,18* 36,36±10,30 25,71±7,39 19,05±8,57 19,23±7,73 

Примітка: * – статистично значуща різниця у порівнянні із значенням відповідного показника у чоловіків 
(p<0,05). 
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постійний контроль з боку фахівця, досягнення пос-
тавлених цілей (косметичного вигляду, особистого 
ставлення, стану здоров’я), індивідуальний підхід до 
створення програми корекції з врахуванням не тіль-
ки клінічних та фізіологічних параметрів, але й осо-
бистих, соціальних, фінансових позицій. При скла-
данні програм реабілітації слід враховувати, що 

чоловіки з І ступенем ожиріння є найменш комплає-
нтними щодо виконання рекомендацій, оскільки 
вважають свій стан задовільним. 

Подальші напрямки досліджень полягають у 
дослідженні динаміки параметрів клінічних показ-
ників пацієнтів з ожирінням під впливом програми 
реабілітації з врахуванням рівня комплаєнсу. 
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УДК 615.825:613.25 
АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ КОМПЛАЕНСА  
БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ КАК АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
Аравицкая М. Г. 
Несмотря на доказанную многочисленными исследованиями эффективность диетотерапии и увели-

чения физической активности для уменьшения массы тела, открытым остается вопрос мотивации и 
уровня соблюдения рекомендаций по выполнению разработанных реабилитационных программ. Поэто-
му актуальной является проблема повышения реабилитационного комплаенса у пациентов с ожирением. 

Цель – анализ причин низкого реабилитационного комплаенса и поиск путей его улучшения у боль-
ных с алиментарно–конституционным ожирением в рамках определения кратко– и долгосрочных целей 
реабилитации. Проведено расспросы 288 человек второго зрелого возраста с алиментарно–экзогенным 
ожирением I–III степени, диагностированного по индексу массы тела. Участники отвечали за вопросы 
разработанной анкеты для определения причин низкого комплаенса и возможных путей его коррекции. 
После годичного периода реабилитации проводилось ретроспективное определение эффективных мето-
дов повышения уровня реабилитационного комплаенса. Наиболее распространенными причинами низ-
кого комплаенса были: сложность запоминания программ; отсутствие резкой боли; чувство голода и ус-
талости; трудность адаптации предыдущих попыток похудения к привычному образу жизни; неэффектив-
ность предыдущих попыток похудения. Менее распространенными оказались отсутствие поддержки со 
стороны семьи и окружающих; расходования большого количества времени на программы; дополнитель-
ная финансовая нагрузка; недоверие к немедикаментозным методам лечения. При выяснении возмож-
ных методов улучшения уровня реабилитационного комплаенса пациенты указывали на необходимость 
дополнительной информации о ходе, осложнениях и рисках ожирения, принципах и механизмах влияния 
реабилитационных мероприятий; индивидуального подхода к конкретным условиям жизни, работы, фи-
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нансовых возможностей. Больные нуждались в психологической поддержке со стороны реабилитолога и 
от членов семьи и окружающих лиц, могли бы выполнять рекомендации ради улучшения собственного 
состояния и, таким образом, решения своих проблем (эстетических, личных, карьерных, связанных с 
состоянием здоровья). При выяснении возможной продолжительности коррекции массы тела большинст-
во пациентов оптимальным считают годичный период или время до достижения целевого или желаемого 
веса. Понимание пожизненного контроля образа жизни есть у представителей всех групп, чаще всего – 
при морбидной форме ожирения. При ретроспективном анализе мер по повышению уровня комплаенса 
наиболее эффективными оказались частый личный и постоянный мобильный контроль со стороны физи-
ческого терапевта; эстетическое улучшение; улучшение самочувствия; индивидуальный подход к состав-
лению реабилитационной программы с учетом личных и финансовых факторов. Менее эффективными 
оказались ведения дневников самоконтроля; психоэмоциональная поддержка; улучшение личных и се-
мейных отношений. Детальное расспросы с целью выяснения причин низкого комплаенса и методов его 
улучшения позволяет выявить индивидуальную мотивацию пациента, определить кратко– и долгосроч-
ные цели реабилитации. 

Ключевые слова: ожирение, комплаенс, физическая терапия, реабилитация. 
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Analysis of Individual Ways of Compliance Improvement in Obese Patients  
as an Aspect of Determining Rehabilitation Goals  
Aravitska M. G. 
Abstract. Despite the effectiveness of diet therapy and increased physical activity to reduce body weight, 

proven by numerous studies, the question of motivation and the level of compliance with recommendations for 
the implementation of the developed rehabilitation programs remains open. Therefore, the problem of increasing 
rehabilitation compliance in obese patients is urgent.  

The purpose of the study was the analysis of the causes of low rehabilitation compliance and the search for 
ways to improve it in patients with alimentary–constitutional obesity in the context of defining short and long–
term rehabilitation goals. 

Material and methods. Interviews were conducted with 288 people of the second mature age with nutritional–
exogenous obesity of the I–III degree, diagnosed by body mass index. Participants were responsible for asking a 
questionnaire to determine the causes of low compliance and possible ways to correct it. After one–year rehabilitation 
period, a retrospective determination of effective methods to increase the level of rehabilitation compliance was car-
ried out. 

Results and discussion. The most common causes of low compliance were: the difficulty of remembering 
programs; lack of sharp pain; hunger and fatigue; the difficulty of adapting previous attempts to lose weight to 
thier usual lifestyle; inefficiency of previous attempts to lose weight. Less common were the lack of support from 
the family and the others; spending a lot of time on programs; additional financial burden; distrust of non–drug 
methods of treatment. When identifying possible methods for improving the level of rehabilitation compliance, 
patients indicated the need for additional information on the course, complications and risks of obesity, princi-
ples and mechanisms of the impact of rehabilitation measures; individual approach to specific conditions of life, 
work, financial status. Patients needed psychological support from a therapist and from family members and 
those around them, they could implement recommendations to improve their own condition and, thus, solve their 
problems (aesthetic, personal, career, related to health). When determining the possible duration of body weight 
correction, most patients considered the annual period of time to achieve the target or desired weight to be opti-
mal. Representatives of all groups had an understanding of lifelong lifestyle control, most often with the morbid 
form of obesity. In a retrospective analysis of measures to increase compliance, the most effective were fre-
quent personal and constant mobile monitoring by a physical therapist; aesthetic improvement; improvement of 
well–being; an individual approach to drawing up a rehabilitation program, taking into account personal and fi-
nancial factors. Self–monitoring diaries, psycho–emotional support, improving personal and family relationships 
turned out to be less effective. 

Conclusion. We conducted detailed inquiries in order to find out the reasons for low compliance and meth-
ods for improving that allowed us to identify the individual motivation of patients, to determine the short and  
long–term rehabilitation goals. 

Keywords: obesity, compliance, physical therapy, rehabilitation. 
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У роботі розглянуто комплекс параметрів, які 
належать до системоутворюючих факторів зру-
шень гомеостазу за впливу різноманітних зовнішніх 
чинників, зокрема, й інтенсивних фізичних наванта-
жень. У 40 кваліфікованих спортсменів, що спеціа-
лізуються у важкій атлетиці під час інтенсивних 
навантажень (період підготовки до змагань), про-
ведені динамічні дослідження значення рН, основ-
них оксидативних та антиоксидантних факторів у 
клітинних мембранах, змін еритроцитарного ком-
плексу (середній об’єм еритроцитів та анізоцитоз), 
а також результуючий показник погіршення геморе-
ологічного стану ‒ активований частковий тромбо-
пластиновий час. Одним із засобів корекції таких 
різноспрямованих метаболічних зрушень може 
бути бурштинова кислота та її похідні і комплекси 
на її основі. 

Всіх спортсменів після підписання "Інформо-
ваної згоди" на участь у дослідженні було рандомі-
зовано у три групи ‒ плацебо–контроль, І основна, 
учасники якої приймали препарат армаді лонг  
(2–етил–6–метил–3–гідроксипіридину сукцинат) по 
2 таблетки 3 рази на добу, та ІІ основна із застосу-
ванням дієтичної добавки "ЯнтарІн–Спорт", яку 
спортсмени приймали тричі на добу по 2 капсули 
та у кожній капсулі якої вміщується 1 г бурштинової 
кислоти, а також вітаміни групи В (В1, В6), глютамі-
нова кислота та аргінін. Тривалість дослідження 
склала 21 день, визначення параметрів гомеостазу 
проводили до початку та закінченні терміну спосте-
реження за спортсменами. 

Показано, що тривалий вплив навантажень 
силового характеру з аеробним гліколітичним ме-
ханізмом енергозабезпечення, що сприяє накопи-
ченню лактату в кровоносному руслі і зниженню 

рН, разом із супутнім окисним стресом призводять 
до перебудови еритроцитів за розміром. Це є од-
ним з головних факторів погіршення перенесення 
кисню по мілким кровоносним судинам ‒ артеріо-
лам та капілярам.  

На думку авторів, однією з причин виникнення 
різноманітних гомеостатичних зрушень, є накопи-
чення лактату з подальшим достовірним знижен-
ням рН з 7,38±0,02 до 7,28±0,01 (P <0,05) та окис-
ний стрес із превалюванням накопичення проокси-
дантних факторів у клітинних мембранах. Це у по-
дальшому призводить до виникнення змін у ерит-
роцитарній ланці зі збільшенням еритроцитів за 
розміром з 77,82±1,6 фл до 88,43±2,1 фл (P <0,05) 
та зменшенням текучості крові, що на фоні спазму 
мілких кровоносних судин супроводжується упо-
вільненням перенесення кисню до працюючих м’я-
зів спортсменів. Застосування засобів на основі 
бурштинової кислоти попереджує розвиток таких 
негативних гомеостатичних перебудов і таким чи-
ном опосередковано спричиняє ергогенний вплив 
на організм спортсмена. 

Ключові слова: силове тренування, буршти-
нова кислота, прооксидантно–антиоксидантний 
баланс, клітинна мембрана, лактат, рН, характери-
стики еритроцитів. 
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Вступ. Пошук нових фармакологічних засобів 
стимуляції працездатності шляхом підтримки гоме-
остатичної рівноваги в організмі спортсменів  
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постійно триває і є важливим завданням спортив-
ної медицини, біохімії та фармакології спорту. З 
метою підвищення адаптаційного потенціалу 
спортсменів та як ергогенні чинники доволі часто 
використовуються фармакологічні незаборонені 
засоби із заданою дією на ті чи інші сторони мета-
болізму, що форсується внаслідок тривалого впли-
ву фізичних навантажень [3]. Серед таких фарма-
кологічних засобів в першу чергу привертають ува-
гу ті, що стимулюють процеси енергозабезпечення 
в клітинах і одночасно мають виразну антиокси-
дантну дію, оскільки саме активація перекисного  
окиснення ліпідів (ПОЛ) і зрушення прооксидантно–
антиоксидантної рівноваги (ПАР) є первинною лан-
кою багатьох гомеостатичних порушень в організ-
мі, оскільки ці перебудови у подальшому відповіда-
ють за порушення цілісності клітинних та субклітин-
них мембран із змінами їх функціональних можли-
востей [18, 23]. 

Як вважає відомий дослідник змін енергетично-
го метаболізму, в тому числі, при фізичних наванта-
женнях професор О.С. Розенфельд, "…факто-
рами, що лімітують працездатність людини, мо-
жуть бути: нестача АТФ, глюкози, глікогену, 
гальмування клітинного дихання і транспорту 
електронів у дихальному ланцюгу мітохондрій 
працюючих м’язів, роз’єднання дихання і фосфори-
лювання, зрушення кислотно–лужної рівноваги та 
буферної ємності крові і тканин, порушення мікро-
циркуляції та реологічних властивостей крові" [8]. 

Виходячи з цього, значною мірою фізична пра-
цездатність спортсменів обмежується фізіологічни-
ми можливостями механізмів переносу кисню до 
скелетних м’язів, з одного боку, та розвитком тка-
нинного ацидозу та енергетичного дефіциту, з ін-
шого [25]. Саме тому одним з шляхів корекції мета-
болічних зрушень внаслідок інтенсивних фізичних 
навантажень є застосування речовин, які беруть 
участь в енергетичному обміні та можуть водночас 
мати антиоксидантні та антигіпоксантні властивості 
[1, 13]. Речовинами подібного типу, що можуть 
вплинути на широке коло фізіологічних механізмів, 
є метаболітотропні субстанції. До них належать й 
дикарбонові кислоти – інтермедіати циклу Кребса, 
а саме, бурштинова, яблучна, щавлева та ін. [12]. 
Однією з цих метаболітів, що мають ергогенний 
ефект, є бурштинова кислота (або у вигляді сукци-
нату) [4], яка  окиснюється з утворенням великої 
кількості енергії, що акумулюється у вигляді АТФ, а 
також впливає безпосередньо на енергетичний 
стан мітохондрій [14, 22]. 

Однією з дуже цінних для практичної спортив-
ної фармакології властивостей бурштинової кисло-
ти є також її здатність посилювати утилізацію лак-
тату [15]. Але теоретичний аналіз свідчить про те, 

що причиною ацидозу при фізичних навантажен-
нях є не саме накопичення недоокиснених продук-
тів таких, як лактат і піруват, а гідроліз під їхнім 
впливом тієї частини АТФ, ресинтез якої не компе-
нсується  окиснювальним фосфорилюванням [8]. 

Але введення екзогенної бурштинової кислоти 
в організм не завжди досить ефективно для підтри-
мки процесу енергозабезпечення у зв'язку з низь-
кою проникністю її крізь біологічні мембрани, а біо-
доступність сукцинату можна збільшити при комбі-
нуванні з метаболітами, які сприяють його кращому 
проникненню в клітину, наприклад, з ізолимонною, 
лимонною, яблучними, глютаміновою, аспарагіно-
вою кислотами. Застосування органічних похідних 
сукцинату також сприяє швидшому проникненню 
його крізь біологічні мембрани [11, 17]. 

У практиці підготовки спортсменів бурштинова 
кислота використовується як незаборонений засіб 
для стимуляції фізичної працездатності, а також 
прискорення відновних процесів після значних за 
інтенсивністю фізичних навантажень. Сукцинат (та 
його похідні) застосовують як складову продуктів 
спортивного харчування і напоїв [2, 3]. Як фармако-
логічний препарат бурштинова кислота випускаєть-
ся в таблетках по 100 мг, входить також до складу 
комбінованого препарату Лімонтар, а на основі 
похідних бурштинової кислоти створений препарат 
Мексидол (Мексикор). У вигляді дієтичних добавок 
різні її похідні випускаються під назвами Янтавіт, 
Енерлів, Мітомін, ЯнтарІн–Спорт та ін. [6]. Нашу 
увагу в цьому аспекті привернули дієтична добавка 
(ДД) "ЯнтарІн–Спорт" – комплекс, спеціально роз-
роблений українськими вченими для спорту вищих 
досягнень, до складу якої входить бурштинова кис-
лота (1,0 г), вітаміни групи В (В1, В6), глютамінова 
кислота та аргінін (ТУ У 15.8.–20990275.001–2001), 
а також фармакологічний препарат армадін лонг, 
що створений на основі похідного бурштинової 
кислоти ‒ 2–етил–6–метил–3–гідроксипіридину 
сукцинату (№ UA/12306/01/02 от 19.06.2014 до  
19.06.2019; подовжено до 19.06.2021). Для обґрун-
тованого застосування бурштинової кислоти та 
засобів на її основі для корекції гомеостазу, з на-
шої точки зору, необхідно на першому етапі прове-
сти ґрунтовні дослідження саме за фізичних наван-
тажень, причому різного характеру, оскільки пере-
важний механізм енергозабезпечення (аеробний, 
анаеробний гліколітичний та ін.), на нашу думку, 
може значною мірою обумовлювати виразність, а 
можливо, й спрямованість змін метаболічних пара-
метрів, які є системоутворюючими в тренувально-
му процесі під час стимуляції працездатності, від-
новлення, виникненні стомлення. 

Саме тому метою дослідження було встанов-
лення впливу бурштинової кислоти та її похідних 
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або комплексів з іншими біологічно–активними ре-
човинами на системоутворюючі параметри гомеос-
тазу спортсменів за силових навантажень. 

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження 
проводили у 40 кваліфікованих важкоатлетів (чоло-
віки віком від 18 до 23 років, першорозрядники та 
кандидати у майстри спорту України, які навчають-
ся у Національному університеті фізичного вихо-
вання і спорту України та Науково–навчальному 
інституті спеціальної фізичної і бойової підготовки і 
реабілітації Національного університету державної 
податкової служби України) на спеціально–
підготовчому етапі підготовчого періоду. До початку 
дослідження його учасники підписували "Інфор-
мовану згоду", в який зазначалася відсутність бур-
штинової кислоти та її похідних у Забороненому 
списку Всесвітньої антидопінгової агенції, права та 
обов’язки спортсменів під час дослідження, а також 
повідомлення про можливість включення отрима-
них результатів до дисертаційного дослідження. 

За методом випадкової вибірки спортсменів 
рандомізували (схема рандомізації згенерована із 
використанням вбудованого генератора випадко-
вих чисел програмного засобу MS Excel) у три гру-
пи, причому до І основної групи (прийом армадіну 
лонг) увійшли 15 осіб, до ІІ основної (застосування 
ЯнтарІну–Спорт) ‒ 13 осіб, до контрольній ‒ 12 
осіб. В І основній групі (І ОГ) спортсмени протягом 
21 дня перед змаганнями отримували препарат 
армадін лонг по 2 таблетки тричі на день, у ІІ осно-
вній (ІІ ОГ) групі спортсмени використовували по 2 
капсули ЯнтарІну–Спорт тричі на добу, а в конт-
рольній (КГ) ‒ лише плацебо (капсули з крохма-
лем) також при триразовому прийомі. Інших фар-
макологічних засобів спортсменам не призначали. 

До початку і по закінченні курсового прийому 
препарату армадін лонг та дієтичної добавки "Ян-
тарІн–Спорт" в усіх групах оцінювали зміни значень 
рН і гемореологічного стану крові, вираженості оки-
сного стресу та еритроцитарних характеристик 
(середній об’єм еритроциту ‒ MCV та анізоцитоз), а 
також активованого часткового тромбопластиново-
го часу (АЧТЧ). Результуючий показник кислотного–
лужного стану крові ‒ рН ‒ визначали за допомогою 
автоматичного аналізатору газів крові та електролі-
тів "Osmetech OPTI CCA" (США), еритроцитарні 
характеристики ‒ за допомогою автоматичного ге-
матологічного аналізатору "ERMA 210" (Японія) при 
використанні аутентичних витратних матеріалів. 
Підрахунок АЧТЧ, як результуючу гемореологічного 
стану крові, проводили із використанням гемокоагу-
лографу "TS–4000" (Німеччина) при застосуванні 
тест–систем "РЕНАМ" (РФ).  

Вираженість окисного стресу, що формується 
внаслідок впливу силових навантажень, визначали 

згідно змін відношення вмісту основних про– та 
антиоксидантних факторів, як описано в нашій ро-
боті [5]. Вимірювання проводили на спектрофото-
метрі "Becton PU–65" ("Becton Dickenson", США). 
Визначення активності перекисного  окиснення 
ліпідів (ПОЛ) у мембранах еритроцитів здійснюва-
ли шляхом дослідження вмісту одного з ТБК–
активних продуктів – малонового діальдегіду (МДА) 
із спектрофотометричним визначенням різниці пог-
линання при довжинах хвиль 532 і 580 нм. Антиок-
сидантну активність досліджували за змінами вміс-
ту відновленого глутатіону (GSH) після інкубації 
еритроцитарної суспензії з реактивом Еллмана при 
вимірюванні оптичної густини утвореного продукту 
реакції (тіонітрофенильні аніони) при довжині хвилі 
412 нм. Як результуюче відображення оксидатив-
них та антиоксидантних чинників розраховували 
також прооксидантно–антиоксидантний коефіцієнт 
(Кпа) за формулою: 

 
де: Кпа – прооксидантно–антиоксидантний коефі-
цієнт, ум. од.; 
МДА – концентрація малонового діальдегіду, 
нмоль×10–6 ер.; 
GSH – концентрація глутатіону, 1012ммоль×ер.–1  

Статистичну обробку даних проводили за до-
помогою ліцензійної комп'ютерної програми 
"GraphStatInPad" (США). Відповідність отриманих 
даних нормальному розподілу перевіряли за допо-
могою тесту Шапіро–Уїлкі. Достовірність змін роз-
раховували з урахуванням непараметричного кри-
терію Вілкоксона, вважаючи різницю достовірною 
при значеннях р ≤ 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
По–перше, було встановлено, що систематичні та 
інтенсивні силові навантаження, притаманні пере-
дзмагальному процесу, які супроводжуються нако-
пиченням молочної кислоти (лактату), призводять 
до змін рН крові спортсменів (табл. 1). 

Результати досліджень довели, що інтенсивні 
силові навантаження супроводжуються незначним, 
але достовірним, зниженням рН у спортсменів КГ, 
в той час як в обох основних групах зрушень цього 
параметру не спостерігається. Представники КГ 
мають також значні зміни прооксидантно–
антиоксидантної рівноваги (ПАР), що відобража-
ється зростанням Кпа більш ніж удвічі наприкінці 
дослідження, порівняно з тими результатами, що 
були у спортсменів, які у динаміці тренувань вико-
ристовували засоби на основі бурштинової кисло-
ти. Зростання Кпа у контролі відбувається за раху-
нок змін обох ланок ПАР: на 40,8 % зростає вміст 
біобарбітурат–залежних продуктів (а саме МДА) 

=па
вміст МДАК
вміст GSH
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перекисного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) і більш, ніж на третину, змен-
шується вміст у клітинних мембра-
нах одного з основних нефермента-
тивних антиоксидантів ‒ відновле-
ного глутатіону. В той же час при 
застосуванні засобів на основі бур-
штинової кислоти не відбувається 
ані активації процесів ПОЛ, ані зни-
ження GSH. Слід зазначити, що 
отримані дані стосовно змін пара-
метрів ПАР у кваліфікованих спорт-
сменів відрізняються від таких, що 
були нами раніше отримані у неква-
ліфікованих атлетів, які спеціалізу-
ються у силових видах [10]. 

Однією з найцінніших властиво-
стей бурштинової кислоти для спор-
ту вищих досягнень з притаманни-
ми йому тривалими понадінтенсив-
ними фізичними навантаженнями є саме спромож-
ність прискорювати утилізацію лактату, який вихо-
дить назовні з деструктованих міоцитів та накопи-
чується у кровоносному руслі [7]. І хоча лактат, як 
сьогодні вважають, може бути й чинником приско-
рення регенерації м’язів, що підтримується далеко 
не усіма дослідниками [16], на першому етапі від-
новлення після тренувань збільшення його концен-
трації є більшою мірою негативним фактором [20]. 
Тому, активізуючи і захищаючи мітохондрії, буршти-
нова кислота підвищує стійкість організму до усіх 
без виключення стресових впливів і допомагає ор-
ганізму захищатися від негативного впливу фізич-
них навантажень, а також дії інших зовнішніх чин-
ників шляхом вираженого посилення енергозабез-
печення клітин [1, 13]. 

Далі було встановлено, що за інтенсивних фі-
зичних навантажень силового характеру зміни ПАР, 
що відбуваються у клітинних мембранах червоних 
клітин крові спортсменів КГ, супроводжуються від-
повідними негативними зрушеннями еритроцитар-
них характеристик, оскільки все, що відбувається 
стосовно зрушень форми і розміру еритроцитів 
залежить виключно від стану їх мембрани [11, 25]. 
Зростання параметру середнього об’єму червоних 
клітин крові віддзеркалюється також збільшенням 
анізоцитозу на 17,8 % (табл. 2).  

Зростання параметра середнього об’єму ерит-
роцитів є суттєвим фактором погіршення насиче-
ності еритроцитів гемоглобіном [9]. Крім того, у 
спортсменів в групі плацебо–контролю наприкінці 
дослідження відзначається згущення крові, яке 
відображається зростанням АЧТЧ на 28,3 % Такі 
зміни, які спостерігаються у спортсменів після три-
валих інтенсивних навантажень, притаманних ета-

пу передзмагальної підготовки, свідчать, що відбу-
вається уповільнення руху крові у мілких ‒ артеріо-
лах і капілярах ‒ кровоносних судинах і, відповідно, 
погіршується доставка кисню в артеріальному руслі 
до працюючих м’язів спортсменів [26]. На цьому 
фоні зростання значення системної гемореологічної 
характеристики ‒ АЧТЧ ‒ лише погіршує процес 
перенос у мікросудинах і, слід, є опосередкованим 
фактором зниження фізичної працездатності. Зрос-
тання АЧТЧ, як відомо, залежить від рівня високо-
молекулярного кініногену, прекалікреїну та факторів 

Таблиця 1 – Вплив засобів на основі бурштинової кислоти на рН крові 
та прооксидантно–антиоксидантну рівновагу у клітинних мембранах у 
динаміці фізичних навантажень у важкоатлетів 

Терміни  
дослідження 

Застосовані засоби і досліджені показники (M±σ) 

рН МДА, 
нмоль´106 ер. 

GSH, 
10–12ммоль´ ер.–1 Кпа, ум.од. 

Плацебо (n=12), КГ 

до початку 7,38±0,02 5,12±0,04 2,21±0,09 2,32±0,08 

по закінченні 7,28±0,01* 7,21±0,05* 1,45±0,05* 4,97±0,10* 

Армадін лонг (n=15), І ОГ 

до початку 7,36±0,01 5,22±0,03 2,39±0,08 2,18±0,09 

по закінченні 7,35±0,02# 5,96±0,04*# 2,43±0,07# 2,45±0,11# 

ЯнтарІн–Спорт (n=13), ІІ ОГ 

до початку 7,37±0,02 5,18±0,05 2,32±0,06 2,23±0,08 

по закінченні 7,38±0,03# 6,04±0,05*# 2,50±0,05# 2,42±0,10# 

Примітки: * ‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними до початку 
дослідження у відповідних групах; #‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно 
із даними у контрольній групі. 

Таблиця 2 – Вплив засобів на основі бурштинової кис-
лоти на еритроцитарні характеристики та реологічний 
стан крові у динаміці фізичних навантажень у важкоат-
летів 

Терміни  
дослідження 

Застосовані засоби і досліджені 
 показники (M±σ) 

Середній 
об’єм  

еритроци-
тів, фл 

Анізоци-
тоз, % 

Активований 
частковий  

тромбопласти-
новий час, с 

Плацебо (n=12), КГ 

до початку 77,82±1,6 14,6±0,8 25,4±0,3 

по закінченні 88,43±2,1* 17,2±0,5* 32,6±1,1* 

Армадін лонг (n=15), І ОГ 

до початку 76,52±2,14 13,9±0,7 26,8±1,2 

по закінченні 77,3±1,93# 14,1±0,4# 27,8±0,9# 

ЯнтарІн–Спорт (n=13), ІІ ОГ 

до початку 78,04±1,86 14,8±0,6 25,9±1,2 

по закінченні 80,25±2,20# 15,2±0,8# 28,8±1,4# 

Примітки: * ‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із 
даними до початку дослідження у відповідних групах;  
#‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними у конт-
рольній групі. 
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згортання XII, XI, VIII та ін. З іншого боку, відомо, 
що зниження рН є тригерним механізмом активації 
ХІІ фактору (фактору Хагемана) з наступною акти-
вацією калікреїн–кінінової системи [19, 21]. Основ-
на діюча речовина цієї системи ‒ поліпептид браді-
кінін, який є важливим чинником спазму судин. Тоб-
то увесь комплекс змін, які відбуваються під впли-
вом інтенсивних силових навантажень, є асоційо-
ваним зі зниженням загальної та спеціальної фізич-
ної працездатності. 

В обох основних групах важкоатлетів, які про-
тягом періоду спостереження використовували 
засоби на основі бурштинової кислоти, подібних 
негативних явищ не спостерігається, що говорить 
на користь профілактичного застосування подібних 
фармакологічних засобів і дає змогу говорити про 
їхні ергогенні властивості, які реалізуються через 
складні різноманітні біохімічні шляхи. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Запропонований комплекс системоутворю-
ючих параметрів гомеостазу, на нашу думку, відо-
бражає, прямо або опосередковано, основні фак-
тори, що належать до ергогенних/або ерголітичних 
в організмі спортсмена. Визначення цього комплек-
су показників формує уявлення про основні ланки 
порушень гомеостазу, що відбуваються за окисного 
стресу та накопичення лактату та можливі напрям-
ки профілактики та корекції подібних негативних 
проявів тривалого впливу навантажень високої 
інтенсивності на організм спортсмена. Застосуван-
ня засобів ‒ фармакологічних препаратів та дієтич-
них добавок ‒ на основі бурштинової кислоти, яка 
володіє багатогранним впливом на різні боки обмі-
ну речовин, є цілком обґрунтованим та ефектив-
ним з метою профілактики стомлення і зниження 
працездатності кваліфікованих спортсменів. 
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СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ КАК БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ ПАРАМЕТРОВ ГОМЕОСТАЗА ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 
Войтенко В. Л., Гунина Л. М., Носач О. В., Олешко В. Г.,  
Головащенко Р. В., Рябина С. А., Коцеруба Л. И., Высочин Ф. С. 
Резюме. В работе рассмотрен комплекс параметров, которые относятся к системообразующих фак-

торов, обусловливающих сдвиги гомеостаза под влиянием различных внешних факторов, в частности, и 
интенсивных физических нагрузок. У 40 квалифицированных спортсменов, специализирующихся в тяже-
лой атлетике, во время интенсивных нагрузок (период подготовки к соревнованиям), проведены динами-
ческие исследования значения рН, содержания основных оксидативних и антиоксидантных факторов в 
клеточных мембранах, изменений эритроцитарного комплекса (средний объем эритроцитов и анизоци-
тоз), а также результирующего показателя ухудшения гемореологического состояния ‒ активированного 
частичного тромбопластинового времени. Одним из средств коррекции таких разнонаправленных мета-
болических сдвигов может быть янтарная кислота и ее производные, а также комплексы на ее основе. 

Все спортсмены после подписания "Информированного согласия" на участие в исследовании были 
рандомизированы в три группы ‒ плацебо–контроль, I основная, участники которой принимали препарат 
армадин лонг (2–этил–6–метил–3–гидроксипиридина сукцинат) по 2 таблетки 3 раза в сутки, и II основ-
ная с трехкратным применением диетической добавки "ЯнтарИн–Спорт" по 2 капсулы, каждая из которых 
содержит 1 г янтарной кислоты, а также витамины группы В (В1, В6), глутаминовую кислоту и аргинин. 
Продолжительность исследования составила 21 день, определение параметров гомеостаза проводили 
до начала и после окончания срока наблюдения за спортсменами. 

Показано, что длительное воздействие нагрузок силового характера с аэробным гликолитическим 
механизмом энергообеспечения, что способствует накоплению лактата в кровеносном русле и снижению 
рН, вместе с сопутствующим окислительным стрессом приводят к увеличению эритроцитов по размеру с 
77,82±1,6 фл до 88,43±2,1 фл (P <0,05), что является одним из главных факторов ухудшения переноса 
кислорода по мелким кровеносным сосудам ‒ артериолам и капиллярам. 

По мнению авторов, одной из причин возникновения различных гомеостатических сдвигов является 
накопление лактата с последующим достоверным снижением рН с 7,38±0,02 до 7,28±0,01 (P <0,05), а 
также окислительный стресс с превалированием накопления прооксидантных факторов в клеточных 
мембранах. Это в дальнейшем приводит к возникновению изменений в эритроцитарном звене и умень-
шению текучести крови, что на фоне спазма мелких кровеносных сосудов сопровождается замедлением 
переноса кислорода к работающим мышцам спортсменов. 
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Применение средств на основе янтарной кислоты предупреждает развитие таких негативных гомео-
статических перестроек и, таким образом, опосредованно сопровождается формированием эргогенного 
влияния на организм спортсмена. 

Ключевые слова: силовая тренировка, янтарная кислота, прооксидантно–антиоксидантный баланс, 
клеточная мембрана, лактат, рН, характеристики эритроцитов. 

 
UDС 796.8+577.3: 616.152.21–577.152: 57.017.3–014 
Succinic Acid–Based Products as Safe and Effective Factors Supporting  
Homeostasis Parameters during Physical Loads 
Voitenko V. L., Gunina L. M., Nosach O. V., Oleshko V. G.,  
Golovashchenko R. V., Rjabina S. A., Kotseruba L. І., Vysochin F. S. 
Аbstract. The paper considers a set of parameters related to the system–forming factors that determine the 

shifts of homeostasis under the influence of various external factors, in particular, and intense physical loads.  
The purpose of the study was to determine the effect of succinic acid and its derivatives or complexes with 

other biologically active substances on the system–forming parameters of homeostasis of athletes during physi-
cal loads. 

Material and methods. We conducted the dynamic studies of pH in 40 qualified athletes specializing in 
weightlifting during intense loads (preparation period). We also checked the content of the main oxidative and 
antioxidant factors in cell membranes, changes in erythrocyte complex (average erythrocyte volume and aniso-
cytoses), and the resultant indicator of deterioration of the hemorheological condition ‒ activated partial throm-
boplastin time. Succinic acid and its derivatives, as well as complexes based on it, can be one of the means of 
correcting such multidirectional metabolic changes. 

All athletes after signing the “Informed Consent” to participate in the study were randomized into three 
groups. The 1st main group (placebo–control) participants received Armadin®Long (2–ethyl–6–methyl–3–
hydroxypyridine succinate) 2 tablets 3 times a day and the 2nd main group with three–fold the use of the dietary 
supplement "YantarIn–Sport" 2 capsules, each containing 1 g of succinic acid, as well as vitamins of group B 
(B1, B6), glutamic acid and arginine. The duration of the study was 21 days, homeostasis parameters were de-
termined before and after the end of the observation of athletes. 

Results and discussion. The obtained results showed that a long–term exposure to power loads with an 
aerobic glycolytic energy supply mechanism, which contributes to the accumulation of lactate in the bloodstream 
and lower pH, together with an accompanying oxidative stress, led to an increase in size with erythrocytes from 
77.82±1.6 fl to 88.43±2.1 fl (P <0.05), which is one of the main factors in the deterioration of oxygen transfer 
through small blood vessels (arterioles and capillaries). 

According to the authors, one of the causes of various homeostatic shifts is the accumulation of lactate, 
followed by a significant decrease in pH from 7.38±0.02 to 7.28±0.01 (P <0.05), as well as oxidative stress with 
prevailing accumulation prooxidant factors in cell membranes. This further leads to changes in the erythrocyte 
link and reduce bloodstream, which, on the background of a spasm of small blood vessels, is accompanied by a 
slowdown in the transfer of oxygen to the working muscles of athletes. 

Conclusion. The use agents based on succinic acid prevents the development of such negative homeostatic 
reorganizations and, thus, is indirectly accompanied by the formation of ergogenic effects on the athlete's organ-
ism. 

Keywords: weight training, succinic acid, prooxidative–antioxidative balance, cell membrane, lactate, pH, 
erythrocyte characteristics. 
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У статті висвітлено вплив вітчизняного метабо-
літотропного препарату АТФ-лонг, який вміщує мо-
лекулу основного енергетичного фосфату в захи-
щеному вигляді, на показники червоної ланки гема-
тологічного гомеостазу, включаючи еритроцитарні 
індекси, та параметри прооксидантно-антиокси-
дантної рівноваги у мембранах еритроцитів, що 
має значний інтерес у зв’язку із впливом означених 
характеристик на кисень-транспортну функцію кро-
ві, а, слід, аеробну працездатність при інтенсивних 
фізичних навантаженнях. Вибір препарату був обу-
мовлений тим, що енергозабезпечення еритроциту, 
який не має власної енергогенеруючої системи, з 
одного боку, дуже значно впливає на його функціо-
нальні показники. З іншого, це провокує структурні 
перебудови мембрани еритроцита, його подальшу 
деформацію та зміни розміру, що утруднює просу-
вання клітин по мікроциркуляційному руслу і в під-
сумку знижує можливості кисень-транспортної сис-
теми крові, погіршуючи тим самим постачання 
енергії та пластичних субстратів до міокарду і пра-
цюючих м’язів спортсмена. 

Дослідження проведено у 25 спортсменів про-
тягом 21 дня під час тренувань на формування ви-
тривалості (біг на середні дистанції), розподілених 
на основну (15 осіб) та контрольну груп» (10 осіб). 
За дизайном дослідження було сформовано як слі-
пе плацебо-контрольоване та включало підписання 
спортсменами «Інформованої згоди». Для порів-
няння ті ж самі показники вивчено у 10 донорів ана-
логічного віку і статі (чоловіки 19-22 років).  

Визначення впливу препарату АТФ-лонг у ди-
наміці фізичних навантажень довело, що його кур-
сове застосування сприяє покращенню прооксида-
нтно-антиоксидантної рівноваги у мембранах ерит-

роцитів за рахунок як пригнічення процесів переки-
сного окиснення ліпідів, так і збільшення вмісту в 
мембранах відновленого глутатіону ‒ основного 
неферментативного антиоксиданту, приводить до 
зростання вмісту внутрішньоеритроцитарного гемо-
глобіну та вказує на викид з депо молодих форм 
еритроцитів (зростання середнього об’єму черво-
них клітин та анізоцитозу). В цілому це є свідчен-
ням покращення кисень-транспортної функції крові 
та опосередковано вказує на зростання захисту 
міокарду та скелетних м’язів спортсменів від ішемії 
та гіпоксії. 

Результати дослідження доводять доцільність 
та обґрунтованість курсового використання метабо-
літотропного препарату АТФ-лонг під час аеробних 
навантажень для підтримки еритроцитарної ланки 
гематологічного гомеостазу та покращення кисень-
транспортної функції крові спортсменів. 

Ключові слова: аеробне навантаження, ерит-
роцит, мембрана, енергозабезпечення, прооксида-
нтно-антиоксидантна рівновага. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано в рамках НДР 
«Адаптаційні реакції організму на дію ендогенних і 
екзогенних факторів середовища», № держ. реєст-
рації 0116U008030. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими завданнями дослідження. В основі досяг-
нення високих спортивних результатів лежить аде-
кватна перебудова адаптаційних процесів, які від-
буваються в організмі спортсменів протягом бага-
торічних фізичних навантажень. Постійний вплив 
тренувань призводить до розвитку певного рівня 
функціонування основних, лімітуючих фізичну  
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працездатність, систем організму. Найважливішою 
з таких систем практично в усіх видах спорту є сер-
цево-судинна та кровоносна, роль яких в забезпе-
ченні відповідного рівня фізичної працездатності 
спортсменів важко переоцінити [18]. 

Незважаючи на високі функціональні можливо-
сті організму спортсменів, значні за обсягом та 
інтенсивністю фізичні навантаження, що не відпові-
дають адаптаційним можливостям організму, ство-
рюють передумову для формування «кардіальної 
патології при заняттях спортом» [26], що вказує на 
необхідність застосування не тільки програми фар-
макологічної стимуляції фізичної працездатності, 
але й розробки шляхів таких фармакологічних 
впливів, які б захищали серцево-судинну та інші 
системи спортсменів від наслідків нераціонального 
використання тренувальних чинників. Однак, бага-
то фармакологічних засобів, які широко використо-
вуються в медичній практиці, не можна застосову-
вати в спорті вищих досягнень у зв’язку із заборо-
нами Всесвітньої антидопінгової агенцієї (WADA), 
що вступили в силу протягом останніх років 
[15, 30]. 

Важливу роль при фізичних навантаженнях 
мають негативні зміни гематологічного гомеостазу, 
що відбуваються, оскільки кисень-транспортна фу-
нкція крові, а, слід, і забезпечення міокарду киснем 
та енергетичними і пластичними субстратами [29], 
формують передумови для порушення функціону-
вання всієї серцево-судинної системи. Слід врахо-
вувати також, що характеристики еритроцитарної 
ланки гематологічного гомеостазу, що відповідає 
за кисень транспорту функцію крові, значною мі-
рою залежить від структурно-функціонального ста-
ну мембран червоних клітин крові [4]. 

Особливе місце у підтримці функції міокарду 
серед препаратів з енергетичною спрямованістю 
дії може посісти вітчизняний фармакологічний за-
сіб АТФ-лонг. Це перший оригінальний вітчизняний 
препарат нового класу лікарських засобів ‒ різнолі-
гандних координаційних сполук, що містять макро-
ергічні фосфати, який має виражену кардіопротек-
торну, енергозберігаючу, мембраностабілізуючу, 
метаболічну дію при гострих і хронічних захворю-
ваннях серцево-судинної системи, а також при її 
перенапруженні та дисфункції у спортсменів. За 
своєю хімічною структурою ця субстанція не має 
аналогів у світі й запатентована. Молекула АТФ-
лонг синтезована таким чином, що макроергічний 
фосфат АТФ, іон мікроелементу магнію, амінокис-
лота гістидин та іони калію, які входять до її складу 
скоординовані так, що молекула легко вбудовуєть-
ся в різні ланки метаболічних процесів, має спорід-
неність до рецепторів мембран клітин, що визна-
чає її багатогранну фармакологічну дію [6, 9]. За-

вдяки оригінальній структурі цей препарат має ха-
рактерну тільки для нього дію, яка не властива 
окремо кожному з його хімічних компонентів (АТФ, 
гістидин, К+, Мg2+), що дозволяє препарату здійс-
нювати корегуючий вплив на різні структури і функ-
ції на системному, клітинному, субклітинному і мо-
лекулярному рівнях [9]. Крім того, великою перева-
гою, порівняно з іншими препаратами, що справля-
ють нормалізуючий вплив на кровопостачання та 
ененергозабезпечення, є практична відсутність у 
АТФ-лонг, токсичності та побічної дії, що притаман-
не саме метаболітотропним субстанціям [10], але 
робіт, в яких би ґрунтовно оцінювався вплив цього 
фармакологічного засобу на організм, на сьогодні 
недостатньо, і здебільшого вони стосуються не 
механізмів впливу на працездатність спортсменів, 
а оцінки змін самих параметрів фізичної працезда-
тності в експерименті [5, 21] та в умовах реального 
тренувального процесу [7]. 

Мета роботи ‒ оцінити можливість корекції 
показників червоної ланки гематологічного гомеос-
тазу при фізичних навантажень з аеробним механі-
змом енергозабезпечення за допомогою метабо-
лічного поліпротектору АТФ-лонг. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено на базі Навчально-наукового олім-
пійського інституту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України та Науково-
навчального інституту спеціальної фізичної і бойо-
вої підготовки і реабілітації Національного універ-
ситету державної податкової служби України у 25 
спортсменів (усі чоловіки віком від 19 до 22 років), 
які протягом обраного періоду спостереження тре-
нували переважно швидкісну витривалість (біг на 
середні дистанції). З урахуванням кумулятивного 
механізму дії препарату АТФ-лонг тривалість дос-
лідження склала 21 день. Усі досліджені спортсме-
ни за методом випадкової виборки були розподіле-
ні на 2 групи, з яких, 15 спортсменів, що у динаміці 
фізичних навантажень приймали АТФ-лонг по од-
ній капсулі тричі на добу, склали основну групу. 
Решта 10 осіб, які приймали одну капсулу з крох-
малем тричі на день, увійшли до групи плацебо-
контролю; при цьому учасники дослідження не зна-
ли, хто саме що отримував ‒ препарат або плаце-
бо, тобто дослідження за дизайном мало характер 
сліпого плацебо-контрольованого. Інших фармако-
логічних засобів спортсмени не отримували. За 
статтю, віком, спортивною кваліфікацією (І дорос-
лий розряд) групи спортсменів були зіставні. Для 
порівняння проводили аналогічні дослідження у 10 
здорових нетренованих осіб (донори) відповідного 
віку та статі. 

Кров для досліджень з периферійної вени  
брали до початку та по закінченні дослідження на 
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умовах добровільного отримання у спортсменів 
«Інформованої згоди», в який роз’яснювалися пра-
ва та обов’язки учасників та організаторів дослі-
дження, підтверджувалося, що препарат АТФ-лонг 
не належить до заборонених WADA субстанцій, а 
також повідомлялося, що результати дослідження 
можуть увійти до дисертаційної роботи. 

Для стандартного гематологічного дослідження 
у стані спокою здійснювали забір крові з перифе-
рійної вени у кількості 0,2 мл у спеціальні пластико-
ві мікропробірки, попередньо оброблені етилендіа-
мінтетраацетатом (ЕДТА). Під час гематологічних 
досліджень визначали наступні показники: кількість 
еритроцитів та вміст гемоглобіну, вміст внутріш-
ньоеритроцитарного гемоглобіну, середній об'єм 
еритроцитів та ступінь анізоцитозу (ступінь розкиду 
за середнім об’ємом) останніх до початку та по 
закінченні обраного 21-денного мезоциклу в спорт-
сменів основної та контрольної груп. Вимірювання 
вищезазначених показників проводили на автома-
тичному гематологічному аналізаторі "ERMA-210" 
(ERMA Ltd., Японія), що рекомендований WADA 
для створення паспорту крові спортсмена, із вико-
ристанням автентичних витратних матеріалів. Ана-
ліз проводили через 5 хв після забору зразків крові 
з внутрішньолабораторним контролем якості шля-
хом застосування при кожному вимірюванні аутен-
тичної контрольної крові (ERMA Ltd., Японія). 

Для досліджень стану мембран еритроцитів 
також використовували венозну кров, з якої отри-
мували «тіні» еритроцитів, оскільки вони є достат-
ньо адекватною моделлю загального пулу клітин-
них мембран організму [13]. Матеріал для визна-
чення біохімічних параметрів ПАР клітинних мем-
бран еритроцитів отримували зі зразків крові 
(5 мл), що забирали за допомогою вакутайнерів 
«Vacumed без наповнювача для спеціальних дослі-
джень» з периферійної (ліктьової) вени у стані від-
носного м’язового спокою натщесерце без попере-
днього фізичного навантаження. Суспензію «тіней» 
еритроцитів отримували після триразової обробки 
зразка крові, стабілізованої 3,8 % розчином натрію 
цитрату, за допомогою відмивання їх ізотонічним 
розчином натрію хлориду з наступним центрифугу-
ванням при 3000 хв-1 протягом 10 хв. Одержаний 
таким чином осад еритроцитів відмивали від зали-
шків плазми в 155 мМ розчині натрію хлориду та 
центрифугували ще раз за таких самих умов [12].  

Оцінку ПАР безпосередньо у еритроцитарних 
мембранах проводили за змінами активності пере-
кисного окислення ліпідів (ПОЛ) та ступеня антиок-
сидантного захисту. У динаміці дослідження вивча-
ли інтенсивність ПОЛ по накопиченню ТБК-
активних продуктів, які оцінювали спектрофотомет-
рично при довжинах хвиль λ = 532 і 580 нм за вміс-

том одного з кінцевих продуктів ліпопереокиснен-
ня ‒ малонового діальдегіду (МДА); результати 
виражали у нмоль×106ер. [2]. Антиоксидантну акти-
вність досліджували за змінами вмісту одного з 
основних природних антиоксидантів нефермента-
тивної ланки ‒ відновленого глутатіону (GSH) ‒ 
після інкубації еритроцитарної суспензії з реакти-
вом Еллмана при подальшому вимірюванні оптич-
ної густини утвореного продукту реакції (тіонітро-
фенильні аніони) за довжини хвилі λ = 412 нм; ре-
зультати виражали у 10-12 ммоль×ер.-1 [13, 16]. Спе-
ктрофотометрічні вимірювання здійснювали за до-
помогою фотометра "Becton PU-65" ("Becton Dicken-
son", США). Також як результуючу характеристику 
змін рівноваги прооксидантних та антиоксидантних 
факторів у мембранах еритроцитів розраховували 
запропонований нами коефіцієнт (Кпа, ум. од.) із 
співвідношення вмісту МДА та вмісту GSH [4].  

Статистичну обробку здійснювали за допомо-
гою ліцензійної програми «GraphPadInStaf» (США). 
Обраховували середнє значення та його статисти-
чну похибку (Ẋ±S). Для оцінки достовірності змін 
при відповідності вибірок нормальному закону роз-
поділу за критерієм Шапіро-Уїлкі використовували 
параметричний t-критерій Стьюдента [8]; у випадку 
відсутності такої відповідності під час оцінки досто-
вірності міжгрупової різниці даних використовували 
непараметричний критерій Вілкоксона. Рівень дос-
товірності між даними у групах приймали на рівні 
не нижче за 95 %, тобто при значенні Р ≤0,05 [11]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Під час дослідження було встановлено, що інтен-
сивні фізичні навантаження, порівняно із даними у 
здорових нетренованих осіб, призводять до змін 
показників ПАР та гематологічного гомеостазу у 
мембранах еритроцитів спортсменів. Показано, що 
застосування препарату АТФ-лонг у спортсменів 
основної групи в динаміці тренувань покращує 
структурні характеристики мембран, які визнача-
ється поліпшенням стану ПАР у них (порівняно з 
даними плацебо-контролю) (табл. 1).  

У контрольній групі спортсменів співвідношення 
МДА і GSH наприкінці досліджень перевищувало 
4,5 ум. од., що в 1,67 рази більше порівняно з дани-
ми до початку дослідження і свідчить про пошко-
дження структури ліпідного шару біологічних мем-
бран [20] за рахунок змін ПАР факторів у бік накопи-
чення прооксидантних факторів при одночасному 
зниженні вмісту неферментативних антиоксидант-
них і наступного формування окисного стресу [27].  

Це підтверджує динаміка Кпа як результуючого 
показника вираженості окисного стресу, наведена 
на рисунку 1. З даних рисунку видно, що до початку 
досліджень цей коефіцієнт є майже однаковим в 
основній та контрольній групах, хоча і відрізняється 
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від даних у здорових нетренованих осіб. По закін-
ченні дослідження картина виражено змінюється: 
якщо значення Кпа в контрольній групі різко зрос-
тають, то в основній групі, учасники якої у динаміці 
спостереження застосовували АТФ-лонг, значення 
показника майже не відрізняються від даних у здо-
рових нетренованих осіб і є суттєво нижчими сто-
совно даних в контролі. 

Що ж стосується суто показників гематологіч-
ного гомеостазу (табл. 2), зокрема у ланці черво-
ної крові (еритроцитарні індекси, або еритроцитар-
ні характеристики), то було встановлено, що АТФ-
лонг достовірно не впливає на вміст еритроцитів у 
спортсменів основної групи; спостерігається лише 
тенденція до збільшення цього показника, що мож-
на пояснити досить значним відхиленням від сере-
днього значення у зв’язку з індивідуальними коли-
ваннями даного параметру та не завжди чітким 
додержанням спортсменами умов здачі крові та 
змінами внаслідок цього гематокриту. 

Рівень загального гемоглобіну (Hb), що є пока-
зником відносним (на відміну від абсолютного вміс-
ту гемоглобіну в еритроциті ‒ MCHC, від англ. mea-
n corpuscular hemoglobin concentration) під впливом 
препарату теж залишається майже незмінним. 
Проте спостерігається достовірне (P < 0,05) збіль-
шення на 9,7 % середнього об'єму еритроцитів та 

деяке зростання ступеня анізоцитозу, що вказує на 
викид в кровоносне русло молодих форм еритро-
цитів, які є більш крупними порівняно із зрілими 
формами клітин [25]. 

Відмічено також збільшення абсолютного вміс-
ту гемоглобіну безпосередньо в еритроцитах на 
11,6 % від даних в контрольній групі спортсменів, 
що може вказувати на опосередкований еритрос-
тимулюючий вплив препарату процесів енергоза-
безпечення у них за рахунок покращення саме ліпі-
дного метаболізму мембран [22 ] та зменшення 
деформацій червоних клітин крові [14, 28]. 

Тобто можна стверджувати, що під дією АТФ-
лонг відбувається нормалізація ПАР, яка порушу-
ється при окисному стресі будь-якого ґенезу [17], в 
тому числі, при інтенсивних та тривалих фізичних 

Таблиця 1 – Динаміка показників структури мембран еритроцитів (Ẋ±S) спортсменів за даними окисного гомео-
стазу під впливом АТФ-лонг 

Показники,  
що досліджували 

Здорові нетреновані  
особи 

(донори, n=10) 

Групи досліджених спортсменів та терміни дослідження 

контрольна (n=10) основна (n=15) 

до початку по закінченні до початку по закінченні 
МДА, нмоль-106ер. 3,55±0,12 4,78±0,17* 5,58±0,14*# 4,81±0,15* 5,02±0,16*∆ 

GSН, 10-12 ммоль·ер.-1 2,48±0,14 1,76±0,08* 1,23±0,06*# 1,82±0,06* 2,36±0,10∆ 

Кпа, ум. од. 1,96±0,10 2,72±0,11* 4,54±0,14*# 2,64±0,08* 2,12±0,11#∆ 

Примітки: Статистично достовірно порівняно з даними: * ‒ у здорових нетренованих осіб; # ‒ до початку дослі-
дження; ∆ ‒ у контролі на відповідному етапі дослідження. 

Таблиця 2 – Вплив АТФ-лонг наприкінці дослідження 
на показники гематологічного гомеостазу (Ẋ ±S) у 
спортсменів 

Показники, що 
досліджували 

Групи спортсменів по 
закінченні дослідження 

Референтні 
значення у 
спортсме-

нів# 
контрольна 

(n=10) 
основна 
(n=15) 

Еритроцити, 
1012·л-1 4,79±0,28 5,21±0,21 3,86-5,03 

Гемоглобін,  
г·л-1 148,0±8,8 159,0±6,6 124,0-160,0 

Гематокрит, % 39,12 ±1,25 42,60±1,26*∆ 38-50 

Середній об'єм 
еритроцитів, 
фл 

80,41±2,18 88,21±1,12*∆ 79-92 

Абсолютний 
вміст гемогло-
біну в еритро-
циті, пг 

30,93±1,13 34,52±1,4*∆ 24-32 

Середня конце-
нтрація гемо-
глобіну в ерит-
роциті, г·л-1 

36,05±1,56 38,82±1,48 30-38 

Анізоцитоз, % 13,82±0,23 14,74±0,30* до 14,2 

Примітки: 1.* ‒ статистично достовірно (P < 0,05) порів-
няно з даними у контролі на відповідному етапі дослі-
дження; 2.# ‒ відповідно до даних, наведених в джерелі 
[1]; 3.∆ ‒ обробка за критерієм Вілкоксона. 

Рис. 1. Динамика Кпа під впливом АТФ-лонг  
у спортсменів 
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навантаженнях, в плазматичних мембранах взагалі 
та еритроцитарних зокрема [3, 24]. 

Висновки. Отримані дані свідчать, що застосу-
вання препарату дає можливість стабілізувати ге-
матологічний гомеостаз, особливо його еритроци-
тарну ланку, при інтенсивних фізичних тренуван-
нях, що покращує кисень транспортну функцію кро-
ві [19, 23]. Можливо, одним з механізмів зростання 
витривалості спортсменів при аеробному механізмі 
енергозабезпечення м'язової діяльності є збіль-

шення вмісту гемоглобіну в еритроцитах, яке обу-
мовлене поліпшенням структурно-функціонального 
стану їх мембран під дією АТФ-лонг. Це дає змогу 
вважати АТФ еритроцитарним енергопротектором, 
застосування якого є доцільним та обґрунтованим 
для поліпшення кисень-транспортної функції атле-
тів при навантаженнях аеробного характеру. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в уточненні тонких механізмів енергоутворення 
при силових навантаженнях. 
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УДК 577.3:796.015.615 
КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА  
ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ С ПОМОЩЬЮ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
Кузьменко М. В., Гунина Л. М., Носач О. В., Головащенко Р. В. 
В статье освещено влияние отечественного метаболитотропного препарата АТФ-лонг, содержащего 

молекулу основного энергетического фосфата в защищенном виде, на показатели красного звена гема-
тологического гомеостаза, включая эритроцитарные индексы, и параметры прооксидантно-
антиоксидантного равновесия в мембранах эритроцитов, что имеет значительный интерес в связи с 
влиянием указанных характеристик на кислород-транспортную функцию крови, а следовательно, аэроб-
ную работоспособность при интенсивных физических нагрузках. 

Выбор препарата был обусловлен тем, что энергообеспечение эритроцита, который не имеет собст-
венной энергогенерирующей системы, с одной стороны, очень значительно влияет на его функциональ-
ные характеристики. С другой, это провоцирует структурные перестройки мембраны эритроцита, его 
дальнейшую деформацию и изменения размера, что затрудняет продвижение клеток по микроциркуля-
ционному руслу и в итоге нарушает способности кислород-транспортной системы крови, ухудшая тем 
самым поставки энергии и пластических субстратов к миокарду и работающим скелетным мышцам 
спортсмена. 

Исследование проведено у 25 спортсменов в течение 21 дня во время тренировок на формирование 
выносливости (бег на средние дистанции), распределенных на основную (15 человек) и контрольную 
группы (10 человек). По дизайну исследование было сформировано как слепое плацебо-контролируемое 
и включало подписание спортсменами «Информированного согласия». Для сравнения те же показатели 
изучены у 10 доноров аналогичного возраста и пола (мужчины 19-22 лет). 

Определение влияния препарата АТФ-лонг доказало, что его курсовое применение способствует 
улучшению прооксидантно-антиоксидантного равновесия в мембранах эритроцитов за счет как угнетения 
процессов перекисного окисления липидов, так и прироста содержания в мембранах восстановленного 
глутатиона ‒ основного неферментативного антиоксиданта, что приводит к увеличению содержания 
внутриэритроцитарного гемоглобина и указывает на выброс из депо молодых форм эритроцитов  
(рост среднего объема красных клеток и анизоцитоза). В целом это свидетельствует об улучшении  
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кислород-транспортной функции крови и косвенно указывает на увеличение степени защиты миокарда и 
скелетных мышц спортсменов от ишемии и гипоксии. 

Результаты исследования доказывают целесообразность и обоснованность курсового использова-
ния метаболитотропного препарата АТФ-лонг при аэробных нагрузках для поддержания эритроцитарно-
го звена гематологичного гомеостаза и улучшения кислород-транспортной функции крови спортсменов. 

Ключевые слова: аэробная нагрузка, эритроцит, мембрана, энергообеспечение, прооксидантно-
антиоксидантное равновесие. 

 
UDC 577.3:796.015.615 
Correction of the Hematological Homeostasis Parameters during Physical Loads  
by Using Energy Orientation Pharmacological Agents 
Kuzmenko M. V., Gunina L. M., Nosach O. V., Golovashchenko R. V. 
Abstract. The article highlights the influence of the domestic metabolite ATP-long drug containing the main 

energy phosphate molecule in a protected form on the indicators of the red link of hematological homeostasis, 
including red blood cell indices, and the parameters of prooxidant-antioxidant equilibrium in erythrocyte mem-
branes, which is of considerable interest in connection with the influence of these characteristics on the oxygen-
transport function of the blood, and therefore aerobic performance during intense physical exertion. 

The choice of the drug was due to the fact that the energy supply of an erythrocyte, which does not have its 
own energy-generating system and significantly affects its functional characteristics. On the other hand, it pro-
vokes structural changes in the erythrocyte membrane, its further deformation and size changes, which makes it 
difficult for the cells to move along the microcirculation bed and, as a result, disrupts the ability of the oxygen 
transport system of the blood, thereby impairing the supply of energy and plastic substrates to the myocardium 
and the athlete’s skeletal muscle. 

Material and methods. The study was conducted in 25 athletes during 21 days of training on the formation 
of endurance (running at middle distances), distributed on the main (15 people) and control groups (10 people). 
By design, the study was shaped like a blind placebo-controlled study and included the signing by the athletes 
of the “Informed Consent”. For comparison, the same indicators were studied in 10 donors of the same age and 
gender (men 19-22 years old). 

Results and discussion. Determination of the effect of ATP-long drug proved that its course application im-
proved the prooxidant-antioxidant balance in erythrocyte membranes due to both inhibition of lipid peroxidation 
processes and an increase in the content of reduced glutathione in the membranes, the main non-enzymatic 
antioxidant, which led to an increase in the content of intraerythrocyte hemoglobin and indicated the release 
from the depot of young forms of red blood cells (an increase in the average volume of red cells and anisocyto-
sis). In general, this indicates an improvement in the oxygen-transport function of the blood and indirectly indi-
cates an increase in the degree of protection of athletes’ myocardium and skeletal muscle from ischemia and 
hypoxia. 

Conclusion. The results of the study proved the feasibility and validity of the course use of the metabolite 
ATP-long drug with aerobic exercise to maintain the red blood cell of hematologic homeostasis and improved 
the oxygen-transport function of the blood of athletes. 

Keywords: aerobic load, red blood cell, membrane, energy supply, prooxidant-antioxidant balance. 
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Досліджувалася наявності корелятивного зв’яз-
ку капілярного кровообігу та деяких показників уль-
траструктури м'язової тканини в залежності від 
тренованості організму. Показано, що у нетренова-
них щурів, дозоване фізичне навантаження викли-
кало у литковому м'язі виникнення ознак гіпертро-
фії та розшарування міофібрил; загальна кількість 
мітохондрій їх середній діаметр та площа достовір-
но не змінювалася, але суттєво зростав відсоток 
структурно змінених мітохондрій: у 2,8 разів в суб-
сарколемальній та у 2,1 рази в індраміофібриляр-
ній субпопуляціях мітохондрій. Виявлено, що у тре-
нованих щурів наявними були ультраструктурні 
прояви адаптації м’язів до фізичного навантажен-
ня, що відрізняло зміни, від впливу однократного 
дозованого фізичного навантаження. По–перше, 
практично не спостерігалося порожніх, а також спа-
лих капілярів, по–друге, виявлялося значне збіль-
шення кількості функціонуючих капілярів на одини-
цю площі тканини. Була встановлена активація 
морфогенезу мітохондрій – зростання кількості 
органел становило 72,8 % у субсарколемальній, 
так 65,6 % у індраміофібрилярній субпопуляціях 
мітохондрій; також спостерігалося помірне (до 25–
30 % від середнього діаметру мітохондрій у м’язо-
вій тканині контрольних щурів) набухання органел 
та зростання відсотку структурно змінених мітохон-
дрій. Виявлено, що у нетренованих тварин зрос-
тання кровопостачання м’язової тканини при низь-
ких вихідних значеннях показника мікроциркуляції 
забезпечується збільшенням кількості функціоную-
чих капілярів – приблизно однаковим у тренованих 
та нетренованих тварин (r=0,793). Не було виявле-
но кореляційного взаємозв’язку між показником 
мікроциркуляції та кількістю мітохондрій (r=0,095), 
а також з кількістю структурно змінених мітохондрій 

(r=–0,296). Ця закономірність спостерігалася у не-
тренованих щурів І і ІІ підгруп. При високих вихід-
них значеннях показника мікроциркуляції кореляція 
цього показника з кількістю функціонуючих капіля-
рів є помірною негативною (r=–0,616). Натомість, 
виявлена тісна позитивна корелятивна залежність 
між кількістю функціонуючих капілярів та середнім 
квадратичним відхиленням у тренованих щурів 
даної підгрупи (r=0,914). У нетренованих тварин 
такої закономірності не виявлено. Встановлена 
також тісна позитивна кореляція між кількістю фун-
кціонуючих капілярів і мітохондрій у м'язовій ткани-
ні (r=0,809), а також помірна негативна кореляція 
цього показника з кількістю структурно змінених 
мітохондрій (r=– 0,550).  

Ключові слова: микроциркуляція, показник 
мікроциркуляції, дозоване фізичне навантаження, 
функціонуючі капіляри, мітохондрії. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Возрастные особенности реактивности сер-
дечно–сосудистой системы и микроциркуляции 
крови у студентов и спортсменов при действии 
физической нагрузки» (№ держ. реєстрації 
0106U006061) та «Механізми змін функціонального 
стану і структурної організації мітохондрій при ок-
сидативному стресі різного ґенезу» (№ держ. ре-
єстрації 0112U008232). 

Вступ. Питання про зв'язок між структурою і 
функцією є надзвичайно актуальним і стосується 
як живої, так і неживої природи, оскільки часто са-
ме структурна організація досліджуваного об'єкта 
визначає його фізико–хімічні властивості, існуван-
ня і функціонування в конкретних умовах [1, 2].  
Але якщо в разі неживої природи простежити таку 
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взаємозв'язок досить просто, то для об'єктів живої 
природи цей аспект складний, неоднозначний і 
мало вивчений. Можна згадати теорію Ф. З. Меер-
сона про наявність в органах і тканинах живих ор-
ганізмах так званого «структурно–функціонального 
сліду» [3]. 

Початковий етап адаптивних реакцій виникає 
безпосередньо після початку будь–якого впливу. 
При цьому діяльність організму протікає часто на 
межі його фізіологічних можливостей, при майже 
повній мобілізації функціонального резерву зі збі-
льшенням фізіологічної функції клітин приналеж-
них до систем, відповідальних за забезпечення 
організму киснем. Таке твердження є особливо 
актуальним для умов фізичного навантаження, 
коли значно зростає кисневий запит організму і, 
паралельно, кисневий борг, що може призводити 
до формування гіпоксії навантаження. 

Формування системного структурного сліду 
забезпечує збільшення фізіологічних можливостей 
досліджуваних систем [4–7]. Отже, підвищення 
стійкості організму до дії збуджуючих агентів, зок-
рема, до дозованого фізичного навантаження 
(ДФН) ‒ не просто фізіологічний, функціональний 
ефект, а результат структурних перебудов в орга-
нах і тканинах. Адекватна зовнішнім умовам струк-
турно–функціональна перебудова сприяє забезпе-
ченню оптимального рівня його функціонування. 
Тобто, структурні перебудови в біологічних ткани-
нах організму здатні безпосередньо впливати на 
функцію органів і систем. 

Своєрідність функціонування мікросудин, їх 
висока реактивність, специфіка організації, велика 
поширеність сприяють тому, що вони являють со-
бою найбільш мобільну ланку в серцево–судинній 
системі. Мінливість капілярного кровообігу є тим 
фоном, на якому розгортаються пристосувальні 
реакції системи гемоциркуляції в цілому. При цьо-
му система мікроциркуляції відповідає вираженими 
морфофункціональними перетвореннями, в основі 
яких лежить збільшення діаметра та кількості мік-
росудин, часто зниження щільності судинної стінки 
у функціонуючих капілярах і поєднана з цим зміна 
трансорганної гемодинаміки [8, 9]. Результати су-
часних гістологічних та електронномікроскопічних 
досліджень свідчать, що морфофункціональні пе-
ретворення системи мікроциркуляції, що виника-
ють внаслідок м'язової діяльності, є важливим ком-
понентом в механізмах адаптації організму [10–12]. 
Отже, зміни мікроциркуляції крові (МЦК) можуть 
завдячувати морфофункціональним перебудовам 
м’язової тканини. 

Однак дотепер недостатньо з’ясованим зали-
шається питання про зміни мікроциркуляції крові (в 
тренувальному процесі, або в експериментальних 

умовах) в нормі і при ДФН та їх взаємозв'язок з 
ультраструктурними перебудовами в тканинах, 
клітинах і клітинних органелах. Такі дослідження є 
актуальними, оскільки дозволяють оцінити роль 
співвідношення механізмів активної та пасивної 
модуляції тканинного кровообігу у формуванні ро-
зуміння процесів адаптації та/або розладів в систе-
мі мікроциркуляції [13, 14]. 

Метою дослідження було встановлення впли-
ву ступеня тренованості організму на формування 
корелятивного зв’язку капілярного кровообігу та 
змін ультраструктури м’язової тканини. 

Матеріал та методи дослідження. Експери-
ментальне вивчення реакції тканин організму на 
ДФН проводили на статевозрілих щурах–самцях 
лінії Вістар масою 220–250 г (n=30). Роботу з лабо-
раторними тваринами на усіх етапах дослідження 
виконували відповідно до Положень «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, що викори-
стовуються для експериментальних та інших ці-
лей» (Страсбург, 1986), та принципів Ѓельсінської 
Декларації (2000). 

Для дослідження нагальної структурної реакції 
тканин організму на ДФН (1 група, n=10) останню 
створювали під час плавання тварин у підігрітій до 
30–320С воді протягом 30 хв і висоті водяного стов-
па при плаванні 80 см, що не дозволяло тваринам 
стояти на задніх лапах при додатковому ваговому 
навантаженні, яке підбирали індивідуально таким 
чином, щоб швидкість споживання кисню станови-
ла 70–75 % від VO2max. (Визначення швидкості спо-
живання кисню проводили загальноприйнятим мо-
дифікованим манометричним методом [15, 16]). 
Вага додаткового навантаження становила 
7,0±0,3% від маси тіла щура [17, 18]. Для визначен-
ня адаптивних структурних перебудов в тканинах 
організму застосовували тривале (трьохтижневе) 
фізичне навантаження (2 група, n=10), яке моде-
лювали шляхом щоденного плавання щурів за ме-
тодикою, аналогічною застосованій у 1 групі тва-
рин. Контрольна група тварин складалася з 10 ін-
тактних щурів. 

Мікроциркуляцію крові оцінювали за допомо-
гою лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) із 
застосуванням апарата ЛАКК–01 (Росія) на основі 
хвоста тварин. Аналіз отриманих ЛДФ–грам вико-
нували відповідно до Інструкції до приладу [19]. 
Визначали: показник мікроциркуляції (ПМ), який є 
характеристикою тканинного кровообігу в одиниці 
об’єму тканини за одиницю часу на підставі аналізу 
середнього потоку еритроцитів; показник вимірю-
ється у перфузійних одиницях (перф. од.); середнє 
квадратичне відхилення (СКВ), що характеризує 
часову мінливість мікроциркуляції – вимірюється у 
перф. од. 
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По закінченні експерименту тварин декапітува-
ли під слабким ефірним наркозом. У морфологіч-
них і морфометричних дослідженнях використову-
вали зразки литкового м’язу експериментальних 
тварин. Препарати для електронномікроскопічних 
досліджень виготовляли за загальноприйнятою 
методикою [20] з використанням реактивів фірм 
Sigma (США) та Fluka (Швейцария) і досліджували 
за допомогою електронного мікроскопа «ПЕМ–
125К» (Україна). 

Морфометричні характеристики мітохондрій 
(МХ: загальна кількість МХ – nМХ; кількість струк-
турно змінених МХ – dMX; середній діаметр МХ – 
d; S – площа МХ) визначали за допомогою комп’ю-
терної програми Image Tool (США) на 130–150 по-
лях для кожної серії досліджень. Загальну кількість 
функціонуючих капілярів (ФК) визначали згідно з 
методикою, запропонованою H. Hoppeler, M. Vogt 
[21] на екрані електронного мікроскопа при малому 
(´ 1600–2000) збільшенні. 

Статистичну обробку результатів проводили з 
використанням програмного забезпечення 
"Microsoft Excel”, розраховуючи M±m, коефіцієнт 
кореляції Пірсона (r), критерій Стьюдента. Статис-
тичну значимість коефіцієнта кореляції r за вибір-
кою з n елементів визначали шляхом порівняння 
емпіричного (t) та критичного (t*) значень критерію 
Стьюдента (при t > t* r визнається статистично зна-
чущим). Значення коефіцієнтів ≤ 0,3 э показниками 
слабкого зв’язку, або його відсутності; значення > 
0,4, проте < 0,7 – показниками помірного зв’язку, а 
значення ≥ 0,7 – показниками високого ступеня 
зв’язку між параметрами [22, 23].  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз ЛДФ–грами щурів в контрольній групі дозво-
лив виявити, що за величиною ПМ тварини повинні 
бути розподілені на 2 підгрупи, оскільки відмічали-
ся суттєві відмінності впливу ДФН на МКЦ, котрі 
залежали не тільки від ступеня тренованості орга-
нізму, а й від вихідного рівня ПМ: в І підгрупі вели-
чина ПМ коливалася в межах 6 ÷ 12 перф. од., а в 
ІІ – в межах 12÷23 перф. од. 

У тварин І підгрупи ДФН справляло достовір-
ний вплив на більшість показників МЦК у нетрено-
ваних щурів. У них зростав не тільки ПМ (на 80 %), 
зменшувалася часова мінливість МЦК, на 35 % 
збільшувалося співвідношення активних і пасивних 
модуляцій кровообігу. Лише внесок вазомоторного 
компоненту в модуляції тканинного кровообігу за-
лишався без змін. Тренування значно нівелювало 
такі впливи на МЦК: на 33,9 % зріс показник ПМ; 
інші величини, що характеризують МЦК, залишали-
ся практично незмінними (в усіх випадках р>0,05). 

У тварин ІІ підгрупи ДФН впливало на показни-
ки МЦК як у нетренованих, так і у тренованих щу-

рів, причому цей вплив суттєво відрізнявся. Однос-
прямовані, проте різного ступеня виразності, мали 
місце лише зміни ПМ: у нетренованих – цей показ-
ник знижувався на 16,4 %, а у тренованих – 
на 49,3 %. При цьому часові зміни модуляцій кро-
вообігу зменшувалися за відсутності попередніх 
тренувань на 10,0 %, а у тренованих щурів даний 
показник зростав у 2,7 рази, і це свідчить про 
швидкі зміни МЦК у відповідь на фізичне наванта-
ження, що проявляється на фоні тренування. Вва-
жають, що підвищення ПМ пов’язано зі зростанням 
концентрації та середньої швидкості еритроцитів в 
тканині, а також зі зростанням тканинного кровообі-
гу. Такий тип МЦК характеризується зниженим то-
нусом мікросудин та підвищеною щільністю розта-
шування капілярів [24].  

У щурів І підгрупи, як тренованих так і нетрено-
ваних, виявлено кореляцію високого ступеня ПМ та 
кількості ФК (рис. 1).  

Тобто, протягом 30 хв тренування зростання 
кровопостачання м’язової тканини при низьких ви-
хідних значеннях ПМ забезпечується збільшенням 
кількості ФК – приблизно однаковим у тренованих 
та нетренованих тварин.  

Функціонування системи МЦК вимагає відпо-
відного його інтенсивності енергозабезпечення. 
Однак, нами не було виявлено кореляційного взає-
мозв’язку між ПМ та кількістю МХ, а також, навіть, з 
кількістю структурно змінених МХ, процент яких 
значно зростав. Ця закономірність спостерігалася у 
нетренованих щурів обох досліджених підгруп 
(рис. 2). 

Можна висунути припущення, що зростання 
кількості ФК (а саме – відкриття резервних капіля-
рів) є нагальною компенсаторною реакцією при 
низьких значеннях ПМ, а зміни енергетичного ме-
таболізму не належать до швидкої компенсації при 
несформованій адаптації до ДФН. 

Рис. 1. Графічне представлення (діаграма розсіювання) 
зв’язку показника мікроциркуляції та кількості функціону-

ючих капілярів при ДФН у І підгрупі тварин 
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У випадку високих вихідних значень ПМ коре-
ляція цього показника з кількістю ФК є тісною нега-
тивною (рис. 3). Особливо це стосується тренова-
них тварин, тому виникає думка про те, що у ви-
падку інтенсивного постачання м’язової тканини 
кров’ю, надто при адаптації до ДФН, немає потре-
би подальшого зростання абсолютних значень кро-
вонаповнення тканини і не існує значної можливос-
ті його збільшення.  

При цьому нами виявлена тісна позитивна ко-
релятивна залежність між кількістю ФК та СКО у 
тренованих щурів даної підгрупи (рис. 4).  

У нетренованих тварин такої закономірності не 
виявлено. Оскільки цей показник характеризує ча-
сове (швидкісне) постачання тканини кров'ю, можна 
вважати, що така динаміка змін характеризує роз-
виток пристосувальної реакції на ДФН, спрямованої 
на поліпшення насичення крові киснем за рахунок 
зростання швидкості кровообігу в системі МЦК.  

Нами виявлено ще одну особливість взаємоз-
в'язків в системі МЦК між функцією та структурою 

м'язової тканини у тренованих тварин. Як було по-
казано, тривале ДФН супроводжується значним 
зростанням кількості ФК, що ми розглядали як мо-
жливу ознаку активації ангіогенезу під впливом 
тренувань. Ангіогенез є енерговитратним проце-
сом і вимагає активації енергетичного метаболіз-
му. Цей процес має супроводжуватися змінами і 
мітохондріальному апараті тканини. І дійсно, нами 
виявлена тісна позитивна кореляція між кількістю 
ФК і МХ у м'язовій тканині, а також помірна нега-
тивна кореляція цього показника з кількістю струк-
турно змінених МХ (це стосувалося як субсарколе-
мальної (СС), так і індраміофібрилярної (ІМФ) суб-
популяцій МХ) (рис. 5). 

Однак, як встановлено нами раніше [25], отри-
мані результати обстеження студентів і спортсме-
нів та тренованих і нетренованих щурів вказують 
на односпрямованість змін МЦК при ДФН. Тому 
отримані в експерименті корелятивні залежності з 
достатнім ступенем коректності можна екстрапо-
лювати на зміни, які встановлені при обстеженні 
тренованих і нетренованих осіб. Можна припусти-
ти, що перша реакція на навантаження у м'язовій 

Рис. 2. Графічне представлення (діаграма розсіювання) зв’язку показника мікроциркуляції  
та кількості МХ та кількості структурно змінених МХ 

Рис. 3. Графічне представлення (діаграма розсіювання) 
зв’язку показника мікроциркуляції та кількості функціону-

ючих капілярів при ДФН у ІІ підгрупі тварин 

 

Рис. 4. Графічне представлення (діаграма розсіювання) 
зв’язку СКО та кількості функціонуючих капілярів при 

ДФН у ІІ підгрупі тренованих тварин 
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тканині стосується розкриття резервних капілярів і 
не забезпечується перебудовами в її мітохондрі-
альному апараті. Тривале тренування сприяє акти-
вації ангіогенезу, що, зокрема, забезпечується са-
ме змінами як ультраструктури МХ, так і активаці-
єю морфогенезу МХ. Причому, слід наголосити, 
при різних вихідних рівнях ПМ, тобто кровопоста-
чання м'язової тканини, компенсаторні реакції на 
ДФН формуються по–різному. 

Висновки 
1. Показано, що у нетренованих щурів, дозоване 

фізичне навантаження викликало у литковому 
м'язі виникнення ознак гіпертрофії та розшару-
вання міофібрил; загальна кількість МХ їх серед-
ній діаметр та площа достовірно не змінювала-
ся, але суттєво зростав відсоток структурно змі-
нених МХ: у 2,8 разів в СС МХ і у 2,1 рази в ІМФ 
МХ. 

2. Виявлено, що у тренованих щурів наявними бу-
ли ультраструктурні прояви адаптації м’язів до 
фізичного навантаження, що відрізняло зміни, 
від впливу однократного ДФН. По–перше, прак-
тично не спостерігалося порожніх, а також спа-
лих капілярів, по–друге, виявлялося значне 
збільшення кількості функціонуючих капілярів на 
одиницю площі тканини. Була встановлена акти-
вація морфогенезу МХ – зростання кількості ор-
ганел становило 72,8 % у СС МХ та 65,6 % у ІМФ 
МХ; також спостерігалося помірне (до 25–30 % 
від середнього діаметру МХ у м’язовій тканині 
контрольних щурів) набухання органел та зрос-
тання відсотку структурно змінених МХ. 

3. Виявлено, що у нетренованих тварин зростання 
кровопостачання м’язової тканини при низьких 
вихідних значеннях показника мікроциркуляції 
забезпечується збільшенням кількості функціо-
нуючих капілярів – приблизно однаковим у тре-
нованих та нетренованих тварин (r=0,793). Не 
було виявлено кореляційного взаємозв’язку між 
показником мікроциркуляції та кількістю МХ 
(r=0,095), а також з кількістю структурно змінених 
МХ (r=–0,296). Ця закономірність спостерігалася 
у нетренованих щурів І та ІІ підгруп.  

4. При високих вихідних значеннях показника мік-
роциркуляції кореляція цього показника з кількіс-
тю функціонуючих капілярів є помірною негатив-
ною (r=–0,616). Натомість, виявлена тісна пози-
тивна корелятивна залежність між кількістю фун-
кціонуючих капілярів та середнім квадратичним 
відхиленням у тренованих щурів даної підгрупи 
(r=0,914). У нетренованих тварин такої закономі-
рності не виявлено. Встановлена також тісна 
позитивна кореляція між кількістю функціоную-
чих капілярів і МХ у м'язовій тканині (r=0,809), а 
також помірна негативна кореляція цього показ-
ника з кількістю структурно змінених МХ 
(r=–0,550). 
Перспективи подальших досліджень. Отри-

мані результати можуть знайти практичне застосу-
вання і бути при продовженні досліджень адапто-
ваними для оптимізації підбору ДФН для осіб різ-
ного ступеня тренованості при розробці тренуваль-
ного процесу при заняттях аеробними видами 
спорту. 

Рис. 5. Графічне представлення (діаграма розсіювання) зв’язку кількостей ФК, МХ та структурно змінених МХ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ С НЕКОТОРЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ТКАНИ ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТРЕНИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Тимошенко К. Р., Сидоряк Н. Г., Розова Е. В. 

Резюме. Исследовали наличие коррелятивной связи капиллярного кровообращения и некоторых по-
казателей ультраструктуры мышечной ткани в зависимости от тренированности организма. Показано, что 
у нетренированных крыс дозированная физическая нагрузка вызвала в икроножной мышце возникнове-
ние признаков гипертрофии и расслоения миофибрилл; общее количество митохондрий их средний диа-
метр и площадь достоверно не изменялась, но существенно возрастал процент структурно измененных 
митохондрий: в 2,8 раза в субсарколемальной и в 2,1 раза в индрамиофибрилярной субпопуляциях мито-
хондрий. Выявлено, что у тренированных крыс развивались ультраструктурные проявления адаптации 
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мышц к физической нагрузке, что отличало изменения от воздействия однократной дозированой физиче-
ской нагрузки. Во–первых, практически не наблюдалось пустых, а также спавшихся капилляров, во–
вторых, значительно увеличивалось количество функционирующих капилляров на единицу площади тка-
ни. Была установлена активация морфогенеза митохондрий ‒ рост числа органелл составил 72,8% в 
субсарколемальной и 65,6% индрамиофибрилярной субпопуляциях митохондрий; также наблюдалось 
умеренное (до 25–30% от среднего диаметра митохондрий в мышечной ткани контрольных крыс) набуха-
ние органелл и увеличение процента структурно измененных митохондрий. Выявлено, что у нетрениро-
ванных животных рост кровоснабжения мышечной ткани при низких исходных значениях показателя мик-
роциркуляции обеспечивается увеличением количества функционирующих капилляров ‒ примерно оди-
наковым у тренированных и нетренированных животных (r=0,793). Не было выявлено корреляционной 
взаимосвязи между показателем микроциркуляции и количеством митохондрий (r=0,095), а также с коли-
чеством структурно измененных митохондрий (r=–0,296). Эта закономерность наблюдалась у нетрениро-
ванных крыс I и II подгрупп. При высоких исходных значениях показателя микроциркуляции корреляция 
этого показателя с количеством функционирующих капилляров является умеренной отрицательной (r=–
0,616). Зато обнаружена тесная положительная коррелятивная зависимость между количеством функ-
ционирующих капилляров и средним квадратическим отклонением у тренированных крыс данной под-
группы (r=0,914). У нетренированных животных такой закономерности не обнаружено не было. Установ-
лена также тесная положительная корреляция между количеством функционирующих капилляров и ми-
тохондрий в мышечной ткани (r=0,809), а также умеренная отрицательная корреляция этого показателя с 
количеством структурно измененных МХ (r=–0,550). 

Ключевые слова: микроциркуляция, показатель микроциркуляции, дозированная физическая на-
грузка, функционирующие капилляры, митохондрии. 
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The Relationship of Changes in Blood Microcirculation with  
Some Parameters of the Morphofunctional State of the Calf Muscle Tissue  
depending on the Level of Body Training  
(Experimental Study) 
Timoshenko E. R., Sidoryak N. G., Rozova К. V. 
Abstract. The question of the relationship between structure and function is extremely relevant and con-

cerns both wild and inanimate nature, since it is often the structural organization of the object under study which 
determines its physicochemical properties, existence and functioning in specific conditions. The initial stage of 
adaptive reactions occurs immediately after the onset of any exposure. Such a statement is especially relevant 
for physical activity, when the oxygen demand of the body and, in parallel, oxygen debt, which can lead to the 
formation of load hypoxia, increases significantly. The variability of capillary blood flow is the background on 
which the adaptive reactions of the hemocirculation system as a whole unfold. The peculiarity of the functioning 
of microvessels, their high reactivity, the specifics of the organization, the high prevalence contribute to the fact 
that they are the most mobile link in the cardiovascular system. Modern histological and electron microscopic 
studies show that the morphofunctional transformations of the microcirculation system resulting from muscle 
activity are an important component in the mechanisms of adaptation of the organism. Therefore, changes in 
blood microcirculation may be due to morphofunctional remodeling of muscle tissue. However, the question of 
changes in blood microcirculation in normal and under dosed physical training and their relationship with ultra-
structural rearrangements in tissues, cells and cell organelles remains to be insufficiently clarified. 

The purpose of the experimental research was the study of the correlation of capillary blood flow and some 
parameters of the muscle tissue ultrastructure depending on the training of the body.  

Material and methods. An experimental study of the response of body tissues to dosed physical activity was 
performed on the Wistar adult rats males weighing 220–250 g (n= 30). To study the immediate structural re-
sponse of body tissues on dosed physical training (group 1, n= 10), the latter was created while swimming ani-
mals in warmed to 30–320C water for 30 min and the height of the water column when swimming 80 cm, which 
did not allow the animals to stand on their hind legs, under additional weight load, which was selected individu-
ally so that the rate of oxygen consumption was 70–75 % of VO2max. To determine the adaptive structural al-
terations in the tissues of the body we used a long (three–week) physical activity (group 2, n= 10), which was 
modeled by daily swimming by the rats in method similar to the 1st group of animals. The control group of ani-
mals consisted of 10 intact rats. Blood microcirculation was evaluated using laser Doppler flowmetry by LACK–
01 apparatus (Russia) on animal tail. We determined the indicator of microcirculation characteristic of tissue 
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blood flow per unit volume of tissue per unit time based on the analysis of the average flow of red blood cells; 
mean square deviation characterizing the temporal variability of blood microcirculation. Samples for electron 
microscopic studies were prepared using conventional methods with reagents from Sigma, USA and Fluka, 
Switzerland and examined using an electron microscope "TEM–125K" (Ukraine). The morphometric characteris-
tics of mitochondria were determined using computer program Image Tool (USA) at 130–150 fields for each 
series of studies. The total number of functioning capillaries was determined according to the method of H. Hop-
peler et al. at small (x 1600–2000) magnification of electron microscope. The statistical significance of the corre-
lation coefficient r for a sample of n elements was determined by comparing the empirical (t) and critical (t *) 
values of the Student's t test (when t> t * r is considered statistically significant). The coefficients values ≤ 0.3 
are the indicators of weak link or lack thereof; values> 0.4, but <0.7 – moderate metrics, and ≥ 0.7 – indicators 
of a high degree of communication between parameters. 

Results and discussion. The obtained results showed that in untrained rats, the dosed physical training 
caused the appearance of signs of hypertrophy and stratification of myofibrils in the calf muscle, the total num-
ber of mitochondria, their average diameter and area did not change significantly, but significantly increased the 
percentage of structurally modified mitochondria: 2.8 times in sub–sarcolemmal mitochondria and 2.1 times in 
the intra–miofibrillar mitochondria. The trained rats were found to have ultrastructural manifestations of muscle 
adaptation to exercise, which distinguished the changes from the effects of single dosed physical training. First, 
there were virtually no empty and burnt capillaries, and secondly, there was a significant increase in the number 
of functioning capillaries per unit area of tissue. Activation of mitochondria morphogenesis was established in 
the growth of organelles amounted to 72.8 % in sub–sarcolemmal mitochondria and 65.6 % in intra–miofibrillar 
mitochondria. There was also a moderate (up to 25–30 % of the average diameter of mitochondria in the muscle 
tissue of control rats) organ swelling and an increase in the percentage of structurally altered mitochondria. In 
untrained animals, there was an increase in muscle blood supply at low baseline values of microcirculation due 
to an increase in the number of functioning capillaries, about the same in trained and untrained animals 
(r=0.793). No correlation was found between the indicator of microcirculation and the number of mitochondria 
(r=0,095) and the number of structurally modified mitochondria (r=–0,296). This pattern was observed in the 
untrained rats of group I and II. At high output values of the indicator of microcirculation, the correlation of this 
parameter with the number of functioning capillaries is moderately negative (r=–0,616). Instead, a close positive 
correlation was found between the number of functioning capillaries and the root MSD in trained rats of this sub-
group (r=0.914). In untrained animals, such a pattern was not revealed.  

Conclusion. There was also a close positive correlation between the number of functioning capillaries and 
mitochondria in muscle tissue (r=0.809), as well as a moderate negative correlation with the number of structur-
ally modified mitochondria (r=–0.550). 

Keywords: blood microcirculation, microcirculation index, dosed physical training, functioning capillaries, 
mitochondria. 
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Важливим стратегічним завданням реформу-
вання змісту освіти в Україні є необхідність сприян-
ня фізичному, психічному здоров'ю молоді. На сьо-
годні є актуальною потреба молоді в оновленні 
змісту фізичного виховання у закладах вищої осві-
ти, а існуючі форми і методи фізичної культури сту-
дентів, на жаль, консервативні. Пошуку засобів 
підвищення ефективності фізичного виховання 
студентів присвятили свої дослідження багато вче-
них. На їх думку, ефективність фізичного вихован-
ня студентів у вищому навчальному закладі зале-
жить від впровадження нових стратегій фізкультур-
но–оздоровчої спрямованості. Одним з основних 
фізкультурно–оздоровчих засобів виховання є но-
вітні фітнес–технології 

Мета статті – дослідження ефективності 
застосування елементів колового тренування 
«FitCurves» у фізичному вихованні студенток педа-
гогічних закладів вищої освіти. Для досягнення 
мети дослідження застосовувалися такі методи: 
теоретичний аналіз та узагальнення науково–
методичної літератури; педагогічні (експерименту, 
тестування); фізіологічні; методи математичної 
статистики. 

Специфіка методики тренувань оздоровчим 
фітнесом «FitCurves» полягає у поєднанні роботи 
силового спрямування і з навантаженням аеробно-
го характеру. Однак, на відміну від американської 
системи «FitCurves», яка пропонується виключно 
для жінок і вимагає спеціального обладнання 
(пневмотренажерів), ми пропонували студенткам 

виконувати різноманітні силові вправи і чередува-
ли їх зі звичними танцювальними рухами за прин-
ципом колового тренування. Запропонована мето-
дика включала три взаємопов’язаних етапи: підго-
товчій, тренувальний та етап стабілізації та вдос-
коналення. Основні завдання: підвищення фізичної 
підготовленості студенток, оптимізація функціо-
нального стану, збільшення витрат калорій при 
виконанні спеціальних вправ.  

Порівняння результатів експериментальної та 
контрольної груп свідчать про достовірне їх розхо-
дження (р <0,05). Отримані результати засвідчують 
ефективність застосування елементів фітнес–
програми «FitCurves» у фізичному вихованні студе-
нток педагогічних вузів. 

Ключові слова: фізкульурно–оздоровчі техно-
логії, фітнес, «FitCurves», студентки. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконувалося згід-
но з планом наукової теми кафедри теорії та мето-
дики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Пере-
яслав–Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» «Інтеграція 
фізичного, інтелектуального й духовного розвитку 
особистості дітей, підлітків і молоді України в про-
цесі фізкультурно–оздоровчої й спортивної діяль-
ності», № державної реєстрації 018U003847.  

Вступ. Освітній процес у ЗВО – складна дина-
мічна діяльність, в якій відбуваються постійні змі-
ни. На сучасному етапі відбувається оптимізація 
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організаційних та викладацьких структур, визна-
чення найбільш ефективних форм і методів на-
вчально–виховної роботи зі студентами, пошук 
шляхів підвищення ефективності викладацької ді-
яльності. В останнє десятиріччя значно збільши-
лась кількість студентів, віднесених за станом здо-
ров’я до спеціальної медичної групи. Майже 90% 
дітей, учнів і студентів мають відхилення у стані 
здоров’я, понад 50% – незадовільну фізичну підго-
товку [1]. 

Важливим стратегічним завданням реформу-
вання змісту освіти в Україні є необхідність сприян-
ня фізичному, психічному здоров'ю молоді, враху-
вання потреб особистісної корекційно–компен-
саційної спрямованості навчання і виховання мо-
лоді, утвердження пріоритетів здорового способу 
життя людини, покращення мотивації до регуляр-
них занять фізичними вправами. На сьогоднішній 
день актуальні інноваційні технології фізкультурної 
освіти, фітнесу та здоров’язбереження, а також 
шляхи генерування фізичної підготовленості, оріє-
нтовані на особистісно–центрований, комплексний 
характер освіти [1, 2].  

Однак, система фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах не є досконалою. На думку 
провідних фахівців (Т. Ю. Круцевич, 2018; О. С. Куц, 
2012; І. М. Медведєва, 2013; М. В. Верховська, 
А. В. Рибницький, 2015) існують протиріччя під час 
використання сучасних привабливих для молоді, 
ефективних фізкультурно–оздоровчих технологій у 
навчально–виховному процесі вищої школі [3, 4, 5, 
6]. На сьогодні є актуальною потреба молоді в оно-
вленні змісту фізичного виховання у вузі, а існуючі 
форми і методи фізичної культури студентів, на 
жаль, консервативні. Пошуку засобів підвищення 
ефективності фізичного виховання студентів прис-
вятили свої дослідження багато вчених. Організа-
ційно–педагогічне та методологічне підґрунтя вдо-
сконалення системи фізичного виховання викладе-
но у дослідженнях [1, 3, 7, 8].  

Ефективність фізичного виховання студентів у 
вищому навчальному закладі залежить від побудо-
ви нових стратегій фізкультурно–оздоровчої спря-
мованості. У зв’язку з цим, на сьогодні особливу 
актуальність та практичну значущість набувають 
дослідження, які спрямовані на розробку, апроба-
цію та впровадження у практику різноманітних за-
собів оптимізації фізичного виховання студентської 
молоді. Одним з основних фізкультурно–оздо-
ровчих засобів виховання є новітні фітнес–техно-
логії. Проблемі застосування фітнес–технологій у 
фізичному вихованні учнів та студентів присвятили 
свої дослідження [9–14].  

Одним з ефективних засобів, що мають можли-
вістю вирішувати проблему оздоровлення та фі-

зичної підготовки молоді може бути американська 
система оздоровчого фітнесу – «FitCurves». Однак, 
незважаючи на широку популяризацію занять фіт-
несом, в сучасній науково–методичній літературі 
ще недостатньо представлено результатів дослі-
джень стосовно ефективності застосування фітнес–
технології «FitCurves» у фізичному вихованні сту-
дентів. 

Мета дослідження. Дослідити ефективність 
застосування елементів колового тренування 
«FitCurves» у фізичному вихованні студенток педа-
гогічних ЗВО. 

Матеріал та методи дослідження. Для досяг-
нення мети дослідження застосовувалися теоре-
тичний аналіз та узагальнення науково–методичної 
літератури; педагогічні методи (тестування та екс-
перименти); фізіологічні методи та методи матема-
тичної статистики.  

У дослідженні взяли участь студентки педаго-
гічного факультету ДВНЗ «Переяслав–Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», для участі у формувальному 
експерименті було створено дві групи зі студенток 
1–го курсу віком 16–18 років: контрольна (12 дів-
чат) і експериментальна (14 дівчат), які не мали 
достовірних розходжень у початкових результатах 
тестування їх фізичної підготовленості і функціо-
нального стану. 

Студентки контрольної групи займалися фізич-
ною культурою 2 години на тиждень за Навчаль-
ною програмою з фізичного виховання для ЗВО ІІІ–
ІV рівня акредитації [15]. Заняття в експеримен-
тальній групі будувались таким чином, щоб після 
виконання основної програми (30 хв), які відведені 
для розвитку загальної фізичної підготовленості 
студенток, займалися експериментальною методи-
кою із застосуванням елементів фітнес–технології 
«FitCurves». 

Специфіка методики тренувань оздоровчим 
фітнесом «FitCurves» полягає у поєднанні роботи 
силового спрямування і з навантаженням аеробно-
го характеру. За основу нами взято американську 
систему оздоровчого фітнесу – «FitCurves», яка 
виникла наприкінці ХХ століття в Сполучених шта-
тах Америки (перший клуб відкрився у 1992 році в 
штаті Техас) [16]. Однак, на відміну від американ-
ської системи «FitCurves», яка пропонується ви-
ключно для жінок і вимагає спеціального облад-
нання (пневмотренажерів), ми пропонували студе-
нткам виконувати різноманітні силові вправи і че-
редували їх зі звичними танцювальними рухами за 
принципом колового тренування.  

Експериментальна програма застосування фіт-
нес–технології «FitCurves» у фізичному вихованні 
студенток включала три взаємопов’язаних етапи.  
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Перший етап підготовчій, мета якого – сприя-
ти розвитку адаптаційних можливостей студенток 
до фізичних навантажень різного обсягу та інтенси-
вності, що входять до складу заняття. Тривалість 
означеного етапу два тижня, протягом яких вирішу-
вали наступні завдання: 
1. Вивчити базові фізичні вправи, що складають 

зміст фітнес–технології «FitCurves».  
2. Сприяти поступовому розвитку у студенток аеро-

бних можливостей організму. 
3. Сформувати систему спеціальних знань, умінь 

та навичок у студенток для результативного ви-
користання фізкультурно–оздоровчих технологій 
аеробного спрямування та попередження трав-
матизму. 
З метою вирішення означених завдань на  

цьому етапі використовували наступні методи на-
вчання техніки базових вправ та розвитку фізичних 
якостей:  

− методи вивчення техніки фізичних вправ 
силового характеру та фізичних вправ під 
музичний супровід; 

− методи оптимального поєднання фізичних 
навантажень силового та аеробного харак-
теру малої (30–40%) інтенсивності; 

− метод поступового підвищення інтенсивності 
навантажень до (50–65%). 

Другий етап тренувальний, мета якого – посту-
повий розвиток функціональних систем організму 
студенток в режимі силової та аеробної витривало-
сті. Етап тривав 6 тижнів, протягом яких вирішува-
лись наступні завдання:  
1. Удосконалити техніку базових фізичних вправ 

фітнес–технології «FitCurves» та танцювальних 
аеробних рухів з елементами імпровізації. 

2. Сприяти розвитку загальної та силової витрива-
лості. 

3. Сформувати стійку мотивацію студенток до регу-
лярних занять фізичною культурою. 
На даному етапі, для вирішення визначених 

завдань застосовували метод удосконалення тех-
ніки фізичних вправ, що вивчалися, а також метод 
оптимального поєднання фізичних навантажень 
помірної, великої інтенсивності (75–85%), методи 
повторної, перемінної і комбінованої фізичної  
вправи. 

Застосовувані методи забезпечували ефектив-
не використання комплексів вправ фітнес–техно-
логії «FitCurves». Протягом даного етапу фізичні 
навантаження чергували у різних режимах: аероб-
ному і анаеробному, ЧСС у процесі досягнення 
пікових навантажень знаходилась в межах  
165–180 уд.хв–1. 

Третій етап стабілізації та вдосконалення, 
мета якого – стабілізувати психоемоційні й функці-
ональні можливості студенток та сформувати у них 
стійку потребу щодо самостійних занять фізичними 

вправами. Термін означеного етапу 4–ри тижні, 
протягом яких вирішувались спеціальні завдання: 
1. Удосконалити техніку фізичних вправ, індивідуа-

лізувати її та сприяти творчому розвитку. 
2. Розширити функціональні можливості студенток, 

сприяти розвитку всіх фізичних здібностей. 
3. Забезпечити лікарсько–педагогічний контроль та 

навчити самоконтролю. 
4. Удосконалити творчі аспекти свідомого ставлен-

ня студенток до систематичних занять фізични-
ми вправами. 
Для отримання найбільшого ефекту від занять 

на даному етапі пропонували поєднувати фізичні 
навантаження помірної (65–70 %) і великої (80–
85 %) інтенсивності з адекватним обсягом повто-
рень – заняття з недостатнім фізичним наванта-
женням не допоможуть розвитку сили м’язів та ви-
тривалості. ЧСС під час тренування повинна бути 
від 160 до 180 уд/хв., поступово нарощували рівень 
навантаження за рахунок підвищення інтенсивності 
силових вправ (кількості повторень за 30 с). 

Відповідно до завдань етапів із застосуванням 
означених методів силові вправи підбирали таким 
чином, щоб почергово навантажувати різні групи 
м’язів, кожна вправа тривала рівно 30 секунд, після 
чого студентка переходила на іншу «станцію» ае-
робного характеру, яка також розрахована на 30–
ти секундний час. Усього таких станцій, розташова-
них по колу, могло бути від 12 до 20 – силових та 
кардіо– або степ–платформ разом, в залежності 
від присутності студенток на занятті.  

Силові вправи підбирали з числа вже знайо-
мих, простих за технікою виконання і достатньо 
вивчених студенткам. А саме: згинання–розги-
нання рук в упорі лежачи; присідання (присідання з 
гантелями на плечах); підйом гантелей, руки в сто-
рони, зігнуті в ліктьових суглобах; підйом тулуба з 
положення лежачи на спині, ноги утримуються не-
рухомо; згинання–розгинання рук в ліктьових суг-
лобах з гантелями перед собою; випади вперед 
лівою, правою почергово; підйом спини з вихідного 
положення лежачи на грудях, руки за голову. 

Між силовими «станціями» виконували прості 
загальнорозвивальні вправи. Всі заняття проводи-
ли під веселу ритмічну музику, що позитивно впли-
вало на психологічний настрій студенток. Обов’яз-
ковою також була «заминка» в заключній частині 
занять, до складу якої входили вправи стретчингу. 
Розтяжка виконувалась протягом 10 хв, задіяними 
були майже всі основні групи м’язів, що убезпечу-
вало студенток від наступних болей у м’язах. 

Незважаючи на різні підходи до складання фіз-
культурно–оздоровчих занять експериментальної 
програми, не забували про необхідність обліку фізі-
ологічних змін в організмі студенток, що відбува-
лись під час заняття. Виходячи з того, що студентки 
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Таблиця 1 – Динаміка фізичної підготовленості та морфо–функціонального 
стану студенток експериментальної і контрольної груп (n=26) 

Показники фізичної 
підготовленості 

До експерименту Після експерименту 

Р КГ 

 
±( )x m

ЕГ 

 
±( )x m

КГ 

 
±( )x m

ЕГ 

 
±( )x m

Біг 30 м (с) 5,52±0,07 5,71±0,03 5,48±0,11 5,08±0,09 ≤ 0,05 

Біг 500 м (хв) 2,36±0,01 2,28±0,01 2,30±0,03 2,12±0,07 ≤ 0,05 

Стрибок у довжину 
з місця (см) 158,1±3,53 160,3±3,44 161,1±2,9  175,8±4,22 ≤ 0,05 

Згинання–
розгинання рук в 
упорі лежачи (р) 

8,04±0,09 8,31±0,07 9,11±2,37  11,09±2,67 <0,01 

Човниковий біг 
4х9 м (с) 10,99±0,08 10,98±0,11 10,34±0,12 9,77±0,09 ≤ 0,01 

Нахили тулубу впе-
ред, сидячи (см) 9,5±0,18 10,3±0,19 9,7±0,13 12,8±0,14 ≤ 0,01 

ЧСС у стані спокою 
(уд. хв) 86,3±3,04 86,0±2,08 85,9±2,87 78,1±3,11 ≤ 0,05 

Проба Штанге (с) 23,3±0,31 24,1±0,19 25,1±0,77 37,9±1,41 ≤ 0,05 

Проба Геча (с) 18,1±0,27 18,7±0,21 18,5±1,76 22,5±0,68 ≤ 0,05 

Проба Руф’є (бали) 12,2±0,19 12,8±0,31 12,0±0,38 11,0±0,44 ≤ 0,05 

мали різний рівень фізичної 
підготовленості, було рекомен-
довано різну кількість виконан-
ня вправ для студенток із низь-
ким, середнім та високим рів-
нем фізичної підготовленості.  

Результати дослідження. 
Перевірка ефективності експе-
риментально–дослідної робо-
ти здійснювалася в процесі 
контрольного порівняння ре-
зультатів констатувального і 
формувального етапів дослі-
дження. З’ясовували вплив 
запропонованої методики за-
нять з елементами «FitCurves» 
щодо поліпшення рівня фізич-
ної підготовленості та функціо-
нального стану студенток пе-
дагогічного ЗВО. Здійснюва-
лась загальна перевірка ре-
зультатів формувального екс-
перименту, визначали достові-
рність отриманих даних. Результати змін у стані 
фізичної підготовленості студенток контрольної та 
експериментальної груп наведено в таблиці 1. 

Проаналізувавши дані табл. 1 можна відзначи-
ти, що статистично достовірно (р <0,05) покращи-
лися показники фізичної підготовленості у студен-
ток експериментальної групи, тоді як у студенток 
контрольної групи результати теж мали тенденцію 
до зростання, однак статистично не достовірними 
(р ≥0,05).  

Найбільшого приросту зазнали результати сту-
денток експериментальної групи у показниках сило-
вої витривалості – 33,5% (згинання–розгинання рук 
в упорі лежачи), що пояснюється регулярними за-
няттями за технологією «FitCurves», до складу якої 
входили вправи з гантелями тощо. Також великих 
зрушень (24,3 %) зазнали показники гнучкості сту-
денток завдяки регулярним заняттям стретчингом. 

Досліджуючи зміни показників функціонального 
стану студенток експериментальної та контрольної 
груп (табл. 1), можна констатувати їх достовірне 
(р≤0,05) розходження. Так, за рахунок аеробного 
навантаження, яке отримували студентки експери-
ментальної групі під час занять за системою 
«FitCurves» відбулися позитивні зміни у стані їх 
серцево–судинної і дихальної систем. Аналіз ре-
зультатів індексу Руф’є (табл. 1) показав, що в 
експериментальній групі вони покращилися 
(р<0,05) на – 14,1 %, проте, як в контрольній групі 
усього на 1,6 %, а в деяких студенток контрольної 
групи роботоздатність організму погіршилась 
(P>0,05). Це пов’язано з тим, що експерименталь-

на програма передбачала виконання студентками 
різноманітних вправ аеробного характеру (на стан-
ціях під музику), а студентки контрольної групи 
вправи аеробного характеру (біг або ходьба по 
колу) ігнорували.  

Обговорення отриманих результатів. Таким 
чином, порівняння остаточних результатів між екс-
периментальною та контрольною групами дово-
дять про достовірне їх розходження (р<0,05). Отри-
мані результати засвідчують ефективність застосу-
вання елементів фітнес–програми «FitCurves» у 
навчально–виховному процесі з фізичного вихо-
вання зі студентками педагогічних вузів. 

Окрім того, експериментальна методика занять 
сприяла суттєвому підвищенню у студенток не ли-
ше показників фізичної підготовленості та функціо-
нального стану, а й зміцненню здоров’я, залученню 
їх до здорового способу життя, що підтвердило по-
передні дослідження науковців (В.Л. Волков, 
М.І. Медвєдєва та ін.) [5, 6, 7]. У процесі проведення 
досліджень нами було виявлено, що впровадження 
вищезазначеної методики покращило мотивацію 
студенток до регулярних занять фізичною культу-
рою, дозволило їм творчо використовувати завдан-
ня викладача під час індивідуальних і самостійних 
занять у позанавчальний час, покращилась їх усві-
домленість у корисності та результативності занять, 
що призвело до підвищення рівня відвідувань 
обов´язкових занять фізичною культурою у ЗВО. 

Висновки 
1. Проведений аналіз наукових літературних дже-

рел свідчить про стійку тенденцію погіршення 
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показників стану здоров’я, фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості студентів останніми 
роками. Науковці, що визначають шляхи виходу 
з кризового стану, вбачають за необхідне вне-
сення науково обґрунтованих змін у систему 
фізичного виховання закладів вищої освіти. При-
чиною такого стану науковці вбачають у невра-
хуванні викладачем уподобань студентів до но-
вітніх оздоровчих технологій. 

2. Використання системи «FitCurves» є практичним 
проявом сучасних фізкультурно–оздоровчих тех-
нологій, що сприяють формуванню, зміцненню і 
збереженню здоров'я учнівської молоді. Оздоро-
вча програма «FitCurves» – це нова ідея 30–
хвилинного тренування, яке включає почергове 
виконання силових вправ та навантаження аеро-
бного характеру за прикладом колового трену-
вання. 

3. Експериментальна методика застосування еле-
ментів фітнес–програми «FitCurves» у фізичному 

вихованні студенток включала три взаємопов’я-
заних етапи – підготовчий, тренувальний та етап 
стабілізації та вдосконалення, які мали свої за-
вдання і відповідні методи їх реалізації. Домага-
лись підвищення функціональних можливостей 
різних систем організму; збільшення витрат ка-
лорій при виконанні спеціальних вправ.  

4. Порівняння показників функціонального стану і 
фізичної підготовленості студенток експеримен-
тальної та контрольної груп свідчать про досто-
вірне їх розходження (р<0,05). Отримані резуль-
тати засвідчують ефективність застосування 
елементів фітнес–програми «FitCurves» у фізич-
ному вихованні студенток педагогічних вузів 
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальшому планується впровадження результатів 
дослідження у фізичне виховання старшокласників 
та студентів інших спеціальностей, а також пошук 
нових підходів, з метою удосконалення процесу 
фізичного виховання дітей та молоді. 
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УДК 796.011.3.015–055.25 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ «FITCURVES»  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗВО 
Базилевич Н. А., Кравченко Т. П., Тонконог А. С. 
Резюме. Важной стратегической задачей реформирования содержания образования в Украине есть 

необходимость содействия физическому, психическому здоровью молодежи. На сегодня актуальна по-
требность молодежи в обновлении содержания физического воспитания в учреждениях высшего образо-
вания, а существующие формы и методы физической культуры студентов, к сожалению, консервативны. 
Поиску средств повышения эффективности физического воспитания студентов посвятили свои исследо-
вания многие ученые. По их мнению, эффективность физического воспитания студентов в вузе зависит 
от внедрения новых стратегий физкультурно–оздоровительной направленности. Одним из основных 
физкультурно–оздоровительных средств воспитания является новейшие фитнес–технологии. 

Цель статьи – исследование эффективности применения элементов круговой тренировки 
«FitCurves» в физическом воспитании студенток педагогических заведений высшего образования. Для 
достижения цели исследования применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение 
научно–методической литературы; педагогические (эксперименты, тестирование); физиологические; ме-
тоды математической статистики. 

Специфика методики тренировок оздоровительным фитнесом «FitCurves» заключается в сочетании 
работы силового направления с нагрузкой аэробного характера. Однако, в отличие от американской сис-
темы «FitCurves», которая предлагается исключительно для женщин и требует специального оборудова-
ния (пневмотренажеров), мы предлагали студенткам выполнять различные силовые упражнения и чере-
довали их с привычными танцевальными движениями по принципу круговой тренировки. Предложенная 
методика включала три взаимосвязанных этапа: подготовительной, тренировочный и этап стабилизации 
и совершенствования. Основные задачи работы: повышение физической подготовленности студенток, 
оптимизация функционального состояния, увеличение расходов калорий при выполнении специальных 
упражнений. 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп свидетельствуют о достоверном их 
различии (р <0,05–0,001). Полученные результаты подтверждают эффективность применения элементов 
фитнес–программы «FitCurves» в физическом воспитании студенток педагогических вузов.  

Ключевые слова: физкульурно–оздоровительные технологии, фитнес, «FitCurves», студентки. 
 
UDC 796.011.3.015–055.25 
Application of «FitCurves» Circular Training Elements in Physical Education  
of Students of Pedagogical Universities 
Bazylevych N. A., Kravchenko T. P., Tonkonog A. S. 
Abstract. An important strategic task of reforming education in Ukraine is the need to promote the physical 

and mental health of young people. Today, the youth need for updating the content of physical education at the 
university is relevant, and the existing forms and methods of students' physical education, unfortunately, are 
conservative. Many scientists searched for means of increasing the effectiveness of physical education of stu-
dents. In their opinion, the effectiveness of physical education of university students depends on building new 
strategies for physical education and health. One of the main sports and fitness education tools is the latest fit-
ness technology. 

The purpose of the article was to study the effectiveness of using «FitCurves» circular training elements in 
physical education of students of pedagogical universities.  

Material and methods. To achieve the goal of the study, we used the theoretical analysis and synthesis of 
scientific and methodological literature, testing method and experiment, physiological methods and methods of 
mathematical statistics. The peculiarity of the «FitCurves» fitness training methodology is the combination of 
strength training with aerobic exercise. However, unlike the American «FitCurves» system, which is offered ex-
clusively for women and requires special equipment (pneumatic simulators), we offered students to perform vari-
ous strength exercises and alternated them with dance movements according to the principle of circular training. 

Results and discussion. The experimental technique included three interconnected preparatory, training and 
stabilization and improvement stages, which had their own tasks and the corresponding methods for their imple-
mentation. They sought to improve the physical fitness of female students, increase the functional capabilities of 
various body systems, and increase calorie expenditures when performing special exercises. In the final part of 
the lesson, we used stretching exercises, which avoided unpleasant sensations after a power load. The greatest 
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increase was achieved in the experimental group students in terms of strength endurance. It can be explained 
by regular classes on the FitCurves technology, which included exercises with dumbbells. The students' flexibil-
ity indicators also underwent great shifts due to regular stretching classes. 

Conclusion. Comparison of the final results between the experimental and control groups proved the reliabil-
ity of their differences (p <0.05). The obtained results confirmed the effectiveness of using elements of the 
«FitCurves» fitness program in the educational process of physical education with female students of pedagogi-
cal universities. 

Keywords: fitness technology, fitness, «FitCurves», students. 
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Аналіз ринку праці вчителів з предмету 
«Основи здоров’я» з освітою 014.14 «Здоров’я лю-
дини» вказує на недостатню його забезпеченість 
як для України в цілому, так і для закладів загаль-
ної середньої освіти Чернігівської та суміжних об-
ластей. Приєднання до 014.05 «Середня освіта 
(Біологія)» спеціалізації «Здоров’я людини» приз-
вело до зниження якості підготовки майбутніх учи-
телів основ здоров’я. Відсутність місць держзамов-
лення за спеціальністю 014.14 Середня освіта 
(Здоров’я людини) відтягнуло від неї майбутніх поте-
нційних кваліфікованих фахівців за покликанням, 
зменшивши кількість абітурієнтів, оскільки підготовка 
таких фахівців можлива лише за кошти фізичних чи 
юридичних осіб, а рівень матеріального забезпечен-
ня населення України дуже низький.  

Мета роботи – оцінити доцільність приєднан-
ня держбюджетної спеціальності Середня освіта 
(Здоров’я людини) до спеціальності Середня осві-
та (Біологія) та обґрунтувати необхідність повер-
нення місць держзамовлення зі спеціальності 
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) на фа-
культеті фізичного виховання. 

Матеріали і методи дослідження: теоретичні 
(порівняльно–логічний аналіз нормативно–пра-
вових документів у галузі освіти, навчальних пла-
нів, освітніх програм, психолого–педагогічної, мето-
дичної літератури, Інтернет–ресурсів, досвіду робо-
ти науково–педагогічних працівників закладів вищої 
освіти України) з метою визначення стану та перс-
пектив розв’язання досліджуваної проблеми; абст-
рагування, синтез, теоретичне узагальнення; емпі-
ричні (бесіда), обсерваційні (спостереження за на-
вчальним процесом у закладів вищої освіти, систе-
матизація та узагальнення педагогічного досвіту). 

Вивчення освітніх програм з обох предметних 
спеціалізацій Національного університету «Черні-
гівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка показало, 
що серед фахових компетентностей освітньої про-
грами 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) сам термін «здоров’я» зустрічається не-
значну кількість разів. До того ж, власній здоров’я-

збережувальній тематиці там присвячено лише дві 
з двадцяти фахових компетентностей, і ще в чоти-
рьох фахових компетентностей здоров’я згадуєть-
ся поряд з біологією і хімією. В переліку Циклу за-
гальної підготовки – Нормативних навчальних дис-
циплін здоров’яформуючі дисципліни відсутні. У 
Циклі професійної підготовки також в Нормативних 
навчальних дисциплінах є «Гігієна та основи здоро-
в’я» (3 кредити) та «Вікова фізіологія, валеологія та 
основи медичних знань» (теж 3 кредити). В освітній 
програмі Середня освіта (Здоров’я людини) саме 
проблематиці здоров’я, здорового способу життя та 
медицині присвячена переважна більшість компе-
тентностій та кількість здоров’яформуючих дисцип-
лін – значна. Крім курсів «Гігієна та основи здоро-
в’я», «Основи медичних знань» там є «Основи здо-
рового способу життя і культура здоров’я», 
«Психовалеологія», «Педіатрія та фізична реабілі-
тація», «Біологія з основами фітології», «Сучасні 
освітні та здоров’язберігаючі технології з елемента-
ми тренінгу» та головна дисципліна – «Здоров’я 
людини, його діагностика, методика викладання», 
без вивчення якої неможливо бути вчителем пред-
мету «Основи здоров’я». Наявність цих дисциплін 
вказує на великий обсяг матеріалу, який необхідно 
засвоїти майбутнім вчителями основ здоров’я, а 
також підкреслює більш щільний зв'язок предметної 
спеціалізації «Здоров’я людини» саме з медичною, 
а не з біологічною проблематикою. 

Різке скорочення набору студентів на навчання 
за предметною спеціалізацією «Здоров’я людини» 
створює реальну небезпеку здоров’ю і життю дітей. 
Адже саме вчитель основ здоров’я з додатковою 
спеціалізацією вчителя фізичної культури або пси-
холога має допомогти дитині вирішити проблему, 
якщо в сім'ї не все благополучно. Як психолог він 
вчасно діагностує неадекватну поведінку та стан 
учня, попередивши можливі суїцидальні наслідки. 
Вчитель фізичної культури чітко розуміє, як моти-
вувати до здорового способу життя та й залучити 
учня до спортивної діяльності, наприклад, до за-
нять кросфітом, тим самим відволікши його від 
проблем і зацікавивши. 
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Надзвичайну важливість зараз має відновлен-
ня державного замовлення на підготовку фахівців 
зі спеціальності Середня освіта (Здоров’я людини) 
на факультеті фізичного виховання, від наявності 
висококваліфікованих спеціалістів з якої напряму 
залежить життя і здоров’я українських дітей. 

Ключові слова: заклади вищої освіти, спеці-
альність Середня освіта (Здоров’я людини), фа-
культет фізичного виховання, підготовка фахівців, 
предмет основи здоров’я. 

 
Вступ. Викладання шкільного інтегрованого 

предмету «Основи здоров’я», згідно затверджено-
го у 2011 році Стандарту загальної середньої осві-
ти, здійснюється в усіх закладах загальної серед-
ньої освіти з 1 по 11 класи. З 1 по 9 класи «Основи 
здоров’я» є інваріантним предметом: в початковій 
(0,5 год. на тиждень), базовій (1 год. на тиждень в 
5−9 класах), натомість в старшій школі (1 год. на 
тиждень) є факультативним предметом. Аналіз 
ринку праці цих фахівців вказує на недостатню 
його забезпеченість як для України в цілому, так і 
для шкіл м. Чернігова, Чернігівської та суміжних 
областей. Вчителі м. Чернігова та області, які ви-
кладають предмет «Основи здоров’я» (2016 р.), не 
мають диплому вчителя основ здоров’я, а є вчите-
лями біології (21,3 %), хімії та біології (24,1 %), тру-
дового навчання (20,4 %), початкового навчання 
(17,6%) та ін., що підвищує актуальність і необхід-
ність підготовки спеціалістів саме за профілем 01-
4.14 Середня освіта (Здоров’я людини). За даними 
[1], орієнтовні потреби у вчителях з предмету «Ос-
нов здоров’я» для шкіл України становлять понад 
20 тис. осіб (з розрахунку 1 вчитель на школу). На-
вчальний курс «Основи здоров’я» трансформував-
ся зі шкільного предмету «Валеологія», який був 
введений ще в перші роки незалежності нашої дер-
жави. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів 12–
річної школи» від 23.02.2004 р. № 132 було перед-
бачено обов’язкове запровадження нового предме-
ту «Основи здоров’я», що мав інтегрувати знання з 
валеології й безпеки життєдіяльності та навчити 
школярів вести здоровий спосіб життя [2]. 

Підготовку фахівців за цією спеціальністю у 
закладах вищої освіти (ЗВО) розпочали з 2008 р. 
на кафедрі медико–біологічних та валеологічних 
основ охорони життя і здоров’я Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова – 
на той час спеціальність мала шифр 6.010203 
«Здоров’я людини»*. «Зірочка» при її назві означа-
ла, що це педагогічна спеціальність, випускник ма-
гістратури якої при виконанні необхідних умов 
отримував кваліфікацію «Вчитель основ здоров’я, 

організатор валеологічної служби» згідно діючої на 
той час Постанови Кабінету Міністрів України від 
13.12.2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо–кваліфікаційним 
рівнем бакалавра». Десь у той же час у Національ-
ному університеті фізичного виховання і спорту 
України було створено кафедру здоров’я, фітнесу 
та рекреації (2007 р.) та розпочато підготовку фахі-
вців за напрямом «Здоров’я людини» і професій-
ним спрямуванням «Фітнес та рекреація». Поступо-
во ця спеціальність почала з’являтися і в інших 
ЗВО України. Однак, у 2015 р. постановою Кабіне-
ту міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціально-
стей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти», цей перелік було оновлено. Відтоді 
попередні постанови про напрями та спеціальності 
втратили чинність, а в новому переліку галузей 
знань і спеціальностей з’явився шифр спеціальнос-
ті 014 Середня освіта (за предметними спеціаліза-
ціями). В наказі МОН України від 12.05.2016 р. 
№ 506 серед них наводяться: «Середня освіта 
(Здоров’я людини)» з шифром 014.14 та «Середня 
освіта (Біологія)» з шифром 014.05. Але вже в на-
казі МОН України від 12.10.2017 р. № 1368 позицію 
«014.05» після слова «Середня освіта (Біологія)» 
доповнюють словами «та здоров’я людини», а по-
зицію «014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)» 
виключають. Така зміна своїм наслідком має відсу-
тність подальшого державного забезпечення місць 
держзамовлення за спеціальністю 014.14 Середня 
освіта (Здоров’я людини), тобто підготовка таких 
фахівців може здійснюватися лише за кошти фізич-
них чи юридичних осіб. У 2019 р. можливість всту-
пу на спеціальність 014.14 Середня освіта 
(Здоров’я людини) реалізується лише в кількох 
ЗВО, де ця спеціальність є небюджетною, зокрема: 
Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка, «Класичний приватний уні-
верситет», Бердянський державний педагогічний 
університет, Приватний вищий навчальний заклад 
«Академія рекреаційних технологій і права» та На-
ціональний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. В останньому закладі спеціаль-
ність Середня освіта (Здоров’я людини) доповню-
ється практичною психологією або фізичною реабі-
літацією. Загальна кількість поданих заяв у всі пе-
рераховані ЗВО не перевищує 180 одиниць [3], що 
складає мізерний відсоток, зважаючи, що загалом 
на спеціальності освітнього рівня бакалавр та ме-
дичний магістра (вступ на базі повної загальної 
середньої освіти) було подано понад 920 тис. заяв.  

У зв’язку з вищевикладеним, мета роботи: 
оцінити доцільність приєднання держбюджетної 
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спеціальності Середня освіта (Здоров’я людини) 
до спеціальності Середня освіта (Біологія) та об-
ґрунтувати необхідність повернення місць держза-
мовлення зі спеціальності 014.14 Середня освіта 
(Здоров’я людини) на факультеті фізичного вихо-
вання. 

Матеріал та методи дослідження. У ході дос-
лідження використовувалися теоретичні методи: 
порівняльно–логічний аналіз нормативно–
правових документів у галузі освіти, навчальних 
планів, освітніх програм, психолого–педагогічної, 
методичної літератури, Інтернет–ресурсів, досвіду 
роботи науково–педагогічних працівників ЗВО 
України з метою визначення стану та перспектив 
розв’язання досліджуваної проблеми; абстрагуван-
ня, синтез, теоретичне узагальнення. Крім того, 
застосовувалися: емпіричні методи – бесіда, обсе-
рваційні – спостереження за навчальним процесом 
у ЗВО, систематизація та узагальнення педагогіч-
ного досвіту. 

Огляд і обговорення. На думку І. В. Страшка 
та С. В. Страшка вчитель основ здоров’я – це фахі-
вець соціально–гуманітарного профілю, професій-
на діяльність якого полягає у викладанні предметів 
оздоровчого спрямування з метою формування, 
збереження і зміцнення індивідуального та суспіль-
ного здоров’я, в проведенні комплексних заходів 
по конституюванню певних моделей здоров’язбе-
режної поведінки [4]. Компетентності, характерні 
для даного фахівця, найбільшою мірою перегуку-
ються зі здоров’язбережувальними та лікарськими 
курсами, тоді як компетентності спеціальності 
«Біологія» – це те, що властиве біологу та охоплює 
не лише людське здоров’я, а й багато підрозділів, 
які навіть не пов’язані зі здоров’язбережувальною 
тематикою. В той же час, відсутні компетентності, 
пов’язані з оздоровчим впливом фізичних вправ і 
дисциплінами: фізіологією рухової активності та 
біомеханікою. 

Проілюструємо це прикладами. Стандарт ви-
щої освіти України зі спеціальностей, що відносить-
ся до 014 Середня освіта досі не розроблено. Від-
повідно, ліцензуючи відкриття предметної спеціалі-
зації з даної спеціальності, кожен ЗВО для неї роз-
робляє власну освітню програму. Втім, у своїй ос-
нові ці освітні програми повинні мати спільні риси. 
Для аналізу нами були обрані освітні програми 
Національного університету «Чернігівський колегі-
ум» імені Т. Г. Шевченка, що розміщені на його 
офіційному сайті, а саме: освітня програма 014.05 
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 
освітня програма 014.14 Середня освіта (Здоров’я 
людини). Обидві освітні програми побудовані за 
затвердженою МОН України схемою і містять всі 
необхідні компоненти, зокрема програмні результа-

ти навчання та перелік компетентностей: загаль-
них (ЗК) і фахових (ФК), якими має оволодіти май-
бутній фахівець. Найперше можна звернути увагу, 
що в компетентностях освітньої програми 014.05 
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) сам 
термін «здоров’я» зустрічається незначну кількість 
разів (його містять шість з 20 передбачених цією 
програмою ФК). До того ж, власній здоров’язбере-
жувальній тематиці присвячено лише дві ФК: 17 і 
18, а в решті чотирьох ФК здоров’я згадується по-
ряд з біологією і хімією у зв'язку з тим, що майбутні 
випускники мають ще отримати додаткову предме-
тну спеціалізацію – хімія. Це пов’язано з великим 
об'ємом навчального матеріалу з біології та хімії, 
який необхідно засвоїти майбутнім випускникам, 
однак применшує, відсуває на задній план саму 
спеціальність «Здоров’я людини», порівняно з 
«Біологією» та «Хімією», що підтверджується ана-
лізом навчальних планів. Так, в Циклі загальної 
підготовки в переліку Нормативних навчальних 
дисциплін здоров’яформуючі дисципліни взагалі 
відсутні. В Циклі професійної підготовки також в 
Нормативних навчальних дисциплінах є «Гігієна та 
основи здоров’я», на яку відводиться 3 кредити, та 
«Вікова фізіологія, валеологія та основи медичних 
знань» (теж 3 кредити). Натомість, в освітній про-
грамі Середня освіта (Здоров’я людини) саме про-
блематиці здоров’я, здорового способу життя та 
медицині присвячена переважна більшість компе-
тентностей (тринадцять ФК з 17). Це вказує на ве-
ликий обсяг матеріалу, який необхідно засвоїти 
майбутнім учителям основ здоров’я, а також підк-
реслює більш щільний зв’язок предметної спеціалі-
зації «Здоров’я людини» саме з медичною, а не з 
біологічною проблематикою. Крім того, кількість 
здоров’яформуючих дисциплін є значно більшою: 
крім курсів «Гігієна та основи здоров’я», «Основи 
медичних знань» є «Основи здорового способу 
життя і культура здоров’я», «Психовалеологія», 
«Педіатрія та фізична реабілітація», «Біологія з 
основами фітології», «Сучасні освітні та здоров’яз-
берігаючі технології з елементами тренінгу» та го-
ловна дисципліна – «Здоров’я людини, його діагно-
стика, методика викладання», без вивчення якої 
неможливо бути вчителем предмету «Основи здо-
ров’я» в школі. Окремо звернено увагу й на розви-
ток фізичних якостей людини, без розуміння меха-
нізмів чого неможливе формування здоров’я підро-
стаючого покоління (ФК 13−16), тому підготовку 
фахівців зі спеціальності 014.14 Середня освіта 
(Здоров’я людини) необхідно здійснювати саме на 
факультеті фізичного виховання. 

Неможливість реалізації якісного навчання вчи-
телів основ здоров’я після приєднання держбю-
джетної спеціальності Середня освіта (Здоров’я 
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людини) до спеціальності Середня освіта (Біологія) 
відбувається в умовах напруженою демографічної 
ситуації в Україні, коли темпи скорочення населен-
ня – найбільші в Європі. Смертність в Україні за 
даними Держкомстату за 2017 р. склала  
574,123 тис. осіб [5], кількість живонароджень  
363,987 тис., що призвело до природного скоро-
чення (–210,1 тис. осіб). В умовах демографічної 
кризи в країні відповідно до Закону України «Про 
охорону дитинства», забезпечення реалізації прав 
дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціаль-
ний захист, всебічний розвиток та виховання в сі-
мейному оточенні є стратегічним загальнонаціо-
нальним пріоритетом, що має важливе значення 
для національної безпеки України [6]. Станом на 
01.01.2017 р. чисельність дітей віком до 18 років в 
Україні становила 7,614 млн. осіб, що дорівнює 
17,8% загальної чисельності населення країни. За 
період з 1990 по 2017 рр. чисельність дитячого 
населення України скоротилася на 5,691 млн. осіб 
(на 42,7%) [5]. За даними МОН України 36% учнів 
шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я,  
34% – нижчий за середній, 23% – середній, 7% – 
вище середнього і лише 1% – високий. Серед учнів 
закладів загальної середньої освіти у 50% спостері-
гаються функціональні відхилення в діяльності різ-
них систем організму: серцево–судинної системи – 
у 26%, нервово–психічні розлади – у 33%, захворю-
вання органів травлення – у 17% та ендокринної 
системи – у 10% школярів [7, 8]. Згідно висновків, 
які роблять автори [9], особливої уваги потребує 
стан здоров’я дітей віком від 10 до 18 років, адже 
саме вони найближчим часом будуть формувати 
репродуктивний ресурс населення країни. 

Значний вплив на здоров’я підростаючого по-
коління України мають соціальні ризики. Більшість 
із них пов’язані з бідністю, поганим харчуванням, 
вживанням алкоголю та наркотиків, тютюнопалін-
ням, депресіями, психологічними травмами. За 
даними дослідження, проведеного в Україні в ме-
жах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінко-
ві орієнтації учнівської молоді», досвід статевих 
стосунків на момент опитування мали 27–62% під-
літків, а статевий контакт у віці до 15 років – 7,2–
15% підлітків, що залежало від типу їхнього навча-
льного закладу. Щороку з понад 12 млн. зареєстро-
ваних випадків захворювань, що переда-ються 
статевим шляхом, 3 млн. припадають на підлітків 
[7, 9]. Результатами ризикованої статевої поведін-
ки підлітків і молоді можуть стати порушення здо-
ров’я, безпліддя, проблеми у статевих стосунках і 
стосунках у сім’ї. Тривожними є дані стосовно 
знань учнівської молоді про шляхи передачі ВІЛ/
СНІДу: чверть підлітків відповіли, що не знають про 
шляхи передачі ВІЛ–інфекції і лише 17% опитаних 

мали коректні знання з цих питань. Крім того, за 
даними соціологічного дослідження, перша спроба 
вживання алкогольних напоїв найчастіше настає у 
13–15 років. Результати опитування українських 
учнів і студентів свідчать, що пробували палити 
48% усіх опитаних, перейшли від спроб до звички – 
близько 38%. Характерно, що перша хвиля паління 
припадає на 11 років, коли ще не завершене фор-
мування організму дитини і сила впливу несприят-
ливих чинників на розвиток патологічних змін різ-
них органів і систем надзвичайно висока [7, 8]. Од-
ним зі шляхів вирішення цих проблем може бути 
повернення спеціальності 014.14 Середня освіта 
(Здоров’я людини) в перелік тих, за якими здійсню-
ється формування та розміщення державного за-
мовлення. Автори [9], які є медиками за освітою, 
внесли основні пропозиції щодо реконструкції галу-
зі медичної допомоги, але п’ятий їх висновок стосу-
ється системи освіти та безпосередньо МОН Украї-
ни і передбачає модернізацію системи додиплом-
ної та післядипломної підготовки спеціалістів (ліка-
рів, медичних сестер, акушерок, фізіотерапевтів, 
психологів, педагогів, соціальних працівників) [9]. З 
огляду на сучасний стан та подальші перспективи 
стану здоров’я дітей України, ми вважаємо, що 
виключення позиції «014.14 Середня освіта (Здо-
ров’я людини)» та доповнення позиції «014.05 Се-
редня освіта (Біологія)» словами «та здоров’я лю-
дини» згідно Наказу МОН України від 12.10.2017 р. 
№ 1368 є помилкою. 

Крім того, правильність наших висновків підт-
верджують виступи науковців – учасників засідання 
круглого столу на тему: «Перемогти смерть: ключо-
ві чинники, що впливають на тривалість життя 
українців», ініційованого головою Комітету з питань 
охорони здоров’я О. Богомолець у Верховній Раді 
10.06.2019 р. [10]. Вона зазначила, що Україна за-
ймає одне з перших місць у світі за кількістю само-
губств. Так, за даними статистики, на 100 тис. осіб 
припадає 22 самогубства, більшість з яких вчиня-
ють підлітки у віці до 14 років. Зокрема, останнім 
часом кількість суїцидів серед дітей 5–14 років зро-
сла у 30 разів. Саме вчитель має допомогти дитині 
вирішити її проблеми, якщо в сім’ї не все благопо-
лучно, і, в першу чергу, саме той, хто веде предмет 
«Основи здоров’я», маючи одночасно додаткову 
спеціалізацією вчителя фізичної культури або пси-
холога, але ніяк не вчителя біології. Психолог вміє 
вчасно помітити та діагностувати неадекватну по-
ведінку та стан учня, а вчитель фізичної культури 
легко може відволікти його і зацікавити. Для цієї 
мети можуть бути доцільні як уроки фізкультури у 
школі, так і позакласні заняття з різних видів спор-
ту в секціях. Результати дослідження, які були 
отримані [11], свідчать про відмінності у впливі  
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занять різними видами фізичної активності на роз-
виток рухових якостей школярів, що дозволяє оби-
рати певні з них або комбінувати декілька в залеж-
ності від мети тренувань. Зокрема, позашкільні 
заняття в секції бадмінтону сприяють розвитку 
спритності, силової витривалості, швидкості та за-
гальної фізичної працездатності. Участь школярів у 
заняттях в секції танців забезпечує поліпшення 
рухливості у кульшових суглобах, координації, 
спритності, загальної фізичної працездатності. У 
школярів, які займались біговими вправами, вияв-
лено поліпшення найбільшої кількості рухових яко-
стей. Крім того, О. Г. Юшковська зазначає, що цик-
лічні навантаження (тривалий біг, плавання, ходь-
ба, велоспорт, веслування) – це найпростіший не-
лікарський засіб для отримання задоволення, про-
тидії депресії та стресу [12]. Якщо перераховані 
вище види спорту – давно відомі та, через певну 
монотонність тренувань, здаються підліткам нудни-
ми, а деякі з них ще й вимагають вартісного облад-
нання, то новий напрямок − ігровий кросфіт, занят-
тя з якого підходять учням різного віку та фізичної 
форми, є цікавим, різноманітним та комплексним 
[13]. Важливо формувати позитивні моделі поведі-
нки підлітків, навчати уважному ставленню до здо-
ров’я, сімейних цінностей, готувати їх бути відпові-
дальними за майбутні нашої країни. Надзвичайні 
переваги тут має саме вчитель основ здоров’я з 
додатковою спеціалізацією «Фізична культура». 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Враховуючи все вище наведене, можна 
сформулювати наступні висновки. 
1. Ринок праці України недостатньо забезпечений 

вчителями зі освітою «Здоров’я людини» для 
викладання предмету «Основи здоров’я» в закла-
дах загальної середньої освіти як в Чернігівській 

та суміжних областях, так і в Україні в цілому. 
2. Відсутність забезпечення місць держзамовлення 

за спеціальністю 014.14 Середня освіта 
(Здоров’я людини) згідно наказу МОН України 
від 12.10.2017 р. № 1368 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 12 
травня 2016 року № 506» своїм наслідком має 
можливість підготовки таких фахівців лише за 
кошти фізичних чи юридичних осіб. Цим же нака-
зом позицію «014.05» після слова «Середня 
освіта (Біологія)» доповнили словами «та здоро-
в’я людини», що унеможливлює глибоке опану-
вання майбутніми фахівцями здоров’язбережу-
вальної проблематики та реалізацію їх якісного 
навчання, бо вони і так перевантажені навчаль-
ним матеріалом біологічного та хімічного спря-
мування.  

3. Різке скорочення набору студентів на навчання 
за предметною спеціалізацією «Здоров’я люди-
ни» (всього лише близько 180 поданих заяв з 
усієї України) створює реальну небезпеку здоро-
в’ю і життю дітей. Адже саме вчитель основ здо-
ров’я з додатковою спеціалізацією вчителя фізи-
чної культури або психолога має допомогти ди-
тині вирішити її проблеми, якщо в сім’ї не все 
благополучно. Як психолог він вчасно діагностує 
неадекватну поведінку та стан учня, попередив-
ши можливі суїцидальні наслідки. Вчитель фі-
зичної культури чітко розуміє, як мотивувати до 
здорового способу життя та й залучити учня до 
спортивної діяльності, наприклад, до занять кро-
сфітом, тим самим відволікши його від проблем і 
зацікавивши. 

4. Отже, надзвичайну важливість зараз має віднов-
лення державного замовлення на підготовку 
фахівців з предметної спеціалізації «Здоров’я 
людини», від наявності висококваліфікованих 
спеціалістів з якої напряму залежить життя та 
здоров’я українських дітей. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 014.14 СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА)  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Жиденко А. О., Бибчук К. В., Паперник В. В. 
Резюме. Анализ рынка труда учителей по предмету «Основы здоровья» с дипломом по специально-

сти 014.14 «Здоровье человека» указывает на недостаточную его обеспеченность как для общеобразо-
вательных школ Черниговской и смежных областей, так и для Украины в целом. Присоединение к 014.05 
«Среднее образование (Биология)» специальности «Здоровье человека» привело к снижению качества 
подготовки будущих учителей основ здоровья. Отсутствие мест госзаказа по специальности 014.14 
Среднее образование (Здоровье человека) оттянуло от нее будущих потенциальных квалифицирован-
ных специалистов по призванию, уменьшив количество абитуриентов, поскольку подготовка таких спе-
циалистов возможна только за средства физических или юридических лиц, а уровень материального 
обеспечения населения Украины очень низкий. 

Целью работы – оценить целесообразность присоединение госбюджетной специальности Среднее 
образование (Здоровье человека) к специальности Среднее образование (Биология) и обосновать необ-
ходимость возврата мест госзаказа по специальности 014.14 Среднее образование (Здоровье человека) 
на факультете физического воспитания. 

Материалы и методы исследования: теоретические (сравнительно–логический анализ нормативно–
правовых документов в области образования, учебных планов, образовательных программ, психолого–
педагогической, методической литературы, Интернет–ресурсов, опыта работы научно–педагогических 
работников учреждений высшего образования Украины) с целью определения состояния и перспектив 
решения исследуемой проблемы; абстрагирование, синтез, теоретическое обобщение; эмпирические 
(беседа), обсервационные (наблюдение за учебным процессом в учреждений высшего образования, сис-
тематизаций и обобщение педагогического опыта). 

Изучение образовательных программ по обеим предметным специализациям Национального уни-
верситета «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко показало, что среди профессиональных ком-
петентностей образовательной программы 014.05 Среднее образование (Биология и здоровье человека) 
сам термин «здоровье» встречается незначительное количество раз. К тому же, собственно здоровьес-
берегающей тематике там посвящено всего две из двадцати профессиональных компетентностей, и еще 
в четырех профессиональных компетентностей здоровье упоминается наряду с биологией и химией. В 
перечне Цикла общей подготовки – Нормативных учебных дисциплин здоровьеформирующих дисципли-
ны отсутствуют. В Цикле профессиональной подготовки также в Нормативных учебных дисциплинах есть 
«Гигиена и основы здоровья» (3 кредита) и «Возрастная физиология, валеология и основы медицинских 
знаний» (3 кредита). В образовательной программе 014.14 Среднее образование (Здоровье человека) 
именно проблематике здоровья, здорового образа жизни и медицине посвящено подавляющее большин-
ство компетентности и количество здоровьеформирующих дисциплин – значительно. Кроме курсов 
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«Гигиена и основы здоровья», «Основы медицинских знаний» так есть: «Основы здорового образа жизни 
и культура здоровья», «Психовалеология», «Педиатрия и физическая реабилитация», «Биология с осно-
вами фитологии», «Современные образовательные и здоровьесберегающие технологии с элементы тре-
нинга» и главная дисциплина – «Здоровье человека, его диагностика, методика преподавания», без изу-
чения которой невозможно быть учителем предмета «Основы здоровья». Наличие этих дисциплин ука-
зывает на большой объем материала, который необходимо усвоить будущими учителями основ здоро-
вья, а также подчеркивает более тесную связь предметной специализации «Здоровье человека» именно 
с медицинской, а не с биологической проблематикой. 

Резкое сокращение набора студентов предметной специализации «Здоровье человека» создает ре-
альную опасность здоровью и жизни детей. Ведь именно учитель основ здоровья, имея одновременно 
дополнительную специализацию учителя физической культуры или психолога должен помочь ребенку 
решить его проблемы, если в семье не все благополучно. В качестве психолога он вовремя диагностиру-
ет неадекватное поведение и состояние ученика, предупредив возможные суицидальные последствия. В 
качестве учителя физической культуры он четко знает, как мотивировать к здоровому образу жизни и 
привлечь ученика к интересной спортивной деятельности, например, к занятиям кросфитом, тем отвле-
кая и заинтересовав его. 

Чрезвычайную важность сейчас имеет возобновление государственного заказа на подготовку учите-
лей по специальности Среднее образование (Здоровье человека) на факультете физического воспита-
ния, от наличия высококвалифицированных специалистов напрямую зависит жизнь и здоровье украин-
ских детей.  

Ключевые слова: учреждения высшего образования, специальность Среднее образование 
(Здоровье человека), факультет физического воспитания, подготовка специалистов, предмет основы 
здоровья. 
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Substantiation of Necessity of Training Specialists  
in the Specialty 014.14 "Secondary Education (Human Health)"  
at the Faculty of Physical Education  
Zhydenko A., Bibchuk K., Papernyk V. 
Abstract. Analysis of the labor market of teachers in the subject "The Basics of Human Health" with educa-

tion program 014.14 "Human Health" indicates that it is insufficient in secondary schools both separately for 
Chernihiv and related areas and for Ukraine as a whole. Joining the specialty 014.05 "Secondary Education 
(Biology)" with 014.14 "Secondary Education (Human Health)" has led to a decline in the quality of training fu-
ture teachers of human health. Absence of free places for students in universities in specialty 014.14 
"Secondary education (Human health)" has drawn on it future potential qualified specialists by vocation, reduced 
the number of entrants, since training of such specialists is possible only for money of individuals or legal enti-
ties, and the possibility of the Ukrainian population to pay for education is very low. 

The purpose of work was to evaluate the appropriateness of joining budget specialty "Secondary Education 
(Human Health)" to the specialty "Secondary Education (Biology)" and to substantiate the return of free places 
in the specialty 014.14 "Secondary education (Human Health)" to Physical Education Faculty. 

Material and methods. Theoretical methods (comparative–logical analysis of normative–legal documents in 
the field of education, curricula, educational programs, psychological and pedagogical, methodical literature, 
Internet resources, work experience of scientific and pedagogical workers of higher education institutions of 
Ukraine) were used in order to determine the status and prospects for solution the studying problem; abstrac-
tion, synthesis, theoretical generalization; empirical: conversation, observation methods were used to observe 
the educational process in higher education institutions; systematization and generalization of pedagogical ex-
perience were also used in the study. 

Results and discussion. The study of educational programs in both subject specializations of 
T. H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium" showed that among the professional competences 
of the educational program 014.05 "Secondary education (Biology and human health)", the term "health" oc-
curred a few times. In addition, only two of the twenty professional competencies were health–related and four 
other professional competencies were mentioned alongside biology and chemistry. There is no health preserv-
ing disciplines on the General Cycle – Normative Courses list. In the Professional Training Cycle of Curriculum, 
the Normative Courses list also includes "Hygiene and the Basics of Health" (3 credits) and "Age Physiology, 
Valeology and the Basics of Medical Knowledge" (also 3 credits). Instead, in the education program of 
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"Secondary Education (Human Health)" there is a vast majority of competencies and many health–forming disci-
plines more focused on health, healthy lifestyles and medicine. In addition to the courses "Hygiene and the Ba-
sics of Health" and "The Basics of Medical Knowledge" there are: "The Basics of a Healthy Lifestyle and Culture 
of Health", "Psychovaleology", "Pediatrics and Physical Therapy", "Biology with the Basics of Phytology", 
"Modern Educational and Health–saving Technologies with the Elements of Training" and the main discipline is 
"Human Health, its Diagnostics and Teaching Methodology", which lays the basis for training a teacher of Hu-
man Health. The enumerated disciplines point at the high volume of material necessary for future teachers of 
"The Basics of Health", and also emphasizes a closer connection of subject specialization "Human Health" with 
medical rather than biological issues. 

The dramatic reduction in the enrollment of students in the subject specialization "Human Health" creates a 
real threat to the health and life of children. After all, it is the teacher of "The Basics of Health", having at the 
same time additional specialization of the teacher of physical training or the psychologist, should help the child 
to solve a problem if something is not well in the family. As a psychologist, he/she timely diagnoses a child’s 
inadequate condition, preventing possible suicidal consequences. As a teacher of physical training, he/she not 
only clearly understands all the components of a healthy lifestyle, but can also engage a child in sports activi-
ties, such as cross–fit, thereby distracting him/her and keep them interested. 

Conclusion. Therefore, it is of utmost important to renew the free places in universities for training teachers 
in specialization "Secondary Education (Human Health)" at the Physical Education Faculty, because the life and 
health of Ukrainian children depend on these specialists. 

Keywords: higher education institutions, specialization "Secondary Education (Human Health)", Physical 
Education Faculty, training of specialists, subject "The Basics of Human Health". 
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Стаття присвячена ставленню експертів з кара-
те WKF до окремих реалізаційних положень тактич-
ної підготовки на різних етапах багаторічного удо-
сконалення спортсменів. Актуальність роботи зумо-
влена наявністю різних підходів до тактичної підго-
товки у спортивних єдиноборствах та, водночас 
відсутністю її цілісного розгляду та належного нау-
ково–методичного обґрунтування у нормативно–
правових документах.  

Мета дослідження – з’ясувати ставлення фахі-
вців з карате WKF до реалізації тактичної підготов-
ки на різних етапах багаторічного удосконалення 
спортсменів.  

Були використані методи: теоретичний аналіз, 
документальний, узагальнення даних літератури 
та мережі Інтернет, експертне оцінювання та мате-
матичної статистики.  

У науково–методичній літературі та норматив-
но–правових документах, присвячених тактичній 
підготовці у спортивних єдиноборствах, наявна 
диспропорція уваги дослідників щодо різних скла-
дових тактичної підготовленості спортсменів. Пе-
ревагу надано розробці та експериментальній пе-
ревірці засобів та методів тактичної підготовки у 
поєднанні з технічною. Водночас тактичне мислен-
ня, тактичні знання та контроль тактичної підготов-
леності спортсменів висвітлені фрагментарно.  

У статті наведено результати експертного оці-
нювання реалізаційних положень тактичної підго-
товки на різних етапах багаторічного удосконален-
ня у карате WKF. Встановлено, що фахівці з кара-
те WKF здебільшого одноголосні в оцінюванні та-
ких положень: чинників, які впливають на стратегію 
підготовки до конкретних змагань (коефіцієнт кон-
кордації становив 0,59–0,81); розділів інформації 
«Основи тактики у спорті» (0,55–0,79), «Змагальна 
діяльність» (0,62–0,74), «Теоретико–методичні ос-
нови підготовки спортсменів» (0,59–0,67); словес-
них методів тактичної підготовки (0,59–0,77); наоч-
них методів (0,58–0,86); наочних засобів  

(0,52–0,93); практичних методів (0,57–0,75); засо-
бів та методів контролю тактичної підготовленості 
спортсменів (0,65–0,72). Найменш узгодженими 
думки фахівців з карате були у запитанні щодо 
пріоритетності напрямів тактичної підготовки.  

Ключові слова: спортивні єдиноборства, так-
тична підготовка, спортивна майстерність, реаліза-
ційні положення, інформація. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконувалося від-
повідно до НДР Львівського державного універси-
тету фізичної культури «Теоретико–методичні ос-
нови управління тренувальним процесом та зма-
гальною діяльністю в олімпійському, професійному 
та адаптивному спорті», № державної реєстрації 
0116U003167.  

Вступ. Одним з пріоритетних напрямів удоско-
налення системи підготовки у спортивних єдино-
борствах є пошук найбільш ефективних шляхів 
реалізації тактичної підготовки [1–3]. На думку ба-
гатьох авторів [2, 4–6], акцент при цьому слід роби-
ти на розширенні арсеналу дій та удосконаленні 
тих фізичних якостей, які дозволяють максимально 
ефективно виконувати техніко–тактичні дії в умо-
вах тренувальної та змагальної діяльності. Вирі-
шення цього завдання фахівці з різних видів спор-
тивних єдиноборств вбачають у розробці та експе-
риментальній перевірці ефективності інноваційних 
засобів та методів тактичної підготовки [4, 7–9]. 
При цьому у більшості наукових публікацій та нор-
мативно–правових документів (програми для 
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих на-
вчальних закладів спортивного профілю) реаліза-
цію тактичної підготовки на усіх етапах багаторіч-
ного удосконалення заплановано у поєднанні з 
технічною [10–13]. Проте, якщо алгоритм реалізації 
технічної підготовки є чітким та структурованим, 
тактична підготовка здебільшого описана фрагмен-
тарно [2–6]. Увага фахівців присвячена переважно 
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застосуванню засобів та методів тактичної підго-
товки у поєднанні з технічною, тоді як питання 
формування спеціальних знань у межах тактичної 
підготовки, способів оцінювання тактичної підготов-
леності та ряд інших практично не знайшли відо-
браження у науково–методичній літературі. Ця си-
туація простежується у більшості видів спортивних 
єдиноборств та у карате зокрема. Це, своєю чер-
гою, формує актуальну науково–прикладну про-
блему зі створення організаційно–методологічних 
основ системи тактичної підготовки у карате WKF. 

Мета дослідження – з’ясувати ставлення фа-
хівців з карате WKF до реалізації тактичної підгото-
вки на різних етапах багаторічного удосконалення 
спортсменів.  

Матеріал та методи дослідження. Теоретич-
ний аналіз, документальний метод, узагальнення 
даних літератури та мережі Інтернет дозволили 
виявити проблемне поле тактичної підготовки у 
спортивних єдиноборствах.  

На наступному етапі дослідження було викори-
стано метод експертного оцінювання. Експертами 
були шість фахівців з карате WKF (середній стаж їх 
тренерської діяльності становив понад 11 років), 
серед яких: 1 суддя міжнародної та європейської 
категорій, 2 майстри спорту України міжнародного 
класу, 4 майстри спорту України та 2 члени націо-
нальної збірної команди України. Кожному експер-
тові було запропоновано у письмовій формі запов-
нити бланк (анкету), висловивши думку у дискрет-
ній шкалі (шляхом ранжування окремих факторів – 

положень тактичної підготовки). Загалом до бланку 
оцінювання було включено десять змістових запи-
тань щодо тактичної підготовки спортсменів у кара-
те. Значущість (пріоритетність) положень тактичної 
підготовки визначалася за допомогою середнього 
рангу (середнього арифметичного усіх рангів, прис-
воєних окремому положенню на певному етапі) та 
номеру згідно відносної значущості (рейтинг поло-
жень тактичної підготовки на окремих етапах, сфор-
мований на основі середніх рангів). Для підтвер-
дження достовірності проведення письмової експе-
ртизи було визначено рівень узгодженості думок за 
допомогою коефіцієнта конкордації Кендела (W). 
Статистичну достовірність останнього перевірено 
за допомогою критерія χ2 (хі квадрат, або критерій 
Пірсона). Обидва показники було визначено відпо-
відно до загальноприйнятого алгоритму [14]. 

Статистичний аналіз. За допомогою вико-
ристання програмного забезпечення (Microsoft Ex-
cel та Statisticа для Windows 10) визначали: серед-
нє арифметичне, коефіцієнт конкордації (W), кри-
терій Пірсона.  

Результати дослідження. Аналіз результатів 
експертного оцінювання засвідчив, що у більшості 
запитань узгодженість думок фахівців з карате WKF 
була достатньою та високою, що підтверджено від-
повідними коефіцієнтами конкордації (табл. 1).  

На думку фахівців з карате, серед напрямів 
тактичної підготовки найбільш значущим на етапах 
ПП та ПБП є оволодіння основними елементами, 
прийомами, варіантами тактичних дій (середні  

Таблиця 1 – Узгодженість думок експертів–фахівців з карате WKF щодо положень тактичної підготовки на різ-
них етапах багаторічного удосконалення спортсменів–єдиноборців (n=6, p<0,05) 

Положення тактичної підготовки 

Коефіцієнт конкордації Кендела 

Етапи багаторічної підготовки 

ПП ПБП СБП ПдВД МРІМ ЗіП 

Напрями тактичної підготовки 0,88 0,8 0,0001* 0,32* 0,38* 0,33* 

Чинники, які впливають на стратегію підготовки 
до конкретних змагань 0,81 0,7 0,59 0,44 0,23* 0,15* 

Розділ інформації «Основи тактики у спорті» 0,78 0,79 0,28* 0,65 0,55 0,59 

Розділ інформації «Змагальна діяльність» 0,69 0,74 0,39 0,38 0,62 0,66 

Розділ інформації «Теоретико–методичні основи 
підготовки спортсменів» 0,67 0,59 0,49 0,6 0,42 0,49 

Словесні методи тактичної підготовки 0,77 0,75 0,37 0,44 0,62 0,59 

Наочні методи тактичної підготовки 0,78 0,78 0,86 0,58 0,19* 0,44* 

Наочні засоби тактичної підготовки 0,93 0,89 0,49 0,68 0,64 0,52 

Практичні методи тактичної підготовки 0,75 0,72 0,58 0,57 0,7 0,62 

Засоби та методи контролю тактичної підготов-
леності спортсменів 0,72 0,7 0,65 0,66 0,72 0,67 

Примітки: * − положення, щодо яких узгодженість думок експертів була недостовірною (χ p2 < χ2T). 
ПП – етап початкової підготовки; ПБП – етап попередньої базової підготовки; СБП – етап спеціалізованої базової 
підготовки; ПдВД – етап підготовки до вищих досягнень; МРІМ – етап максимальної реалізації індивідуальних мож-
ливостей; ЗіП – етапи збереження вищої спортивної майстерності та поступового зниження досягнень. 
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ранги – 1,33 та 1,5 відповідно), на етапі СБП – ви-
вчення інформації, необхідної для практичної реа-
лізації тактичної підготовленості (2,66), на етапах 
ПдВД та МРІМ – практична реалізація тактичної 
підготовленості (1,92 та 1,83 відповідно). Водночас 
на етапі ЗіП середній ранг відразу трьох напрямів 
(вивчення інформації, необхідної для практичної 
реалізації тактичної підготовленості; практична 
реалізація тактичної підготовленості та удоскона-
лення тактичного мислення) був однаковим – 2,33.  

Серед запропонованих чинників, що визнача-
ють стратегію підготовки до змагань, на етапах ПП 
та ПБП перевагу було надано рівню техніко–
тактичної підготовленості спортсмена або команди 
(середній ранги – 1,16 та 1,5 відповідно). Починаю-
чи з етапу СБП, вирішальну роль повинна відігра-
вати функціональна підготовленість та психологіч-
ний стан спортсмена або команди (1,66–2,08).  

У розділі «Основи тактики у спорті» на етапах 
ПП та ПБП передбачувано пріоритетною була те-
ма: «Значення тактики у спорті та в обраному ви-
ді» (середній ранги – 1,0 та 1,67 відповідно), а на 
етапах СБП та ПдВД – «Форми тактики» (3,17 та 
2,67 відповідно). На етапі МРІМ дві теми були рів-
ноцінними: «Взаємозв’язок спеціалізованих відчут-
тів спортсмена з тактикою» та «Сучасні тенденції 
розвитку тактики обраного виду спорту» (3,5). Не-
сподівано для нас тема: «Різновиди та зміст так-
тичних прийомів і дій» була оцінена як найбільш 
важлива лише на етапі ЗіП (2,83).  

У розділі інформації «Змагальна діяльність» 
для удосконалення тактичної майстерності спорт-
сменів–каратистів на етапах ПП, ПБП та СБП най-
більш значущою експерти вважають тему: «Прави-
ла змагань» (середній ранг – 1,17–2,0). На етапах 
ПдВД та ЗіП пріоритет слід надавати темі: «Індиві-
дуальні стилі змагальної діяльності (3,0 та 1,67 
відповідно), а на етапі МРІМ – темі: «Міжнародна 
система змагань» (2,33).  

Ієрархія тем у розділі: «Теоретико–методичні 
основи тактичної підготовки спортсменів» була 
такою. На етапах ПП та ПБП перше місце у рейти-
нгу посіла тема: «Основи тактичної підготовки у 
спорті» (середній ранг – 1,5) на етапі СБП – «Мето-
ди та засоби тактичної підготовки спортсме-
нів» (2,67), на наступних етапах – «Формування 
тактичного плану та вибір тактичної схеми»  
(1,5–2,83).  

Для вивчення вище згаданих тем фахівці з ка-
рате пропонують використовувати такі словесні 
методи: на етапі ПП – розповідь (середній ранг – 
1,25), ПБП та СБП – пояснення (1,5 та 1,67 відпові-
дно), ПдВД, МРІМ, ЗіП – аналіз і обговорення (2,0). 
З–поміж запропонованих наочних засобів на ета-
пах ПП та ПБП є актуальними навчальні фільми 

(середній ранг – 1,0), а на наступних – відеозаписи 
(1,67–2,0). У групі практичних методів на усіх ета-
пах найбільш значущим є тренування з партнером 
(від 1,5 до 2,5).  

Для оцінювання тактичної підготовленості на 
етапах ПП, ПБП та СБП фахівці з карате вважають 
найбільш значущими контрольні нормативи 
(середній ранг – 1,17–1,67), на наступних – участь 
у контрольних змаганнях (1,67–1,83). При цьому на 
етапах МРІМ та ЗіП не менш важливим є аналіз 
показників змагальної діяльності.  

Обговорення отриманих результатів. Аналіз 
науково–методичної літератури у межах тактичної 
підготовки у різних видах спортивних єдиноборств 
вказує на те, що більшість робіт присвячена вико-
ристанню інтерактивних технологій [2–5]. Нато-
мість інші положення тактичної підготовки висвіт-
лені фрагментарно. Про це свідчать й відповідні 
нормативно–правові документи, у яких відсутнє 
належне теоретико–методичне обґрунтування так-
тичної підготовки на різних етапах багаторічного 
удосконалення [9–13]. Водночас дискусійними за-
лишаються запитання щодо формування теоретич-
них знань, які є підґрунтям для практичної реаліза-
ції тактичної підготовленості в умовах тренуваль-
ної та змагальної діяльності, обсягів годин, відве-
дених на тактичну підготовку у річному макроциклі 
підготовки, та специфіки поєднання тактичної під-
готовки з іншими сторонами на різних етапах. Час-
тково ці питання були вирішені у роботах 
Л. Г. Рижкової, присвячених тактичній підготовці 
спортсменів у фехтуванні [4]. Проте в інших видах 
спортивних єдиноборств, у тому числі в карате, 
вони потребують більш ґрунтовного вивчення.  

Аналіз результатів експертного оцінювання 
вказав на те, що для фахівців з карате WKF харак-
терна достатня та висока узгодженість думок щодо 
більшості положень тактичної підготовки, а саме: 
напрямів тактичної підготовки спортсменів (на ета-
пах ПП, ПБП коефіцієнт конкордації становив  
0,8–0,88); чинників, які впливають на стратегію під-
готовки до конкретних змагань (на етапах ПП, ПБП, 
СБП – 0,59–0,81); розділів інформації «Основи так-
тики у спорті» (на усіх етапах, окрім СБП, –  
0,55–0,79); «Змагальна діяльність» (на усіх етапах, 
окрім СБП та ПдВД, – 0,62–0,74); «Теоретико–
методичні основи підготовки спортсменів» (на ета-
пах ПП, ПБП, ПдВД – 0,59–0,67); словесних мето-
дів тактичної підготовки (на усіх етапах, окрім СБП 
та ПдВД, – 0,59–0,77); наочних методів (на усіх 
етапах, окрім МРІМ та ЗіП, – 0,58–0,86); наочних 
засобів (на усіх етапах, окрім СБП, – 0,52–0,93); 
практичних методів (на усіх етапах – 0,57–0,75); 
засобів та методів контролю тактичної підготовле-
ності спортсменів (на усіх етапах – 0,65–0,72).  
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Найменш узгодженими думки фахівців з карате 
WKF були у запитанні щодо пріоритетності напря-
мів тактичної підготовки на етапах СБП, ПдВД, 
МРІМ, ЗіП. Це дозволяє стверджувати про наяв-
ність єдиного підходу до реалізації тактичної підго-
товки, зокрема до добору засобів та методів підго-
товки, вивчення інформації, необхідної для успіш-
ної реалізації тактичної підготовленості спортсме-
нів, а також способів її оцінювання.  

Висновки. У науково–методичній літературі та 
нормативно–правових документах, присвячених 
тактичній підготовці у спортивних єдиноборствах, 
наявна диспропорція уваги дослідників щодо різ-
них складових тактичної підготовленості спортсме-
нів. Перевагу надано розробці та експерименталь-
ній перевірці засобів та методів тактичної підготов-
ки у поєднанні з технічною. Водночас тактичне ми-

слення, тактичні знання та контроль тактичної під-
готовленості спортсменів висвітлені фрагментар-
но. Для експертів з карате WKF характерна достат-
ня та висока узгодженість думок у більшості запи-
тань щодо тактичної підготовки за винятком запи-
тання щодо її напрямів на етапах СБП–ЗіП. Це 
дозволяє стверджувати про наявність єдиного під-
ходу до реалізації тактичної підготовки, зокрема до 
добору засобів та методів підготовки, вивчення 
інформації, необхідної для успішної реалізації так-
тичної підготовленості спортсменів, а також спосо-
бів її оцінювання.  

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають визначення думок провідних фахівців з 
інших видів спортивних єдиноборств щодо реаліза-
ції тактичної підготовки на різних етапах багаторіч-
ного удосконалення спортсменів.  
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УДК 796.015.136:796.85 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ В КАРАТЕ WKF:  
ОПЫТ ПРАКТИКИ  
Задорожна О. Р., Титова А. В., Бобошко В. В.  
Резюме. Статья посвящена отношению экспертов по каратэ WKF к отдельным реализационным по-

ложениям тактической подготовки на разных этапах многолетнего совершенствования спортсменов. Ак-
туальность работы обусловлена наличием разных подходов к тактической подготовке в спортивных еди-
ноборствах и, одновременно, отсутствием ее целостного рассмотрения и надлежащего научно–
методического обоснования в нормативно–правовых документах. 

Цель исследования – выяснить отношение специалистов по каратэ WKF к реализации тактической 
подготовки на разных этапах многолетнего совершенствования спортсменов. 

Были использованы методы: теоретический анализ, документальный, обобщение данных литерату-
ры и сети Интернет, экспертная оценка и математической статистики. 

В научно–методической литературе и нормативно–правовых документах, посвященных тактической 
подготовке в спортивных единоборствах, присутствует диспропорция внимания исследователей к раз-
ным составляющих тактической подготовленности спортсменов. Предпочтение отдано разработке и экс-
периментальной проверке средств и методов тактической подготовки в сочетании с технической. В то же 
время тактическое мышление, тактические знания и контроль тактической подготовленности спортсме-
нов освещены фрагментарно. 

В статье приведены результаты экспертной оценки реализационных положений тактической подго-
товки на разных этапах многолетнего совершенствования в каратэ WKF. Установлено, что специалисты 
по каратэ WKF в основном единодушны в оценке таких положений: факторов, влияющих на стратегию 
подготовки к конкретным соревнованиям (коэффициент конкордации составил 0,59–0,81); разделов ин-
формации «Основы тактики в спорте» (0,55–0,79), «Соревновательная деятельность» (0,62–0,74), 
«Теоретико–методические основы подготовки спортсменов» (0,59–0,67); словесных методов тактической 
подготовки (0,59–0,77), наглядных методов (0,58–0,86), наглядных средств (0,52–0,93), практических ме-
тодов (0,57–0,75); средств и методов контроля тактической подготовленности спортсменов (0,65–0,72). 
Наименее согласованными мнения специалистов по каратэ были в вопросе о приоритетности направле-
ний тактической подготовки. 

Ключевые слова: спортивные единоборства, тактическая подготовка, спортивное мастерство, реа-
лизационные положения, информация. 
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Implementation of Tactical Training at Different Stages  
of Long–Term Improvement of Athletes in Karate WKF:  
Practical Experience 
Zadorozhna O. R., Titova A. V., Boboshko V. V. 
Abstract. One of the priority directions of improving the system of training in martial arts is the search for 

the most effective ways of implementing tactical training. In the opinion of many authors, the emphasis should 
be on expanding the arsenal of actions and improving the physical qualities that allow the most effective per-
forming of technical and tactical actions in the conditions of training and competitive activities. That is why the 
article deals with the attitude of karate WKF experts to separate implementation provisions of tactical training at 
various stages of long term improvement of athletes. The urgency of the work is due to the availability of differ-
ent approaches to tactical training in sports and at the same time the lack of its holistic consideration and proper 
scientific and methodological substantiation in the legal documents. 

The purpose of the study was to find out the attitude of karate WKF professionals towards the implementa-
tion of tactical training at various stages of long term improvement of athletes. 

Material and methods. We used the following methods: theoretical analysis, documentary, generalization of 
literature data and the Internet, expert evaluation and mathematical statistics. 

Results and discussion. The obtained results of an expert evaluation of the implementation provisions of 
tactical training at various stages of long term improvement in karate WKF showed different opinions of karate 
WKF experts when evaluating the following provisions: factors influencing the strategy of preparation for specific 
competitions (coefficient of concordance was 0.59–0.81); sections of information "Fundamentals of tactics in 
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sports" (0,55–0,79), "Competitive activity" (0,62–0,74), "Theoretical and methodological basis of training of ath-
letes" (0,59–0,67); verbal methods of tactical training (0,59–0,77); visual methods (0,58–0,86); visual means 
(0,52–0,93); practical methods (0,57–0,75); means and methods of control of tactical fitness of athletes  
(0,65–0,72). The questionnaires were mostly unanimous. The least agreed opinions of karate experts were in 
the question of priority directions of tactical training.  

Conclusion. In scientific–methodical literature and regulatory documents concerning tactical training in mar-
tial arts, there is a disproportionate attention of researchers to the various components of tactical fitness of ath-
letes. Advantage is given to the development and experimental testing of tactical training tools and methods in 
conjunction with techniques. At the same time tactical thinking, tactical knowledge and control of tactical readi-
ness of athletes were covered fragmentarily. 

Keywords: sports martial arts, tactical training, sports skills, implementation provisions, information. 
 
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 06.08.2019 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 



  Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання і спорту 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 413  

DOI: 10.26693/jmbs04.06.413  
УДК 796.011.1:[796.5:908  

Поліщук В. 

ВПЛИВ ТУРИСТСЬКО–КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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У статті, на основі систематизації та аналізу 
літературних даних та проведеного дослідження, 
визначена оздоровча цінність туризму та її вплив 
на показники рівня фізичних здібностей підлітків. 
Мета дослідження – обґрунтувати та перевірити 
ефективність впливу туристсько–краєзнавчої ді-
яльності на розвиток фізичних якостей учнів серед-
нього шкільного віку. Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення даних науково–методичної літера-
тури; педагогічні тестування: біг 30 м; підтягування 
на перекладині, разів; стрибок у довжину з місця; 
човниковий біг 4 х 9м; нахил тулуба вперед, см; біг 
2000м, хв., с.; методи математичної статистики. 
Дослідження здійснювалися на базі. Учасниками 
експерименту стали учні ЗОШ № 7 м. Переяслав–
Хмельницький. Школярі 13–14 років були поділені 
на 2 контрольні (15 хлопців і 15 дівчат) та 2 експе-
риментальні (15 хлопців і 15 дівчат) групи, які були 
приблизно однорідними за показниками фізичної 
підготовленості. Сучасний стан організації та здійс-
нення туристсько–краєзнавчої діяльності з учнями 
середнього шкільного віку, як ефективної форми 
розвитку особистості, вступає у протиріччя з вимо-
гами часу і можливостями закладів позашкільної 
освіти щодо її ефективного здійснення. В результа-
ті дослідження виявлено позитивну динаміку у по-
казниках фізичних якостей, а саме: показник швид-
кісних здібностей у хлопців зріс на 7,8%, у дівчат – 
10,9%. У показниках витривалості спостерігаємо 
приріст у хлопців 2,9%, а у дівчат – 5,2%. Показни-
ки швидкісно–силових якостей зросли у хлопців на 
4.8%, а в дівчат – на 6,6%.; показник спритності як 
у хлопців, так і у дівчат – на 26%; гнучкість – на 5% 
у хлопців і у дівчат. Доповнено дані про важливий 
чинник пізнання минулого й сучасного держави, 
формування патріотизму, національної самосвідо-
мості, бережливого ставлення до природи. Водно-
час оздоровчо–спортивний туризм виступає ефек-
тивним засобом фізичного вдосконалення, форму-
вання функціональних резервів, які в значній мірі 
визначають стан соматичного здоров’я людини 
Проведений експеримент дав змогу стверджувати, 

що раціонально організований руховий режим у 
поєднанні із систематичним перебуванням на сві-
жому повітрі сприяє пристосуванню організму до 
більш високих фізичних навантажень та підвищен-
ню фізичної підготовленості зокрема. 

Ключові слова: туризм, учні середнього 
шкільного віку, фізичні якості. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Теоретико–методичні основи фор-
мування спортивного стилю життя підростаючого 
покоління України», № державної реєстрації 
0104U003129. 

Вступ. Реформа загальноосвітньої школи, що 
має на меті підвищення рівня освіти й виховання 
учнівської молоді в нових суспільно–економічних 
умовах орієнтує суспільство на всебічний розвиток 
підростаючого покоління через широкомасштабне 
розширення оздоровчо–спортивної й туристсько–
краєзнавчої діяльності [1, 2, 3].  

Сучасні науковці відмічають, що одним із най-
кращих факторів виховання та формування особи-
стості є туристсько–краєзнавча діяльність [4–7]. 
Різні аспекти виховання особистості засобами 
шкільного туризму і краєзнавства в сучасних умо-
вах досліджували [4, 8–10] та інші.  

Туристсько–краєзнавча діяльність у школі зав-
жди розглядалась як важливий чинник пізнання 
минулого й сучасного держави, формування патрі-
отизму, національної самосвідомості, бережливого 
ставлення до природи. Водночас оздоровчо–
спортивний туризм виступає ефективним засобом 
фізичного вдосконалення, формування функціо-
нальних резервів, які в значній мірі визначають 
стан соматичного здоров’я людини [11, 12]. 

Тому, на наш погляд, проблема розробки нау-
ково–обґрунтованого підходу до розвитку фізичних 
якостей учнів середнього шкільного віку в процесі 
туристсько–краєзнавчої діяльності є досить акту-
альною.  

Мета дослідження – обґрунтувати та переві-
рити ефективність впливу туристсько–краєзнавчої 
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діяльності на показники фізичних якостей учнів 
середнього шкільного віку. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
даних науково–методичної літератури; педагогічні 
(педагогічний експеримент, педагогічні тестування: 
біг 30 м; підтягування на перекладині, разів; стри-
бок у довжину з місця; човниковий біг 4 х 9м; нахил 
тулуба вперед, см; біг 2000м, хв.,с.); методи мате-
матичної статистики, зокрема, для визначення роз-
біжності (подібності) показників ЕГ і КГ застосову-
вався статистичний критерій вірогідності Стьюден-
та (t). Дослідження, їх аналіз, висновки здійснюва-
лися на базі ЗОШ № 7 м. Переяслав–Хмельниць-
кий. Учасники експерименту (школярі 13–14 років) 
були поділені на 2 контрольні (15 хлопців і 15 дів-
чат) та 2 експериментальні (15 хлопців і 15 дівчат) 
групи, які були приблизно однорідними за показни-
ками фізичної підготовленості. Групи ЕГ займалися 
за експериментальною програмою занять, яка пе-
редбачала включення елементів туристсько–
краєзнавчої діяльності в кожен урок з фізичної ку-
льтури, а також широке використання засобів тури-
зму в позашкільній роботі. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Туристсько–краєзнавча діяльність – це системно 
організоване життя дітей, у якому однаково пред-
ставлені всі сфери життєдіяльності дитини. Турист-
сько–краєзнавча діяльність, як один із важливих 
засобів фізичного виховання, має велике значення 
для виховання підростаючого покоління.  

Для визначення динаміки фізичної підготовле-
ності учнів, які займаються туристсько–крає-
знавчою діяльністю, були порівняні середні показ-
ники тестувань на початку та після проведення 
експериментального дослідження (табл. 1). На 
початку дослідної роботи середні показники бігу на 
30 м становили в хлопців 5,1±0,04 с, у дівчат – 
5,5±0,05 с, після експерименту – відповідно, 
4,7±0,04 с та 4,9±0,03 с. У хлопців і дівчат просте-
жувалася тенденція до збільшення швидкості про-
тягом експерименту, а саме: у хлопців показник 
швидкості зріс на 0,4 с, а в дівчат – на 0,6 с. 

На початку експерименту середні показники 
тесту «біг на 2000 м» у юних туристів становили у 
хлопців 9,49±0,25 хв, у дівчат – 11,30±0,40 хв, після 
експерименту – відповідно, 9,21±0,27 хв і 10,41± 

±0,35 хв. Протягом експерименту показник витри-
валості в хлопців зріс на 0,28 хв, у дівчат – на  
0,59 хв. Аналогічні дані відображені у дослідженні 
О. Топоркова [13]. 

На початку дослідження середні результати 
тесту «нахили тулуба вперед» становили в хлопців 
10±0,4 см, у дівчат – 15±0,6 см, після експеримен-
ту – відповідно, 12±0,5 см та 17±0,4 см. Як у хлоп-
ців, так і в дівчат показник гнучкості зріс на 2 см. 

На початку експериментальної роботи в хлоп-
ців результати тестового завдання «підтягування 
на перекладині» становили 9±0,24 разів, у дівчат – 
15±0,51 разів, після експерименту – відповідно, 
11±0,35 разів і 18±0,47 разів. У хлопців та дівчат 
простежувалася тенденція до збільшення сили 
протягом експерименту, а саме: у хлопців на 2 ра-
зи, а в дівчат – на 3 рази. 

Середні результати тесту «човниковий біг»  
4х9 м зросли як у хлопців, так і в дівчат протягом 
експериментальної роботи. На початку експериме-
нту хлопці виконали це тестування за 9,7±0,04 с, 
дівчата – за 10,6±0,03 с, після експерименту – від-
повідно, хлопці за 9,4±0,02 с, а дівчата за 10,3± 
±0,04 с. Динаміка показника спритності протягом 
експерименту в хлопців та в дівчат становила 0,3 с. 

На початку експерименту середні показники 
тестових випробувань «стрибки в довжину з місця» 
становили в хлопців 205±3,5 см, у дівчат – 180± 
±4,0 см, після експерименту – відповідно, у хлопців 
215±3,9 см і в дівчат 192±4,2 см. Протягом експе-
рименту показники швидкісно–силових якостей 
збільшилися в хлопців на 10 см, а в дівчат – на  
12 с. Деякі не значні відмінності цих показників за-
значені у дослідженнях [14]. Отже, недостатня ру-
хова активність знижує функціональні можливості 
організму підлітків, у результаті чого вповільнюєть-
ся моторний розвиток. За результатами власного 
дослідження ми підтримуємо думку Т. П. Галенко 
[15], що велике значення під час формування інте-
ресу школярів до туристсько–краєзнавчої діяльнос-
ті мають узгоджені дії школи, учителя фізичної 
культури, учнів і батьків. 

Показники тестування протягом експерименту 
зросли в учнів, які займалися туризмом, що свідчить 
про позитивну динаміку фізичної підготовленості 
підлітків та підтверджує результати досліджень  

Таблиця 1 – Середні показники фізичної підготовленості учнів на початку та після експерименту (М±m) 

  Стать Біг на 30 м 
(с) 

Біг на 2000 
м 

(хв., с) 

Нахили 
тулуба впе-

ред (см) 

Підтягування на 
перекладині 

(разів) 

«Човниковий 
Біг» 4х9 м (с) 

Стрибки 
в довжину 

з місця (см) 

на початку 
експерименту 

хл. 5,1±0,04 9,49±0,25 +10±0,4 9±0,24 9,7±0,04 205±3,5 

д. 5,5±0,05 11,30±0,40 +15±0,6 15±0,51 10,6±0,03 180±4,0 

після експери-
менту 

хл 4,7±0,04 9,21±0,27 +12±0,5 11±0,35 9,4±0,02 215±3,9 

д. 4,9±0,03 10,41±0,35 +17±0,4 18±0,47 10,3±0,04 192±4,2 
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[4, 16] та інших науковців. Проведений експери-
мент дав змогу стверджувати, що раціонально ор-
ганізований руховий режим у поєднанні із система-
тичним перебуванням на свіжому повітрі сприяє 
пристосуванню організму до більш високих фізич-
них навантажень та підвищенню фізичної підготов-
леності. Що, зокрема, підтверджує висновки  
[13, 14].  

Оцінюючи вплив туристично–краєзнавчої робо-
ти на рівень фізичного розвитку хлопців та дівчат 
13–14 років, виявили, позитивну динаміку у фізич-
ному розвитку школярів, а саме збільшення життє-
вої ємності легень та незначне зростання маси 
тіла. Аналогічні дані отримані науковцями [12, 17]. 

Висновки. Показники тестування протягом 
експерименту зросли в учнів, які займалися туриз-
мом, що свідчить про позитивну динаміку фізичної 
підготовленості підлітків. Встановлено приріст ма-
си тіла у 13ти річних дівчат на 5,1 % (t = 4,51), а  
14–ти річних на 4,8 % (t = 4,60). Маса тіла у 14–ти 
річних хлопців зросла на 4,2 % (t = 3,65). Виявлено 
позитивну динаміку і у показниках фізичних якос-

тей, а саме: показники швидкісно–силових якостей 
збільшилися в хлопців на 10 см, а в дівчат – на  
12 с.; показник спритності в хлопців та в дівчат на 
0,3 с; показник гнучкості зріс на 2 см у хлопців і у 
дівчат.  

Проведений експеримент дав змогу стверджу-
вати, що раціонально організований руховий ре-
жим у поєднанні із систематичним перебуванням 
на свіжому повітрі сприяє пристосуванню організму 
до більш високих фізичних навантажень та підви-
щенню фізичної підготовленості зокрема. 

Перспективи подальших досліджень. Здійс-
нене нами дослідження не вичерпує всієї пробле-
матики щодо значення туристсько–краєзнавчої 
діяльність як засобу розвитку фізичних здібностей 
підлітків. Подальшого наукового пошуку потребу-
ють: дослідження психолого–педагогічних основ 
формування спортивного стилю життя підлітків; 
аналіз ролі туристсько–краєзнавчої діяльності у 
навчанні і вихованні підлітків; планування засобів 
фізичної, технічної і теоретичної підготовки юних 
туристів тощо. 
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УДК 796.011.1:[796.5:908  
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО–КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Полищук В. 
Резюме. В статье, на основе систематизации и анализа литературных данных и проведенного иссле-

дования, определена оздоровительная ценность туризма и ее влияние на показатели уровня физических 
способностей подростков.  

Цель исследования – обосновать и проверить эффективность влияния туристско–краеведческой дея-
тельности на развитие физических качеств учащихся среднего школьного возраста. Методы исследова-
ния: анализ и обобщение данных научно–методической литературы; педагогические тестирования: бег 
30 м; подтягивание на перекладине, раз; прыжок в длину с места; челночный бег 4 х 9м; наклон тулови-
ща вперед, см; бег 2000м, мин,с.; методы математической статистики.  

Исследования осуществлялись на базе. Участниками эксперимента стали ученики СОШ № 7 г. Пере-
яслав–Хмельницкий. Школьники 13–14 лет были разделены на 2 контрольные (15 парней и 15 девушек) 
и 2 экспериментальные (15 парней и 15 девушек) группы, которые были приблизительно однородными 
по показателям физической подготовленности. Современное состояние организации и осуществления 
туристско–краеведческой деятельности с учащимися среднего школьного возраста, как эффективной 
формы развития личности, вступает в противоречие с требованиями времени и возможностями учрежде-
ний внешкольного образования относительно ее эффективного осуществления. В результате исследова-
ния выявлено положительную динамику в показателях физических качеств, а именно: показатель скоро-
стных способностей у ребят возрос на 7,8 %, у девушек – 10,9 %. В показателях выносливости наблюда-
ем прирост у ребят 2,9 %, а у девочек – 5,2 %. Показатели скоростно–силовых качеств выросли у ребят 
на 4.8 %, а у девушек – на 6,6 %.; показатель ловкости как у парней, так и у девушек на 26 %; гибкость – 
на 5 % у парней и у девушек. Дополнен данные о важный фактор познания прошлого и современного 
государства, формирование патриотизма, национального самосознания, бережного отношения к приро-
де. В то же время оздоровительно–спортивный туризм выступает эффективным средством физического 
совершенствования, формирования функциональных резервов, которые в значительной степени опре-
деляют состояние соматического здоровья человека Проведенный эксперимент дал возможность утвер-
ждать, что рационально организованный двигательный режим в сочетании с систематическим пребыва-
нием на свежем воздухе способствует приспособлению организма к более высоким физическим нагруз-
кам и повышению физической подготовленности в частности. 

Ключевые слова: туризм, учащиеся среднего школьного возраста, физические качества. 
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The Influence of Tourist and Local History Activity on Indicators  
of Physical Fitness of Middle School Pupils 
Polishchuk V. 
Abstract. In the article we determined the health value of tourism and its impact on the level of physical 

abilities in teenagers on the basis of systematization and analysis of literary data of the study.  
The purpose of the study was to justify and verify the effectiveness of the impact of tourism and local history 

activities on the development of physical abilities of pupils in basic education. Research methods: analysis and 
generalization of data of scientific and methodical literature; pedagogical (pedagogical observation, pedagogical 
experiment, pedagogical testing: running 30 m; pull–UPS, time; a long jump from place; Shuttle run 4 x 9 m; tilt 
torso forward, cm; Jogging 2000 m, min, S.); methods of mathematical statistics. 

Results and discussion. Analysis of the system of physical education within the school indicates that training 
with elements of tourism is fully able to meet the objectives for improving children’s health in complex with de-
velopment of motor skills. Testing rates increased during the experiment in students who were engaged in tour-
ism, which testifies to positive dynamics of physical fitness of adolescents. The current state of organization and 
implementation of tourist and local history activities with students of secondary school age, as an effective form 
of personality development, contradicts the requirements of time and opportunities of out–of–school educational 
institutions for its effective implementation. The increase in body weight of 13–year–old girls was 5.1 %  
(t = 4.51), and 14–year–old girls significantly increased their body weight by 4.8 % (t = 4.60). Body weight in  
14–year–old boys significantly increased by 4.2 % (t = 3.65). Positive dynamics was also revealed in terms of 
physical qualities, namely: indicators of speed and power qualities increased in children by 10 cm, and in girls – 
by 12 cm; dexterity in boys and girls was 0.3 s; the indicator of flexibility increased by 2 cm both in boys and 
girls.  

Conclusion. The experiment offered the opportunity to argue that rationally organized motor mode in combi-
nation with a systematic exposure to the outdoors contributes to the adaptation of the organism to high physical 
activity and increase physical fitness in particular. 

Keywords: tourism, teenagers, physical abilities. 
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